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l<ATA PENGANTAR 

Bismillahi rrahman i rrahim 

Walaupun buku-buku yang ditulis tentang fikih zakat itu jumlahnya 
sudah bcredar banyak di pasaran, baik buku-buku diktat mata kuliah atau 
bahan ajar di Pendidikan Tinggi di Indonesia, ataupun buku-buku wawasan 
yang bisa dikonsu1nsi oleh masyarakat un1urn, tetapi buku-buku tersebut 
perlu banyak penye1npurnaan. 

Di antaranya yang pertama adalah bahwa zakat itu menjadi salah 
satu piranri arau fondasi dalam ekonomi syariah, karena sesungguhnya 
ekonomi syariah ini berdiri di atas tiga piranti utama, yaitu 1) sektor riil; 
2) sektor keuangan: 3) filantropi. Dan yang menjadi tulang punggung 
filantropi ini salah satunya adalah zakat. Oleh karena itu, jika zakat ini 
bisa ditegakkan, dipraktikkan dengan optin1al sesuai dengan amanah Al
Qur'an, maka sesungguhnya aspek sosial umat ini sudah bisa ditunaikan 
karena penyangga utan1anya yaitu zakat diterapkan dengan baik. 

Kedim, buku-buku fikih zakat yang beredar di pasaran ini lebih banyak 
berkisar tentang zakat dari aspek fikih. Misalnya tentang bagaimana zakat 
emas clan perak menurut para ulama terdahulu, bagaimana makna fakir 
dan miskin menurut ulama terdahulu. Akan tetapi, bagain1ana fakir miskin 
menurut konteks saat ini, itu belum banyak dibahas. Bagaimana makna 
fisabilillah menurut konteks saat ini, bagaimana upah bagi para pengelola 
zakat, bolehkah para amil mendapatkan asuransi kesehatan dari dana 
zakat, dan lain sebagainya, itu belum banyak dibahas. Oleh karena itu, 
buku-buku fikih saat ini perlu dilengkapi dengan kajian-kajian yang sama 



dari aspek konten1porer, sehingga bisa mcnjawab masalah-n1asalah zakat 
kekinian dan kedisinian. 

Ketiga, buku-buku fikih zakat yang beredar saat ini belum banyak 
menyentuh tentang operasional atau pengelolaan zakat. Di mana aspek 
fikih lebih banyak menyentuh tentang wajib zakat, sun1ber zakat, objek 
zakat, dan mustahik zakat. Sementara, bagaimana fikih pemberdayaan, 
fikih pendayagunaan, fikih pendistribusian, itu belum banyak dibahas. 

Keempat, buku-buku fikih zakat yang beredar saat ini juga perlu 
dilengkapi dengan risalah atau visi utama Ien1baga-lcmbaga zakat. Jadi, 
bagain1ana Iembaga-lembaga zakat ini bisa beroperasi melaksanakan 
tugasnya sebagai an1il zakat sesuai dengan risalah misi yang harus 
diemban oleh lembaga zakat. Apakah lembaga zakat ini menunaikan atau 
menyalurkan dana zakatnya untuk charity dan berapa persen bagiannya 
dari dana zakat. 

Atas dasar empat hal ini, maka penulis berikhtiar untuk n1ewujudkan 
kembali satu buku fikih zakat yang berharap bisa n1enjawab permasalahan
permasalahan kekinian dan kedisinian, dan tidak hanya n1en1bahas tentang 
aspek fikih, tetapi juga membahas tentang aspek operasional, distribusi, 
penyaluran, dan pendayagunaan, serta buku ini juga n1en1bahas tentang 
praktik di len1baga-Iembaga zakat. 

