
DIMENSI MANAJEMEN DAN TAWAKAL 
Apipudin, S.Th.I.,MA.Hum 

(Dosen: Universitas Gunadarma) 
 
 

A. Pendahuluan  
Janji Tuhan dengan tawakal manusia akan dicukupi dari segala kebutuhannya (At-

Thaalak:03). Tawaran Tuhan ini sangat menggiurkan. Siapa yang tidak mau ketika segala 
kebutuhan dicukupi. Bukankah manusia bekerja, berusaha siang dan malam secara 
maksimal, melainkan hanya ingin tercukupi segala kebutuhan hidup. Apapun akan dilakukan 
oleh manusia agar segala kebutuhan dapat terpenuhi. Pergi keluar negeri untuk mendapatkan 
sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan tidak ada masalah, yang penting segala kebutuhan 
terjamin.  

Tuhan pencipta seluruh makhluk termasuk manusia di dalamnya, tentu Tuhan tahu 
segala kebutuhan manusia. Jika Tuhan menawarkan dengan tawakal dapat memenuhi segala 
kebutuhan, tentu hal ini sangat benar, karena janji Tuhan tidak pernah bohong (Ali 
Imran:194). Dengan kata lain, jika manusia dalam hidupnya ingin dicukupi bertawakalah. 
Informasi ini (tawakal) menggiring manusia untuk bertawakal, dengan harapan dapat 
dicukupi segala kebutuhan hidupnya.   

Tokoh-tokoh Islam berusaha meng-informasikan tawakal kepada manusia. Namun 
konsep tawakal yang diinformasikan difahami tidak secara utuh. Hal ini tentu bukan 
membawa angin segar, melainkan menjadikan manusia menjadi mundur, khusunya umat 
Islam. Banyak dijumpai orang-orang yang menganut faham tawakal, bukan tercukupi malah 
sebaliknya. Dengan demikian tawakal yang dianut terkesan pasrah kepada keadaan, karena 
tidak sanggup untuk bersaing dalam hidup. Jika Tuhan menjanjikan dengan tawakal hidup 
tercukupi, tetapi dalam kenyataanya malah serba kekurangan. Hal ini pasti ada yang salah 
dalam memahmi tawakal, sebab tidak mungkin Tuhan berdusta.  

Sering orang fahami bahwa tawakal itu setalah berbuat. Setelah orang bekerja, berusaha 
lantas menyerahkan segala urusan kepada Allah swt, tertanam di dalm hatinya, berhasil atau 
gagal dari usaha itu kehendak Allah swt. Manusia hanya menunggu keputusan Tuhan. Jika 
tawakal difahami seperti ini, lantas kemana firman Allah swt yang menyatakan “Allah tidak 
akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah apa yang ada di dalam 
dirinya” (al-Ra’du:11). Pemahaman tawakal seperti ini sangat bententangan dengan firman 
Tuhan yang memiliki konsep tawakal.  

Pernyataan-pernyataan di atas, menggiring penulis untuk lebih jauh menkaji konsep 
tawakal yang ditawarkan Tuhan. Hal ini sangat urgen diangkat, agar masyarakat pada 
umunya memahami konsep tawakal yang benar, dan difahami secar utuh. Sehingga tawakal 
yang dilakukan dapat tercukupi kebutuhan hidup. 

 
B. Tawakal  

 Tawakal dalam artian kebahasan (lughah) adalah mewakilkan, menyerahkan. Adapun 
secara istilah Islam adalah memasrahkan persoalan kepada Allah swt. Maksud memasrahkan 
urusan kepada Allah swt, yaitu mengikuti hukum kausalitas (sunatullah). Bukankah tawakal 
itu ada ketika manusia membulatkan tekad atau berencana (azam). Dengen demikian 
tawakal itu ada ketika ada rencana. Keberadaanya tentunya terus berlangsung pada saat 
persoalan berlangsung.  

Secara teoritis, tawakal ada pada urutan terakhir, setalah usaha, ikhtiar, sabar, kemudian 
tawakal. Namun secara praktis harus bersamaan antara usaha, ikhtiar, sabar dan tawakal. 



Untuk memperjelas tawakal agar mudah difahami terlebih dahulu penulis harus menguraikan 
usaha, ikhtiar, doa, sabar kemudian tawakal.  

Usaha dalam konteks sosiologi termasuk tindakan sosial. Dikatakan demikian karena 
melalukan tindakan tertanam di dalam hatinya niat (maksud). Tentunya dalam usaha itu 
akan melibatkan pihak lain. Dalam bahasa arab usaha disebut kasab, amal yang diartikan 
secara harfiah prilaku yang bertujuan, yang sifatnya masih umum. Sementara ikhtiar secara 
bahasa (lughah) disebut pilihan. Jika digabungkan dua kata ini, yaitu usaha dan ikhtiar dapat 
diartikan usaha yang sesuai dengan tujuan. Sebagai contoh; seseorang yang bertujuan 
menguasai bahasa Inggris, lantas dia belajar bahasa Inggris. Belajarnya merupakan usaha, 
bahasa Inggris yang dipelajari merupakan ikhtiar. Namun jika dia bermaksud menguasai 
bahasa Inggris, sementara yang dipelajari bahasa Indonesia, secara usaha sudah benar, yaitu 
belajar, tetapi tidak ikhtiar. Yakni tidak mempelajari bahasa Inggris.  

