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Kaya sering dipahami sebagai melimpahnya harta yang dimiliki seseorang. 

Orang kaya adalah orang yang memiliki harta yang berlimpah jauh melebihi 

kebutuhannya. Fenomena kaya di sekitar kita sering terlihat dengan besar dan 

megahnya rumah, mewahnya mobil, banyaknya tabungan di bank, banyaknya credit 

card yang dimiliki,  dan yang semisalnya. Apakah fenomena ini menjadi standar atau 

indikator yang tepat untuk menyebut kaya. 

Dalam kehidupan keseharian terkadang kita iri dengan orang-orang di 

sekeliling kita yang telah sukses dan lebih berhasil dibanding dengan capaian kita. 

Kita terkadang ingin memrotes Allah, kenapa kita yang menjadi hamba-hamba-Nya 

yang selalu taat mengikuti ajaran-ajaran-Nya tidak memperoleh kenikmatan seperti 

yang diperoleh orang-orang kaya dan hebat di sekitar kita. Perhatian dan kasih 

sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya tidak mesti diwujudkan dalam bentuk 

limpahan harta dan besarnya kekuasaan yang dimiliki seseorang. Sebagian hamba 

Allah memang diberi harta yang banyak dan kekuasaan yang besar sehingga mereka 

benar-benar mendapatkan kemuliaan karenanya, akan tetapi sebagian yang lain 

justeru kebalikannya. 

Yang terpenting bagi kita adalah bahwa apa pun putusan Allah untuk kita harus 

kita terima dengan ikhlas (qana’ah) dan harus kita syukuri. Allah menguji hamba-

hamba-Nya bisa juga dengan berbagai limpahan kenikmatan baik berupa harta 

maupun kekuasaan, begitu juga Allah menguji kita dengan sedikitnya harta dan 

kekuasaan. Orang yang berhasil dalam ujian ini adalah yang mampu bersyukur atas 



limpahan kenikmatan tersebut dan tetap sabar dengan minimnya harta dan 

kekuasaan. Lalu apa kunci bagi keberhasilan syukur dan sabar ini? Kuncinya adalah 

zuhud.  

Makna Zuhud 

Secara etimologis kata zuhud berasal dari kata berbahasa Arab zuhd. yang 

berasal dari turunan fi’il: zahada-yazhadu-zuhdun yang berarti meninggalkan dan 

tidak menyukai. Orang yang zuhud disebut zahid. Zuhud kemudian didefinisikan 

dengan kalimat yang berbeda-beda oleh para ahli, namun tetap memiliki pengertian 

yang sama. Menurut Ali bin Abi Thalib, zuhud berarti membatasi ambisi-ambisi 

duniawi, syukur terhadap terhadap setiap anugerah, dan menghindari apa yang telah 

diharamkan oleh Allah SWT. 

Terkait dengan zuhud ini Allah SWT. berfirman dalam QS. Thaha (20): 131: 

“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan 

kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk 

Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan 

lebih kekal.” Dalam ayat yang lain, yaitu QS. al-Syura (42): 20, Allah SWT. 

berfirman: “Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami 

tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di 

dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada 

baginya suatu bahagianpun di akhirat.”   

Dua ayat di atas menggambarkan bahwa sikap zuhud itu tidak silau dengan 

masalah duniawi (harta, jabatan, atau yang lain), tetapi lebih mementingkan karunia 

Allah SWT. dan keuntungan akhirat. Bukan berarti dengan zuhud ini seseorang tidak 

mendapatkan keuntungan dunia, akan tetapi ia lebih mementingkan keuntungan 

akhirat daripada keuntungan dunianya. 

Imam al-Ghazali mengatakan, esensi zuhud adalah menjauhkan diri dari 

kehidupan dunia dan memalingkan diri daripadanya dengan penuh kepatuhan kepada 

Allah SWT. Sikap zuhud seperti ini akan muncul jika didasari dengan ilmu dan 

cahaya yang memancar dari kalbu seseorang serta kelapangan dada dalam 

memandang dunia.  