Oleh karena itu, buku ini membahas tentang praktik-praktik fatwa 
dalam lembaga zakat di Indonesia. Misalnya membahas tentang zakat 
profesi menurut fatwa, dan dibahas pula bagaimana pilihan-pilihan lembaga 
amil zakat di Indonesia tentang zakat profesi. Ketika n1embahas tcntang 
fisabilillah maka dibahas pula tentang bagain1ana maknafisabilillah menurut 
lembaga zakat di Indonesia dan apakah penyaluran fisabilillah di len1baga
lembaga zakat di Indonesia sudah sesuai dengan fatwa tersebut. Dengan 
demikian, diharapkan buku ini bisa menjawab masalah-masalah zakat dan 
bisa menjadi panduan dan rujukan di lembaga zakat, stakeholder ataupun 
masyarakat pemerhati zakat pada umumnya. 

·vi::··: O:: · F;kih Zakat Kontemporer . . . . '. .. . ' 



Semoga Allah Swt. menerima karya ini dan menjadikannya sebagai 
amal jariyah bagi dakwah ekonomi khususnya di tanah air. 

Walhamdulillahirabbil alamin 
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Dr. Oni Sahroni, M.A. 
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BAB 1 

DASAR-DASAR ZAKAT 

A. Ragam Zakat 
Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pertama 

adalah zakat n1al yang merupakan bagian dari harta wajib zakat yang 
dikeluarkan untuk para mustahik. Kedua, selain zakat mal yang terdiri dari 
infak, sedekah, dan zakat fitrah. 

B. Pengertian Zakat, lnfak, Sedekah, dan Zakat Fitrah 
Dalam Islam dikenal tiga istilah yang memiliki makna terkait zakat, 

yaitu infak, sedekah, dan zakat fitrah. 

" . , ') :. .. ~. 
• •• ~ ... f".'." I; ~ .. r;;, " , 
.•· . \.l.:0•41; 

_..! ~~. ~" :-<~ .. 
. '1'· ...... '\ ·""."'' 

Sumber: republika.com 

Gambar 1 Zakat adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta dalam waktu 
tertentu (haul atau ketika panen). Orang yang berzakat disebut muzaki, petugas 

yang menghimpun zakat disebut amil. 



1. Pengertian Zakat 
Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (niasdar) .: 1

.;( J._;_ ~ 
yang bern1akna berkah, berkembang ~\;~I\, dan suci. se~ual LI itu disebut 
zakat, apabila sesuatu tersebut tun1buh dan berkembang. 1 

Sumber: www.1slamgreatrelig1on.wordpress corn 

Gambar 2 Zakat didistribusikan kepada mustahik yaitu fakir, miskin, amil, 
mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. 

Makna-makna tersebut digunakan di dalam Al-Qur'an dan hadis ketika 
n1enyebutkan lafadz zakat Ql.Sj 2 karena makna yang terkandung dalam 
ibadah zakat ini adalah berkah, berkembang, dan suci. 

Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harca 

wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian 
operasionalnya adalah mer1geluarkan sebagim1 harta dalam waktu tertenw (haul 
a tau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran 
tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gltarimin, fisabilillah, dan ibnu sabil) .3 

atau dalam ungkapan teks asli di Iiteratur turatsnya, yaitu 

1Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Zakat, hlm. 34. 
2Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Zakat, him. 1/37, dinukil dari Mu'jam al-Wasith 1/398. 
3Suharsono dkk., Modul Edukasi Zakat untuk Para Amil, (LAZNAS IZI). 
4Muhammad Rawas Qal'aji, Mu'jam Lugatil Fuqaha, him. 208. 

;~ .. 2~/~-.:· .. Fikih Zakat Kontemporer 
'• I . . ~ . • • , . • -



Gambar 3 Besaran zakat dibayarkan dengan nilai tertentu 

(2,5%, 5%,10%, atau 20%). 

---- -- --- -----------------------------... 
Zakat adalah nwngeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau 
kecika panen) dcngan nilai ccnencu (2,Sl!'o. 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran 
tertentu (fakir. mi skin. am ii. mualaf. n'qal1, gharimiri. fisabilillah, clan ibnu sabil). 

