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Renungi fi rman Allah SWT bermaksud “Sesungguhnya Allah tidak mengubah 
keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(maksud ar-Ra’d: 11). Menurut ayat tersebut ditegaskan manusia tidak dapat hanya 
menunggu nasib tetapi harus berusaha dengan sungguh-sungguh. 
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PERLU KREATIF
hadapi cabaran hidup

ZAMAN semakin maju per-
saingan hidup makin ketat. 
Terjadinya persaingan hidup 

itu karena jumlah manusia makin 
banyak, sementara bumi yang 
menjadi tanah tempat tempat 
untuk tinggal tidak bertambah, 
malah makin berkurangan kerana 
cairan ais dari kutub Utara dan 
Selatan semakin mencair. 

Selain itu, pertanian yang 
menghasilkan bahan makanan 
juga semakin sempit akibat ba-
nyak dijadikan lokasi perumahan, 
tempat industri dan lain-lain pem-
bangunan. 

Sementara itu, keperluan hidup 
manusia semakin bertambah. 
Tambahan, apabila dunia dilanda 
cabaran Covid-19 yang masih be-
lum tahu bila tarikh keramatnya 
tamat serangan wabak itu. 

Maksud Kreatif

Kreatif bererti memiliki satu 
kemampuan untuk menciptakan 
sesuatu. Hal itu membezakan 

antara manusia dengan makhluk 
Tuhan yang lainnya. Kreatif itu 
merupakan naluri yang dimiliki 
oleh setiap manusia sejak lahir. 
Ini bermaksud setiap manusia 
pada dasarnya itu juga kreatif. 

Namun, kreativiti perlu diiringi 
dengan usaha lebih daripada 
manusia tersebut dalam mengem-
bangkan kreativitinya. 

Ciri Orang Kreatif

Terdapat beberapa ciri untuk 
dikatakan seseorang itu termasuk 
dalam golongan orang kreatif. 
Antara ciri tersebut ialah berfi kir di 
luar otak.

Orang kreatif selalu berfi kir ‘di 
luar otak’ iaitu membuat sesuatu 
yang tidak biasa dan yang bukan 
lazimnya. Orang berfi kir di luar 
kotak selalu mengemukakan 
sesuatu yang tidak dipikirkan 
orang lain. 

Umpamanya, jika anda 
dibuang kerja. Jadi dapat 
memilih berniaga kecil-kecilan 
untuk mencari rezeki. Ini kerana 
berniaga dapat dilakukan segera 
dan mudah untuk mendapat duit 
terus.

Tidak pernah takut dengan 
wujudnya persaingan, bagi 

seseorang yang kreatif, 
bersaing merupakan 

yang me-

nyenangkan kerana saingan 
menjadikan kita berfi kir dengan 
lebih kreatif untuk melakukan 
jualan kita tetapi dengan cara 
yang sihat. 

Kita perlu yakin setiap orang 
diberikan rezeki masing-masing. 
Orang yang takut bersaing bererti 
bukan orang yang kreatif. 

Selalu berfi kir mengguna-
kan otak kanan, dengan kita 
menjalankan otak kanan maka 
keberanianlah yang akan muncul 
dalam diri kita.  

Selain itu, orang kreatif 
memiliki pandangan peribadi 
mereka sendiri untuk dunia yang 
diperhatikannya. Mereka cen-
derung melihat terhadap perkara 
yang berbeza bahkan cenderung 
untuk mendapatkan semangat 
atas hal yang menurut orang lain 
belum tentu berharga. 

Perlu Kreatif

Mengingat perihal tersebut di 
atas maka kreatifi tas manusia 
sangat diperlukan untuk men-
ciptakan lapangan pekerjaan. 

Selain itu juga diperlukan 
produktifi tas yang tinggi untuk 
menghasilkan sesuatu yang 
bermanfaat. 

Selama ini masyarakat Indo-
nesia belum banyak yang dapat 
menghasilkan produk sendiri dan 
masih banyak yang menggunakan 
produk luar negara. 

Allah SWT selalu mendorong 
hambanya selalu produktif dan 
kreatif sehingga mencapai 
sesuatu yang didambakan 
bersama-sama keperluan hidup. 

Renungi fi rman Allah SWT 
bermaksud: “Sesungguhnya Allah 
SWT tidak mengubah keadaan 
suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka 
sendiri” (maksud ar-Ra’d: 11). 
Menurut ayat tersebut ditegaskan 
manusia tidak dapat hanya 
menunggu nasib tetapi harus 
berusaha dengan sungguh-
sungguh. 

Allah SWT sudah menyediakan 
kebutuhan hidup manusia tetapi 
manusia harus berusaha menda-
patkannya. Bukan hanya dalam 
usaha yang diperintahkan Allah 
SWT. 

berniaga dapat dilakukan segera 
dan mudah untuk mendapat duit 
terus.

Tidak pernah takut dengan 
wujudnya persaingan, bagi 

seseorang yang kreatif, 
bersaing merupakan 

yang me-

ciptakan lapangan pekerjaan. usaha yang diperintahkan Allah 
SWT. 

Keuntungan Kreatif

Keuntungan yang dapat 
dicapai daripada sikap produktif 
dan kreatif seperti dapat mengikuti 
perkembangan zaman sehingga 
karyanya diminati orang ramai. 

Memperoleh hasil yang cukup 
banyak daripada karyanya. Dalam 
dunia seni umpamanya. kita tentu 
pernah melihat orang yang me-
nyanyikan lagu, kreatif yang juga 
tinggi karena harus menyesuaikan 
dengan tema lagu sehingga 
akan memperindah lagu tersebut 
dan kemudiannya lagu tersebut 
popular dan memperoleh ke-
untungan daripada jualan album. 

Meneruskan 
Kelangsungan Hidup

Penularan wabak Covid-19 
ternyata memberikan kesan 
mendalam terutama bagi mereka 
yang bekerja sendiri, namun 
dalam meneruskan kelangsungan 
hidup seseorang itu  perlu kreatif 
mencari pendapatan baharu, ke-
hidupan baharu dan  penyesuai-
an kepada kelaziman baharu. 

Segala cabaran kehidupan 
yang dihadapi dalam skop positif 
agar kelangsungan hidup ini 
dapat diterajui dengan keyakinan 
pertolongan Tuhan.

PENIAGA buah-buahan, Muhammad Safri Ahmad, 29, kelihatan 
menyusun buah-buahan untuk dijual kepada pelanggan semasa 

tinjauan peniaga kecil di sekitar Wangsa Maju. – Bernama


