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PHK BUKAN AKHIR SEGALANYA 

 

Dibutuhkan sikap yang arif dan bijaksana dari semua pihak dalam menghadapi situasi yang serba tidak 

menguntungkan ini. Bagi seorang muslim harus memiliki ketahanan akidah dan tauhid yang kokoh agar 

tetap bertahabn dengan kondisi yang kurang menguntungkan Ini. 

1. Bentuk kasih sayang Allah itu bernama ujian 

  Perjalanan hidup yang panjang ini penuh peluh ujian. Tiada seorangpun yang bisa luput darinya. 

Adakalanya ujian berupa kesenangan, yang seyogyanya disertai dengan syukur. Pun ujian bisa berupa 

kesulitan dan kesempatan hidup. Allah Ta’ala berfirman: 

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan 

sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami-lah kamu dikembalikan. (Qs. Al-

Anbiyaa’: 35) 

Tiap manusia akan diuji sesuai dengan kapasitas yang bersangkutan untuk menentukan kemuliaan 

derajatnya… Dan sungguh, Allah pemilik nama yang Maha Bijaksana mustahil menzalimi kita dengan 

memberikan ujian di luar kemampuan. Karena Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kita. 

Ujian juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ta’jilul uqubah 

(percepatan hukuman) diberikan Allah kepada hamba-Nya didunia dikarenakan dosa dan maksiat. 

Merebaknya transaksi ribawi dan pelanggaran terhadap rambu-rambu syariat bisa jadi merupakan 

penyebab utama gelombang krisis ekonomi global, yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian 

dunia dan lumpuhnya industri padat pekerja, seperti  manufaktur, garmen/tekstile, industri sepatu, dll. 

Hal ini sangat berpotensi meningkatkan jumlah angka pengangguran dan PHK. 

Hukuman boleh jadi menimpa siapa saja, baik pelaku riba atau bukan. Perusahaan dan manajemennya 

atau karyawan itu sendiri. Allah Taala berfirman: “Dan peliharalah dirimu  daripada siksaan yang tidak 

khusus menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras 

siksaan-Nya” (Al Anfaal:25) 



2. Selalu ada jalan keluar 

Dimana ada kesulitan, disitu ada kemudahan. PHK bukanlah akhir berkarir. Tidak pula bermakna telah 

tertutupnya pintu rizki. Selalu ada jalan keluar  bagi orang-orang yang bertaqwa. Sebagaimana Allah 

berfirman: “Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan 

keluar. (Qs. Ath-Thalaaq” 2) 

Setiap pahit kesulitan yang kita kecap, pasti akan diiringi dengan manisnya rasa kemudahan dan 

pertolongan. Bahkan Allah mengulangi janjinya ini dalam dua ayat yang untuk menekankan kepastian 

janji-Nya. Dan sungguh Allah Maha Menepati Janji. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudaha n, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”( Qs. Al-Insyiraah: 5-6) 

Beberapa orang bahkan bisa bangkit seperti ini . berbekal pengalaman di sebuah perusahaan, mereka 

justru tertantang untuk memulai usaha dibidang usaha dengan lingkup unit usaha yang lebih kecil. Yang 

dibutuhkan adalah keberanian untuk memulai dan berani mengambil resiko. Toh, menjadi pegawai juga 

beresiko dipecat. Pun memulai usaha disamping beresiko gagal, juga berpeluang berhasil. Alangkah 

sayangnya jika peluang sukses itu terlewat. 

3. Mengambil pelajaran 

Kondisi kesulitan ini bisa juga disebut dengan istilah ibratul utsrah yang artinya musibah yang bisa 

menjadi ibrah (pelajaran). Ibarat seorang yang terpereset atau tersandung dalam berjalan, akan tersadar 

dan menoleh. Apa yang menyebabkan terpeleset atau tersandung? Setelah itu, ia akan lebih hati-hati 

berjalan. Lebih-lebih jika dia bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. 

Pernahkah Anda mendengar, seseorang yang menawarkan dirinya bekerja di sebuah perusahaan dan 

bersedia tidak digaji selama 3 bulan pertama jika diterima bekerja. Bahkan jika perusahaan tersebut 

tidak puas dengan hasil kerjanya selama 3 bulan tersebut, dia siap dipecat begitu saja. Adakah yang 

berani mengambil reseko seperti itu? Tentu sedikit sekali. Padahal kalau dipikir-pikir hal itu justru 

menguntungkan si pencari kerja. Selama 3 bulan tersebut ia bisa menambah pengalaman sebanyak-

banyaknya. Meskipun akhirnya dipecat juga, toh dia sudah mendapatkan pengalaman kerja 3 bulan. 