2. Pengertian lnfak 
,. ' ,. 

Menurut bahasa, infak adalah memberikan harta ~WI Ji:;. Sedangkan 
menurut istilah adalah memberikan hartanya untuk mememuhi hajat-hajat 
si penerima harta. Arau dalam ungkapan reks asli di literatur turatsnya, 
yaitu 

Dalam Islam, infak harus didasari oleh iman clan di jalan Allah 
(fisabilillali). 

Menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang 
atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.6 Oleh karena 
itu, substansi infak itu lebih umum substansi zakat. Sebagaimana Firman 
Allah Swt., 

5Muhammad Rawas Qal'aji, Mu'jam Lugatil Fuqaha. him. 74. 
6Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakac. 



Scszmggulmya. orcmg-orcmg ycmg kafir menginfakknn (mc11aj7wlzka11) harta mcreka 
1mtuk mcnghalcmgi (ornllg) darijalcm Allah .... (QS Al-An fa I [8 J: 36) 

;A=*..+ -·· ~--.. -~ 
A •• ,;-~~~~~~-~:~ 

~.. . .. -::1.•!.•t· ,---~ 
..,_......_~ •'J!-· - ' ···-· .f .. ~ ~ ·~~,.,_.. • - - ~.. < - -- Ao 'I 

.er - .- •. --·. -· ·------:;.~ :;, _.,--·..__ I 
~ ..-...- . . . -- - ---4 

Sumber: www.alkho1rot.net 

Gambar 4 lnfak adalah harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha 
untuk kemaslahatan umum. 

----------------------------- -------
Infak adalah membelanjakan harra secara umum, tetapi di dalam lsL1m infak 
harus didasari oleh iman dan di jalan Allah (fisabilillah). 

3. Pengertian Sedekah 
Menurut bahasa, sedekah berasal dari lafadz u~L...o j~~ j~ 

yang artinya benar. 7 Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. bersabda: 
:)Ui). ij.i:aJ1j yang bermakna dalil, bukti kesejatian dan kebenaran iman 
seseorang. 

Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara 
sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan taqarrub kepada 
Allah Swt. Atau dalam ungkapan teks asli di literatur turatsnya, yaitu 

7 KH. Adib Bisri dan KH. Munawir A. Fatah, Kamus Al-Bisri, him. 404. 
E-Muhammad Rawas Qal'aji, Mu'jam Lugatil Fuqaha, him. 243. 

4 Fikih Zakat Kontemporer 



UU zakat memberikan pengertian sedekah yang lebih operasional yaitu 
hana atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di 
Iuar zakat untuk kemaslahatan ummn. 9 

Sedangkan dalam Al-Qur'an, sedekah itu bermakna zakat mal, seperti 
yang terdapat dalam surat At-Taubah (9): 60, 

Sesmzggulmya zalwt-zalwt it ll, hcmyalalz imtuk orcrng-orang fal~ir. orang-orang 
miski11. pengurns-pcngllrlls zakat, para nm'allaf yang dilmjuk hatinya, wztuk 
(memerdelwkcrn) budak, ormzg-orcmgycmg berlwtang. wztukjalan Allalt dan untull 
mercka ywmg scdcmg dalmn pe1}nlanmz scbagai suatu ketetapmz yang diwajibkan 
Allah, dan Allah lv1alza lv1cngetalwi lagi lvlaha Bijaksarza. 

Sumber: www.republlka.co.1d 

Gambar 5 Sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang 
membutuhkan dengan tujuan taqarrub kepada Allah Swt. 

9Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 temang Pengelolaan 
Zakar. 

Bab 1 I Dasar-dasa.r Zakat . S 



Disebutkan juga dalam surat At-Taubah (9): 103, 

.k-

~ jL, oJ r,e~,~ ~j l;; r-!$:jj ~~,~1,~. ~~ ~·;J ~ ~ 

Ambillah zakat dari sebagian fwrta mereka. de11ga11 zakat itu hmm rnembersihkan 
da11 me11sucikan mereka dan mendoalah 1mtuk mereka. Seszmggul111ya doa lwmu itu 
(me11jadi) kete11teraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendcngar lagi Maha 
/v1engetah ui. 