Selanjutnya doa, secara bahasa doa adalah permonohan dengan berbagai bentuk, bisa 
dengan kata-kata, bisa juga dengan isyarat. Ahmad Mushthafa al-Marghi salah seorang 
mufasir kontenporer timur tengah memahi doa terbagi pada dua bagian. Pertama dengan 
kata-kata (qaul). Kedua dengan tindakan (fi’li). Doa dengan kata-kata yaitu doa dengan 
kata-kata seperti pada umumnya orang memahami, yaitu duduk bersimpuh sambil 
mengadahkan tangan dan berkata-kata yang isinya penuh harapan. Sementara doa dengan 
fi’li, yaitu permohonan dengan tindakan. Seseorang yang mau hidup sehat, maka berdoa 
dengan tindakan, yaitu selain makan teratur, juga olah raga. Begitu juga seseorang yang 
berharap menjadi orang yang pintar, maka doanya dia rajin belajar. 

Dalam perjalanannya tentu berdoa itu penuh dengan berbagai rintangan. Untuk 
menghadapi rintangan diperlukan segudang kesabaran. Sabar berarti tahan banting, teruji, 
konsekwen, dan konsisten. Sabar dapat diklasifikasikan menjadi sabar dalam melaksanakan 
kewajiban, sabar dalam menghindari kemaksiatan, dan sabar dalam menerima ujian, cobaan 
dan sejenisnya. Sabar dalam melaksanakan kewajiban berarti melaksanakan kewajiban 
secara konsisten dan siap dengan segala konsekwensinya. Sementara sabar dalam 
menghindari maksiat yaitu berusaha sekuat tenaga menghindar dari lubang kemaksiatan. 
Adapun sabar dari musibah, bencana, atau ujian menerima dan berusaha untuk keluar dari 
persoalan-persoalan tersebut. Singkatnya sabar merupakan sikap mental seseorang dalam 
menghadapi berbagai hal. 
 Dari uraian di atas tentang usaha, ikhtiar, sabar dan tawakal, dapat ditarik kesimpulan, 
bahwa, usaha, ikhtiar, sabar, dan tawakal merupakan satu kesatauan yang tidak dapat 
dipisahkan. Jika seseorang tawakal, maka dia harus usaha, ikhtiar, sabar, begitu sebaliknya.                                                                      
 
C. Realitas Tawakal 
 Jika diperhatikan teks al-Qur’an tentang tawakal, setidaknya dapat kita tangkap 
pemahaman tawakal, bahwa tawakal itu harus ada pada alam realitas, bukan hanya berada 
pada alam idea. Maksudnya tawakal harus dibuktikan dengan tingdakan. Tawakal dapat 
difahami tekad, yang berlandaskan pemahaman dan diwujudkan dalam tindakan. Tidak 
berlebihan jika Allah dalam al-Qur’an mengatakan bahwa yang harus disiapkan sebelum 
bekerja adalah tawakal. firmana Allah swt: 

                       

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imran:159) 
 
kata azamta (عزمت) merupakan gabungan dari fi’il madhi (kata kerja masa lampau) dan fa’il 
(subjek). Azam (عزم) fi’il madhi yang bermakna telah berencana. Sementara kata ta (ت) fa’il 



yang bermakna engkau. Dengan demikian ketika digabungkan dapat diartikan “ketika 
engkau telah berencana”, bertawakalah. Jelas dari ayat al-Qur’an di atas tawakal berada 
sebelum bertindak. Sesuatu yang berada sebelum bertindak adalah perencanaan. Dengan 
demikian tawakal dapat diartikan berserah diri terhadap sistem yang telah direncanakan 
sejak awal.  

Sistem merupakan sunatullah atau hukum alam yang telah Tuhan ciptakan. Seseorang 
yang mau perutnya kenyang, harus mengikuti sistem yang telah ciptakan. Di antara sistem 
yang telah Tuhan ciptakan untuk mengeyangkan perut adalah makan. Jika seseorang lapar, 
lantas dia makan, itulah yang disebut tawakal. Mungkin orang berkata, kalau begitu tawakal 
dengan yang lainnya, seperti usaha, ikhtiar, dan sabar tidak ada bedanya. Bukan tidak ada 
bedanya melainkan satu kesatuan dalam itikad dan tindakan. Orang yang bertekad 
berbarengan dengan itikad, dan pemahaman itu merupakan satu kesatuan semuanya. Untuk 
mempermudah pemahaman perhatikan gambar di bawah ini: 
 
