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Materi 5.

KONSEP RIZKI DALAM ISLAM
Slamet Wahyudin, S.Pt.

Mencari rizki adalah fitrah bagi setiap orang. Namun tidak semua orang mengerti apa itu rizki.
Karena tidak mengerti, maka banyak orang yang kemudian salah dalam ‘proses’ mencari rizki dan
‘menikmati’ rizki tersebut.
Banyak orang yang memahami bahwa rizki adalah segala sesuatu yang ia peroleh atau ia miliki.
Karena ia telah berusaha sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan rizki tersebut. Karena ia yang
berusaha dan memiliki, maka ia (merasa) bebas menggunakan rizki tersebut. Kelihatannya logika tersebut
benar, tapi tidak menurut Al-Quran. Sebagai landasan mari kita lihat Surat Al-Hajj [22] ayat 50:
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50. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia. (Q.S.
Al-Hajj [22]: 50)
Menariknya, ayat tersebut menyatakan bahwa rizki itu untuk yang beriman dan beramal sholeh,
bukan untuk yang kaya dan banyak harta. Akan kita bahas itu sekarang.
I.

Pengertian Rizki

Rizki adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati manfaatnya. Begitu maksud dari ayat tersebut.
Sebab, orang kaya belum tentu rizkinya banyak, orang miskin belum tentu rizkinya sedikit. Betapa banyak
orang kaya punya mobil 5 tapi yang dia kendarai hanya 1, maka itulah yang jadi rizkinya. Itupun kalau ia
beriman. Kalau tidak beriman, ia tidak akan dapat menikmati, mungkin selalu was-was, takut kecelakaan,
takut dicuri, dsb. Makanan yang masih di piring, juga belum jadi rizki selama belum dimakan. Bahkan yang
sudah dimakanpun bisa jadi malah membuat mencret atau masuk rumah sakit.
Kembali kepada ayat tersebut, maka jika ingin rizkinya banyak, jadilah orang yang beriman dan
beramal sholeh. Beriman agar tenang dalam menikmati harta yang dimiliki, agar tenang bahwa hartanya
tidak akan mendatangkan mudharat, agar tenang bahwa tidak ada yng membenci kariernya. Dan
seterusnya. Beramal sholeh agar banyak yang mendapat manfaat dari hartanya, beramal sholeh agar
banyak yang mendo’akan. Dan seterusnya.
II.

Mengapa Rizki berbeda-beda?
Rizki memang ditakdirkan berbeda-beda. Kata Allah dalm surat An-Nahl [16]:71
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71. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang
yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka
miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?. (Q.S
An-Nahl[16]: 71)
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Mengapa ada yang dilebihkan dari yang lain?
a. Agar terjadi saling tolong menolong. Tumbuhlah rasa saling mencintai, menyayangi dan melindungi.
Contoh rizki perempuan dan laki-laki berbeda. Rizki orang kaya dan miskin berbeda.
b. Agar saling memberikan teladan. Kesabaran menjalani takdir, kesyukuran menikmati hidup.
c. Bukti Maha Tahu Allah SWT akan kemampuan hambaNya. Kalo orang dengan pola pikir miskin dan
pola pikir kaya dikasih duit. Beda hasilnya.
Mengapa ada yang usaha sangat keras rizkinya tidak lebih banyak dibanding yang berusaha biasabiasa saja? Kata Allah juga dalam surat Al-Isra[17]: 30:
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30. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya;
sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Q.S Al-Isra[17]: 30)
Jadi:
a. Terserah Allah, karena sejatinya segala sesuatu milik Allah. Berlatih Ikhlas.
b. Biar rizki banyak asal berkah. Daripada rizki sedikit tidak berkah lagi.
c. Lapang dan sempitnya rizki lebih banyak dipengaruhi oleh sikap penerima.
III.

Agar Rizki Berkah.

Berkah, dimaknai sebagai bertambahnya sesuatu baik secara manfaat, kualitas dan atau
kuantitasnya. Mobil bsajadi berkah, walau dipinjam sana-sinitapi tidak rusak-rusak. Mobil tidak berkah,
baru beli 2 hari sudah ditabrak orang atau nabrak pohon. Dst. Berkah itu penting karena sejatinya disanalah
kenikmatan harta dapat dirasakan.
Bagaimana agar berkah?
a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah
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96. Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayatayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Q.S. Al-Anfaal [7]: 96)
Beriman dan bertaqwa artinya semakin meningkat ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan RasulNya.
Sholat berjamaahnya semakin rajin, zakat dan sedekahnya semakin meningkat, semakin sayang kepada
keluarga, semakin rukun dengan tetangga, dsb.

b. Tingkatkan sedekah
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276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai Setiap orang
yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178]. (Q.S Al-Baqarah [2]: 276)
Sedekah banyak dimaknai dengan uang. Memang betul demikian. Tapi bagi yang belum punya cukup
uang, dapat bersedekah dengan senyuman, dengan zikir, membantu menyebrangkan orang tua, dsb.
Bila sedekah makin semangat, insyaAllah, rizkinya juga akan datang semakin berlipat-lipat. Asal Ikhlash…

STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap | Copyleft

Halaqah Mahasiswa non Asrama

2011

c. Hemat dan tidak berlebih-lebihan Q.S 25:67
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67. dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak
(pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S AlFurqaan [25]: 67)
d. Mulai beraktifitas pagi-pagi (Ibnu Abbas pernah melihat anaknya tidur pagi, lalu beliau berkata
kepadanya: "Bangunlah, apakah kamu (senang) tidur pada saat dibagi rizki?" (Lihat: Mathalib
Ulin Nuha: 1/62))

Ayat penutup.
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6. dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui
tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh
Mahfuzh). (Q.S Huud[11]: 6)
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