Oleh karena itu, sedekah lebih khusus daripada infak. Sedekah tidak 
boleh dilakukan untuk hal selain di jalan Allah karena n1otivasi sedekah 
adalah mendekatkan diri kepadaAllah Swt. (al-qurbah) untuk n1enunjukkan 
kesejatian dan kejujuran sebagai orang yang beriman (ash slzidqu). 

Sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang 
membutuhkan dengan tujuan taqarrub kepada Allah Swt. 

4. Pengertian Zakat Fitrah 
Zakat Fitrah adalah setiap bagian harta seorang Muslim yang 

dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum 'Idul Fitri, atau menginfakkan 
sejumlah harta atas nama setiap orang yang menjadi tanggungannya. Atau 
dalam ungkapan teks asli di literatur turatsnya, yaitu 

10Muhammad Rawas Qal'aji, Mu'jam Lugatil Fuqaha, him. 208. 



Sumber: www.merdeka.com. 

Gambar 6 Zakat fitrah adalah setiap bagian harta seorang Muslim yang 
dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum 'ldul Fitri. 

Zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun kc-2 Hijriyah bertepatan 
dengan pensyariatan puasa Rarnadhan. 11 

Kesimpulannya, dalam Al-Qur'an dan hadis, lafadz zakat sinonim 
dengan lafadz shadaqah. Oleh karena itu, lafadz shadaqah yang disebutkan 
dalam Al-Qur'an dan hadis bern1akna zakat, sebagaimana nash-nash berikut. 

Al-Qur'an surat At-Tau bah (9): I 03, 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. dengan zakat itu kamu membersihkan 
dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiv .. 1a bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 

11 Husein Syahatah, Zakat Fitrah; Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat; Muh. Azzam, Fiqh 
Ibadat (Materi Perkuliahan Fak. Syariah ck. I). 
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Al-Qur'an surat At-Taubah (9): 58, 

Da11 di cmtara mereka ada orang yang mencelamu tentcmg (distribusi) zakat; jika 
mereka diberi sebagia12 claripczdanya. mereka bersenang hati. dcm jika mereka tidak 
diberi sebagia11 daripadcmya, dengan serta merta mereka mcnjadi marah. 

Hadis Rasulullah Saw., 

"Tidak \·vajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausllCf." (HR Muslim) 

Hadis Rasulullah Saw., 

"Ua11g yang diambil dari nzereka yang kaya dmz diberikcm kepada mereka yang 
miskin." (HR Bukhari) 

Zakat fitrah adalah setiap bagian hana seorang Muslim yang dibayarkan pada 
bulan Ramadhan sebelum 'Idul Fitri. j 

5. Perbedaan Antara lnfak, Sedekah, dan Zakat Fitrah 
Untuk mengetahui perbedaan yang lebih operasional di antara 

ketiga istilah tersebut itu bisa mengacu pada pengertian UU zakat yang 
menjelaskan perbedaan pengertian zakat, infak, dan sedekah yaitu sebagai 
berikut. 

8. Fikih Zakat Kontemporer 



a. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau 
badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerin1anya sesuai 
dengan syariat Islan1. 1 ~ 

b. lnfak adalah harra yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha 
di luar zakat untuk kemaslahatan umun1. 13 

c. Sedekah adalah harra atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang 
atau badan usaha di luar zakat untuk ken1aslahatan urnum. 1·1 

d. Zakat fitrah adalah sctiap hagian harra seorang Muslim yang dibayarkan 
pada bulan Ramadhan sebelum 'ldul Fitri. 15 

Berdasarkan keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa sedekah 
sinonim dengan zakat, scdangkan infak lebih un1um daripada istilah 
sedekah atau =akat. Adapun ::akat fitrah bermakna khusus, yaitu sedekah 
setiap Muslim pada hulan Rarnadhan. 