Dengan dasar inilah maka seorang yang zuhud (zahid) akan merasa cukup 

dengan apa yang diterimanya. Dia mencari harta hanya untuk sekedar memenuhi 

kebutuhan, bukan menjadi tujuan utamanya. Orang yang zuhud adalah orang yang 

mempunyai kemampuan untuk hidup mewah tetapi tidak mau demikian. Orang yang 

tidak memiliki kemampuan semacam itu dan tidak hidup secara mewah tidak 

dikategorikan sebagai zuhud. Orang yang zuhud, ketika mendapatkan kekayaan 

semacam itu, membelanjakan semua kekayaannya di jalan Allah untuk mendapatkan 

keridoan-Nya. 

Orang yang zuhud adalah orang yang tidak menyintai dunia secara berlebihan. 

Orang yang zuhud juga bukan orang yang meninggalkan dunia secara total. Orang 

yang zuhud adalah yang menyintai dunia hanya sekedarnya, sebab ada yang lebih 

berhak untuk dicintai, yakni Allah SWT. Ia menjadikan dunia sebagai sarana untuk 

mendapatkan cinta dan rido dari Allah SWT. 

Menyintai dunia secara umum tidaklah dilarang. Namun menyintai dunia 

secara berlebihan termasuk larangan agama. Islam menempatkan cinta kepada Allah 

sebagai prioritas utama yang harus dilakukan orang yang beriman (QS. al-Baqarah 

[2]: 165). Setelah itu yang harus dicintai seorang mukmin adalah Rasulullah saw. 

Baru setelah cinta kepada Allah dan Rasulullah, seorang mukmin boleh menyintai 

yang lain, termasuk menyintai dunia. Orang yang berlebihan dalam menyintai dunia 

biasanya melupakan cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Karena itu, menyintai 

dunia secara berlebihan termasuk akhlak (karakter) yang buruk. Yang dimaksud 

dunia di sini adalah hal-hal yang bersifat duniawi yang sifatnya tidak kekal (sesaat), 

seperti harta benda, kedudukan (tahta), isteri atau suami, anak, dan sebagainya. 

Banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi yang mengutuk nafsu-nafsu duniawi. 

Dalam salah satu ayat al-Quran Allah SWT. berfirman: “Dan tiadalah kehidupan 

dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung 

akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu 

memahaminya?” (QS. al-An’am [6]: 32). Dalam ayat yang lain Allah SWT. 

berfirman: “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-

main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka 

mengetahui.” (QS. al-Ankabut [29]: 64). Allah SWT. juga berfirman: “Barang siapa 



menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di 

dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami 

tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela 

dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha 

ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mu'min, maka mereka itu 

adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik.” (QS. al-Isra’ [17]: 18-19). 

Tiga ayat al-Quran di atas dan juga masih banyak ayat yang lain menjelaskan 

bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang hakiki, tetapi hanyalah permainan, 

senda gurau, atau hanya sementara sebagai sarana untuk bermegah-megahan saja. 

Karena itulah, kehidupan dunia yang berlebihan dan melupakan kehidupan akhirat 

dapat mengantar manusia ke jurang kehinaan dan kenistaan (neraka). 

Di antara hadis Nabi yang menjelaskan masalah dunia adalah, sabda Nabi 

Muhammad saw.: “Dunia itu dilaknat termasuk segenap isinya, kecuali jika disertai 

dzikir kepada Allah dan apa yang membantunya atau orang yang ‘alim dan yan mau 

belajar.” (HR. al-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Harus disadari juga bahwa tidak semua 

kehidupan dunia itu berbahaya, sehingga kita harus meninggalkannya secara total. 

Kehidupan dunia merupakan sarana yang menentukan kehidupan kelak di akhirat. 