 
                                                                                       Tujuan 
 

 
Jika tawakal difahami merupakan satu kesatuan dari usaha, ikhtiar, doa, dan sabar, 

seperti tersebut di atas, maka logikanya tujuan yang hendak dicapai besar kemungkinan 
dapat diraih. Ketika tujuan tercapai manusia akan merasa hidupnya dicukupi. Hal ini sejalan 
dengan firman Allah swt: 
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Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan)nya (al-Thalaq:3) 

 
D. Manajemen 

Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, penorganisasian, pengkoordinasian, 
pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efesien (Ricky W. 
Griffin). Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen. Tampa 
perencanaan manajerial tidak akan berjalan.  

Rencana secara umum dapat dikelompokan menjadi dua kelompok. Pertama rencana 
formal, kedua rencana informal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan 
bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal 
adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan  suatu organisasi dalam jangka waktu 
tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap 
anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk 
mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.  

Langkah awal dari sebuah rencana, tentu harus menetapkan tujuan dan target (niat). 
Untuk mecapai tujuan tersebut harus merumuskan apa yang menjadi tujuan. Selanjutnya 
menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Selain itu dalam perencanaan tidak kalah 
pentingnya menetapkan standar keberhasilan dalam tujuan. Dalam manejerial dikenal juga 
adanya pengorganisasian, yang berfungsi mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan 
menetapkan tugas, di samping menetapkan prosedur yang diperlukan.  

Dalam manajemen juga harus menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan 
adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan 
dan pengembangan sumber daya manusia/tenaga kerja kegiatan penempatan sumber daya 
manusia pada posisi yang paling tepat.  

Doa 
Usaha 
Ikhtiar 
Sabar  

Tawakal  



E. Korelasi Manajemen dan Tawakal   
Bedasarkan uraian di atas terlihat jelas benang merahnya antara tawakal dan manajemen. 

Keduanya (tawakal dan manajemen) memiliki esensi yang sama. Dalam manajemen sebelum 
melakukan sesutau untuk meraih tujuan diperlukan adanya perencanaan. Demikian juga 
dalam tawakal, sebelum orang melakukan sesuatu harus tawakal. Tawakal yang dimaksud 
adalah berserah diri kepada hukum alam (sunatullah). Hukum alam adalah sebuah sisitem 
yang telah Allah ciptakan dengan sempurna. Logika sederhananya, jika mau kenyang harus 
makan, karena Allah menciptakan hukum alam, jika ingin kenyang lakukan makan. Dalam 
konteks manajemen, jika tujuan mau tercapai maka harus disiapkan perencanaan. Perencaan 
tentu harus sebading lurus antara tujuan dan standar kemapuan. Seorang ualam yang lahir 
diabad ke 12 hijriah (Syaikh Nawawi) dalam sebuah karyanya menyebutkan, jika berdoa 
tidak sesuai dengan standar kemampuan dihukumi makruh (Allah benci). Secara arti luas jika 
tujuan dalam sebuah rencana tidak disesuaikan dengan standar kemampuan, difahami agama 
makruh, dan difahami dalam manajemen tidak baik. Dengan demikian manajemen secara 
sistem memiliki esensi yang sama dengan tawakal. Maka konsekwensi dari seseorang yang 
mengaku tawakal, harus melakukan unsur-unsur yang ada ditawakal. Begitu juga seseorang 
yang melakasanakan manajemen harus bertawakal, yaitu doa, usaha, ikhtiar dan sabar.  

Selain hal di atas, dalam manajemen juga diperlukan skala prioritas, hal ini senada 
dengan tawakal yaitu ikhtiar. Ikhtiar merupakan pilihan dalam menetukan pilihan, artinya hal 
apa dulu yang harus dilakukan. Ketika tersirat pertanyaan hal apa yang harus dilakukan 
terlebih dahulu, maka akan lahir pengorganisasian. Jika sudah terorganisir akan memudahkan 
pilihan sebagai langkah mencapai tujuan.        

      
F. Kesimpulan  

Dari uraian di atas, penulis memahami bahwa tawakal itu tidak seperti yang pada 
umumnya orang fahami, yaitu berserah diri setelah bekerja. Tawakal itu berserah diri kepada 
sistem (hukum alam) yang telah Allah buat. Untuk itu tawakal harus berada posisinya 
sebelum orang bekerja, sedang bekerja, dan setelah bekerja, karena tawakal pasrah pasa 
sebuah sistem (hukum alam) yang telah Allah ciptakan. Jika demikian maka tawakal akam 
membawa seseorang berpangku tangan, melainkan giat dalam berusaha. Sehingga tawakal 
yang difahami betul-betul dapat memcukupi kebutuhan hidup, sebagaimana yang telah Tuhan 
katakan, bahwa orang yang tawakal akan dicukupi.  

 