~ilah-istilah lnfak, Sedekah, 
l . ~n Zakat Fitrah 

Menurut istilah zakat adalah bagian I 
dari harta wajib zakat yang dikeluarkan I 
untuk para mustahik. Lebih tepatnya 
zakat adalah mengeluarkan sebagian 
harta dalam waktu tertentu (haul atau 
ketika pancn) dengan nilai tertentu 
(2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran 
tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, 
gharimin, fisabilil/a/J, dan ibnu sabil). 

I 
lnfak adalah harta yang 
dikeluarkan oleh seseorang 
atau badan usaha di luar zakat 
untuk kemaslahatan umum. 

Sedekah adalah harta atau 
nonharta yang dikeluarkan 
oleh seseorang atau badan 
usaha di luar zakat untuk 
kemaslahatan umum. 

I 
Zakat Fitrah adalah setiap 
bagian harta seorang 
Muslim yang dibayarkan 
pada bulan Ramadhan 
sebelum ldul Fitri. 

12Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 temang Pengelolaan 
Zakat. 

131bid. 
'°'Ibid. 
15Muhammad Rawas Qal'aji, Mu'jmn Lugatil Fuqaha, him. 74. 
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Komponen Hukum Waktu 

Zakat (mal) Wajib 
Setiap memenuhi syarat 
wajib zakat 

lnfak Sunnah 
Tidak ditentukan waktunya 

Sedekah Sunnah 
Tidak ditentukan waktunya 

Zakat Fitrah Wajib 
Sebelum 'ldul Fitri 

C. Hukum dan Landasan Zakat 
1. Hukum Zakat 

Penerima 

Khusus delapan 
kelompok penerima zakat 

Mustahik 
dan Muktafi (di atas mustahik) 

Mustahik 
dan Muktafi (di atas mustahik) 

8 kelompok penerima zakat dan 
diprioritaskan fakir miskin 

Zakat hukumnya wajib clan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus 
diketahui (al-Ma'lwn min ad-Dini bi adh-Dlrnrurah). Jika seorang Muslim 
mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (jahalah) arau baru masuk 
Islam (hadis al-Islam), maka ia tel ah kufur. 

2. Landasan Zakat 
Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut. 

a. Al-Qur'an 

Firman Allah Swt., 

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang 
ruku (QS Al-Baqarah [2]: 43) 

Firman Allah Swt., 

}o.S?< Ftki~ Zak"at. Koni~mporer · 
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Hai orang-orang yang berimmz. nafkahkanlalt (di jalan Allah) sebagian dari hasil 
usahamuymzg baik-baik dan sebagimz dari apayang Kami keluarkan dari bumi zmtuk 
kanm. dmz jcmganlah kamu memililz yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 
daripadmzya, padahal kamu scndiri tidak mau mengambilnya mela.inkan de11gan 
memi11ci11gkm1 mata terhadapnya. dmz ketalrnilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 
Maha Terpz~ji. (QS Al-Baqarah [2]: 267) 

Firman Allah Swt., 

Ambillah zakat dari sebagian lrnrta mereka, de11gar1 zakat itu kamu membersihkan 
dan mensucikmz mereka dan mendoalah zmtuk mereka. Sesunggulmya doa kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetalwi. (QS At-Tau bah [9]: 103) 

Firman Allah Swt., 

Dan pada harta-harta mcreka ada Izak u11tuk orarzg miskin yang meminta dan orang 
miskin yang tidak mendapat bagian (QS Adz-Dzariat [51]: 19) 

Firman Allah Swt., 

Dan orang-orang yang dalam hartarzya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) 
yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) 
(QS Al-Ma'arij [70]: 24-25) 

Bab .. 1 I ·D·asar·das~f~akat··> .. : .. ':ii' 
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Firman Allah Swt., 

~~ii 
~ 

Berimcmlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan naflwhkanlah scbagia11 dari 
hartanmyang Allah telah me11jadika11 kanw menguasainya. 1\1aka orcmg-ormzgyang 
bcrimm1 di antara kmnu da11 menajkahkan (sebagian) dari ltartmzya memperoleh 
pahala yang besar. (QS Al-Hadid [57]: 7) 

b. Hadis 

Hadis Rasulullah Saw., 

"Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Kltattab semoga Allah meridhai 
keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, Islam dibangim di 
atas lima perkara; bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melai11kan Allah dan 
balnvaNabi Muhammad Saw. utusanAllah Swt., menegakkan shalat, menunaikan 
zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR Tirmidzi clan 
Muslim) 

Hadis Rasulullah Saw., 

"Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka der1ga11 
kekeringan dan kelaparan." (HR Thabrani) 

.ii(::;.~.: Fikih·-iakat icontemporer 
; .... ~ . . .•. .· . . . . . . 