Usia boleh bertambah, tetapi apa artinya juga kita tidak mendapat hari-hari kita lebih baik dari 

sebelumnya. Beberapa orang lebih menikmati seumur hidup menjadi seorang gajian, itu bukan masalah. 



Namun jika seumur hidup digaji orang, tetapi tidak bisa menunjukan kinerja dan prestasi yang lebih baik, 

maka sebenarnya dia telah gagal dalam hidupnya. 

4. Bersabar dan tidak berputus asa 

Dalam melalui cobaan, dibutuhkan keteguhan hati, kesabaran dan optimism terhadap harapan. Bahwa 

pertolongan Allah pasti akan datang, bahwasannya Allah selalu menyertai diri, dan disinilah diujiannya 

keteguhan iman kita kepada-Nya. Yakinlah, dan rasakanlah kedekatanmu dengan diri-Nya, Zat yang 

Maha Lembut lagi Maha Mendenagar segala rintihan pengaduan hamba-hamba-Nya yang beriman. 

Maryam dengan usia kandungannya yang sudah tua diperintahkan  Allah mengoyangkan pohon kurma 

agar mendapatkan makanan. Burung-burung harus keluar dari sarangnya untuk mencari makan anak-

anaknya. Bagaimana halnya seseorang dengan fisik yang kuat dan memiliki pengalaman kerja? Tentu 

memiliki kesempatan lebih besar, jika mau berusaha lebih keras dan tidak bermalas-malas. Bagaimana 

akan mendapatkan bekerjaan, jika tidak mau membuat lamaran. Bagaimana mau diterima kerja 

disebuah perusahaan, harus ada kesungguhan mempersiapkan diri. Dari mulai menulis lamaran, test 

penyaringan dan wawancara serta kemampuan bekerja. ‘Man jadda wa jada, siapa bersungguh-

sungguh, maka akan mendapatkan. 

5. Nikmatnya ketaatan 

Musibah berupa PHK ini boleh jadi merupakan peringatan, agar kita lebih dekat pada-Nya. Agar memiliki 

kesempatan untuk me-review seberapa kita telah bersungguh dalam menunaikan amanah dan 

menyempurnakan ketaatan pada-Nya. Kesempurnaan penghambaan pada-Nya, ahli dalam bekerja dan 

bahagia hidupnya dengan mensyukuri nikmat pemberian-Nya serta peduli kepada saudara sesama 

muslim. 

Laddzatu tha’ah adalah kenikmatan dan kebahagiaan yang kita rasakan setelah melakukan ketaatan. 

Kenikmatan tatkala kita mampu bersabar menahan syahwat dan meninggalkan maksiat. Allah akan 

memberi balasan atas kesabaran itu dengan kenikmatan, rasa senang dan tentram. Tidak saja didunia, 

tapi juga bahagia diakhirat nanti. 

Perhatikanla, orang yang mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Barangkali harta yang 

diberikan tidak secara langsung diganti Allah dengan harta serupa. Namun Allah memberi nikmat sehat 

kepada keluarga, istri, dan anak-anaknya. Dengan demikian Allah melimpahkan kebahagiaan kepadanya. 



Ada pula orang yang kikir dan karenanya Allah memberinya bermacam penyakit hingga hartanya habis 

sedikit demi sedikit untuk mengobati penyakitnya. 

 

6. Doa senjata seorang mukmin 

Tidak ada usaha tanpa disertai doa. Tidak ada hasil, sebaik-baiknya hasil melainkan dengan izin Allah. 

Hendaklah kita berdoa kepada-Nya agar segala apa yang diturunkan kepada kita menjadi hal-hal yang 

bermanfaat. Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: 

“Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir, akan tetapi do’a bermanfaat 

bagi apa yang diturunkan dan bagi apa yang tidak diturunkan.  Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa, 

wahai hamba-hamba Allah.” (HR. Ath-Thabrani). “Do’a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) 

agama serta cahaya langit dan bumi.” (HR. Abu Ya’la) 

Tiada sesuatu halpun yang terjadi didunia ini tanpa kehendak Allah Yang Maha Perkasa dan di tangan-

Nya lah berpusat segala kebaikan. Akan sangat mudah bagi-Nya membalikkan keadaan dan menjadikan 

segala kesulitan serta cobaan yang kita alami menjadi keadaaan yang menyenangkan dan 

membahagiakan, Insya Allah… 

(Sumber: Majalah Arafah 2009: 4-7) 

 