Karena itu kehidupan dunia harus disikapi dengan benar. Nabi menyatakan bahwa 

dunia itu ladang akhirat, karena itu hendaknya ladang ini ditanami dengan baik 

sehingga nanti buahnya akan dapat dipetik di akhirat. 

 
Bentuk-bentuk Zuhud 

Zuhud memiliki beberapa bentuk atau tingkatan yang masing-masing 

menunjukkan derajat orang yang memilikinya. Imam al-Ghazali membagi orang 

yang zuhud menjadi tiga tingkatan: (1) Orang yang zuhud, sementara nafsunya 

cenderung pada dunia, namun ia terus berjuang dan memeranginya. Orang ini adalah 

orang yang betul-betul berjuang untuk menjadi zahid; (2) Orang yang berpaling dari 

dunia dan sama sekali tidak cenderung kepadanya. Ia melakukan hal ini karena ia 

tahu bahwa kompromi antara kenikmatan dunia dan akhirat sangatlah mustahil. 

Karena itu, jiwanya dibiarkan meninggalkan dunia untuk meraih keuntungan yang 

hakiki di akhirat; dan (3) Orang yang jiwanya tidak cenderung dan tidak berpaling 

dari dunia. Bagi orang ini, ada dan tidak adanya harta (dunia) adalah sama. Ia 



menganggap dunia sebagai milik Allah yang ia tidak harus menyintainya atau harus 

berpaling darinya.  

Dari tiga tingkatan di atas, tingkatan yang ketigalah, yang menurut al-Ghazali, 

merupakan tingkatan yang paling sempurna. Karena menurut al-Ghazali, orang yang 

benci terhadap sesuatu akan disibukkan oleh sesuatu itu sendiri, sebagaimana jika ia 

menyintainya. Al-Ghazali juga mengatakan, hidup zuhud yang sempurna adalah 

zuhud dalam zuhud. Maksudnya, orang yang zuhud tidak menganggap hidup zuhud 

sebagai derajat tertentu yang harus diraih. Sebab, orang yang meninggalkan 

kehidupan dunia dan mengira bahwa dirinya meninggalkan sesuatu sama dengan 

orang yang mengagungkan dunia.  

Hikmah terbesar bagi orang yang zuhud adalah ia selalu merasa cukup dengan 

apa yang ada. Dengan sikap seperti ini ia tidak akan menyintai dunia secara 

berlebihan, sehingga ia tidak diperbudak oleh dunia. Cinta dunia merupakan sumber 

dari setiap kesusahan. Karena itu, orang yang zuhud dapat terhindar dari bahaya 

akibat menyintai dunia. Di samping itu, orang yang zuhud akan mendapatkan 

kuntungan dan kesenangan yang hakiki di akhirat, bukan kesenangan yang semu di 

dunia ini.  

Sebagai akhir dari uraian ini, bahwa kekayaan tidak selamanya akan membuat 

orang bahagia, atau sebalinya akan membuat orang selalu celaka. Kekayaan bisa 

mengantarkan seseorang bahagian atau celaka, tergantung bagaimana orang itu 

mensikapinya. Zuhud dapat mengantarkan orang yang memiliki kekayaan berada 

dalam keselamatan dan kebahagiaan. Orang yang zuhud tidak serta merta membenci 

dan menghindari kekayaan. Kekayaan di mata orang yang zuhud dijadikan sebagai 

sarana untuk lebih meningkatkan pengabdiannya kepada Allah. Dengan 

kekayaannya, ia dapat melaksanakan semua ibadah kepada Allah, terutama yang 

membutuhkan biaya banyak, seperti haji, zakat, shadaqah, infaq, atau membangun 

fasilitas-fasilitas ibadah dan sosial. Inilah yang harus dilakukan oleh orang yang kaya 

yang memiliki iman. Semoga orang-orang kaya di lingkungan kita bisa 

melakukannya atas izin dan rido dari Allah SWT. Amin. 