Hadis Rasulullah Saw., 

"Bila zakat bercampur dengan hart a laim1ya maka ia akan merusak harta itu." (HR 
Al-Bazar dan Baihaqi) 

c. ljma' 

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khalafbahwa zakat merupakan 
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram 
mengingkarinya. 11' 

Berdasarkan keterangan di atas, zakat diwajibkan berdasarkan nash 
Al-Qur'an, had is, dan ijma · ulama. 

Zakac wajib ditunaikan bcrdasarkan nash Al-Qur'an dan hadis (yang Qath'i 
ats-Tsubut dim Qath 'iy ad-Dilalah) clan ijma' ulama. 

D. Maqashid Zakat 
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa zakat (zakat mal) itu wajib 

ditunaikan oleh setiap Muslim/n1uslimah yang memiliki harta sesuai 
ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. 

Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu rukun Islam (tiang agama 
Islam), yang menjadi syarat sah keislaman seseorang clan menjacli 
prasyarat tegaknya ajaran Islam clan bisa cliimplementasikan di masyarakat. 
Sebagaimana haclis Rasulullah Saw, 

; ; 

J, ~ ,,,, J o,,,,. ,.!- ,,,,. '1 .-: 0 , J. 0 ;. 0' ,o .~\ 0' 0 ~ 0 ,; 

: L.; \ 4-6--:c 6,.U\ ~.) ~ua.>- J. ~ J. ~\ .µ, ~..r'\ .µ, ~\ y - , , , ,,, .. ,,,,. 
: ~°;.._ I;._ '~':11 --·': J' :.i; ~ ;~-- & ~I I--,..~' j , .- ::.. :~ u- ~\ " ~ ../ - ).,-; ~ ... Y.J ,,. 

~ ,. -.,, 
,,,,. .,,,,. ,_ , ,,,,.. .J ~ .J. ~~ ,,,. ~ ,. .6' o~ J. 

~~l3 ,c;JL::aJ\ cu~ ,~, J~) \:i ;~ 0\j ~1 )'l Lll )' 0\ c;:;\ g ;::. 

(~ ) '°:?lo _;JI o~J) ~~_) \.-?) , S-- ;:\\ ~\j ,~tS)\ 
.-

16Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat u11tuk Para Amil (LAZNAS IZI). 
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"Dari Abu Abd11rralm1a11 Abdullah bin Umar bin Al-Klwttab semoga Allczh nzcridai 
kcdum1ya dia l>erkata. saya mt'ndcngar Rasu/ullah Saw. bersabda. Islam dibangzm di 
atas lima perkara; bersaksi tiada JI/ah yang berlzak disembah melai11Jw11 Allah dan 
bahwa Nabi f\1ulzanmzad Saw. utusan Allah Swt., me11egnkkm1 slwlat, menzmaika11 
zakat, mclaksanakan lzaji. dcm berpuasa di bulmz Ramadhnn." (HR Tirmidzi dan 
Musli111) 

Sebaliknya, jika zakat ini tidak ditegakkan, maka masalah sosial akan 
terjadi di masyarakat tanpa solusi yang tepat. 

Selain n1enjadi kewajiban, zakat dikategorikan pcrkara yang harus 
diketahui setiap Muslim (al-ma 'lmn min ad-Din bidh-Dharure1h). Maksudnya, 
setiap Muslim-tanpa terkecuali-harus tahu tentang kewajiban ini clan tidak 
ada alasan mengelak karena ketidaktahuannya tencang kcwajiban zakat. 
Barangsiapa mengingkari kewajiban ini, ia telah mengingkari rukun Islam. 
Sama halnya 1nengingkari rukun Islam yang lain, seperti ruasa dan shalat. 

jadi, zakat ini tidak hanya wajib, tetapi lebih tinggi dari hukum wajib, 
yaitu rukun iman dan ma'lwn min ad-Din bidh-Dharuralz. 

Status hukum zakat di atas sesuai dengan maqashid zakat (tujuan 
disyariatkannya zakat), yaitu memenuhi kebutuhan para mustahik, yaitu 

fakir, 111iskin, amil, orang/pihak yang sedang dilunakkan hatinya. bcntuk
bentuk perbudakan, orang yang berutang, orang yang bcrdakwah di jalan 

Allah, dan ibnu sabil. 

" .. ..J, lit. ' 
. ~.-~--· IC~·"· .. , 

. ! . 

Sumber: antaranews.com 
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Gambar 7 Zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para mustahik. 
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Jenis kebutuhan yang diberikan adalah kebutuhan keuangan 
(finansial) untuk keperluan-keperluan mendasar. Dalam maqashid syariah, 
kebutuhan keuangan termasuk dalan1 kategori hifdzul niaal (melindungi 
dan menyediakan kebutuhan akan keuangan). 

Sementara itu, kebutuhan asasi (mendasar) para mustahik yang 
akan dipenuhi tersebut adalah kebutuhan yang wajib dan darurat, seperti 
makanan sehari-hari. ten1pat tinggal, modal usaha agar mereka berdaya, 
dan pendidikan. Semua itu nlasuk dalam kategori kebutuhan wajib dan 
primer (dlzaruriyat). 

Begitu pula pihak-pihak penerima zakat merupakan komponen penting 
dalam struktur n1asyarakat. J ika tidak diselesaikan dan di ban tu, mereka 
akan menjadi masalah sosial dalam n1asyarakat. Dalam ilmu maqashid 
syariah, target sebuah hukum harus setara dcngan hukumnya. Hal ini 
seperti yang ditegaskan oleh Ibnul Qayyin1 dalam kitabnya I'lam al-Muqi'in: 

"Setiap perbuatan di pan dang a/eh syara' berdasarkan maslahat a tau mafsadalz yang 
terdapat da/am perbuatan tersebut. jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang 
besar maka perbuatan tersebut termasuk kategori rukun. ]ika perbuatan tersebut 
memiliki mafsadah yang besar nzaka perbuata11 tersebut termasuk kategori dosa 
besar. ]ika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang tidak besar maka perbuatan 
tersebut tennasuk kategori ihsan. ]ika perbuatan tersebut memiliki mafsadah yang 
tidak besar maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil.,, 

Berdasarkan pemilahan Ibnul Qayyim tersebut, zakat termasuk 
kategori pertama karena fungsi dan kedudukan zakat menjadi sangat 

. . . . . ;_ • .... i ;. •• :_..·· : 
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pcnting, sehingga tepat sekali jika dihukumi wajib, salah satu rukun Islam, 
dan alma'lum min ad-Din bidli-Dlzarurah. 17 

• Zakat tidak hanya bersifat wajib, retapi lebih tinggi dari hukum wajib, 
yaitu rukun Islam dan al-1\.Ial'lum min ad-Din bid-Dliarurah. 

• Hukum zakat sesuai dengan maqasltid zakat (tujuan disyariarkannya zakat). 
yaitu memcnuhi kebutuhan para mustahik. 

E. Hikmah, Tujuan, dan Urgensi Zakat 

1. Hikmah dan Tujuan Zakat 
Ada banyak hikmah dan tujuan dibalik pembcrlakuan zakat. yaitu 

sebagai berikut. 

a. Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Wajib Zakat 

Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat (donatur). 

1) Sebagaimana namanya, zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari 
sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan. Si fat kikir adalah 
sifat yang berbahaya dan dapat menjadi penyebab persengketaan, 
ketidakharn1onisan keluarga, tindakan kriminal, sebagaimana yang 
ditegaskan di dala1n Al-Qur'an surat Al-Hasyr (59): 9. 

2) Zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami dalam 
diri setiap donatur (muzaki) karena telah peduli untuk berzakat dan 
n1embantu fakir miskin, sebagaimana dalam surat At-Taubah (9): 103. 

3) Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, 
yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya, sebagain1ana makna 
nama dalam ekonomi yang disebutkan dalam surat Saba (34): 9. 

4) Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta 
tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek 
wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut harus dikelola sebagai 
modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan. 

17Yusuf aJ-Qardhawi, Al-Ibadahfil Islam, him. 258 . 

. 16: :·. · ·Fikih Zakat Kontemporer 
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Gambar 8 Zakat melahirkan semangat investasi. 

Tujuan zakat bagi wajib zakar adalah untuk menyucikan hati, menumbuhkan 
kepribadian, harta yang berkah. dan melahirkan semangat invcstasi. 

b. Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Mustahik Zakat 

Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik zakat. 

1) Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik zakat dari sifat 
dengki terhadap orang kaya yang kikir. Sebaliknya, kedengkian orang 
fakir-jika terjadi-bisa melahirkan tindakan kriminal (dan tindakan 
buruk lainnya) terhadap orang kaya. Sebaliknya, sifat derma akan 
menyisakan empati di hati para mustahik. Oleh karena itu, Rasulullah 
Saw. bersabda, 

Peliharalah harta kalian dengan zakat. (HR Thabrani) 

2) Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam 
diri mustahik karena ia n1erasa tidak sendiri dan telantar di masyarakat, 
tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikannya. 

3) Donasi ini membantu fakir miskin clan orang-orang yang membutuhkan. 
Setiap setahun sekali mereka menerima sedekah zakat dari orang 
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yang berkccukupan. Jika donasi tcrdistribusikan dengan baik. maka 
setiap fakir miskin akan mendapatkan sumbangan rutin dan dapat 
memperbaiki taraf hid up menjadi normal. Hal ini akan menanggulangi 
kesenjangan sosial secara bertahap karcna setiap ada orang yang 
berkecukupan clan wajib zakat, sebagian hartanya akan tcrdistribusikan 
kepada fakir miskin. Idealnya. dengan jumlah hanawan waji b ::akat 
di negeri ini, seharusnya kesenjangan sosial tidak ada. jika zakat 
ditunaikan oleh para hartawan clan didistribusikan dengan baik. 

· :tl ,t~ ~_.}Vt' -., tV. 
~·tit .. t_;i.· _: 
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Gambar 9 Zakat dapat menumbuhkan semangat dan memenuhi 
kebutuhan mustahik. 

Tujuan zakat bagi mustahik zakat adalah mengikis dengki, menumbuhkan 
semangat, dan memenuhi kebutuhannya. 

c. Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Masyarakat 

Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat. 

1) Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para 
dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang 
kaya akan muncul rasa sepenanggungan. Simpati akan melahirkan 
em pa ti. 

.is·:·.: : ... Fikih. Zak at Kontemporer 
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Gambar 10 Tujuan zakat bagi masyarakat adalah untuk membangun 
kebersamaan dan mencegah perilaku kriminalitas, yaitu dengan pemberdayaan 

berupa bantuan modal usaha, pemberian alat dagang atau kendaraan, 

dan lain sebagainya. 

2) Kondisi ini akan mcnanggulangi kasus-kasus krin1inalitas yang terjadi 
di masyarakat seperti pcncurian dan pcrampokan yang pada umumnya 
disebabkan olch dua hal: kefakiran dan/atau hasad. 

Sumber: www.bmanda.com 

Gambar 11 Hikmah zakat dapat memenuhi kebutuhan dhuafa. 
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Tujuan zakat bagi masyarakat adalah untuk membangun kebcrsamaan dan 
mencegah perilaku kriminalitas. 

Secara umum, Dr. Wabah az-Zuhaili mcnyebutkan tiga hikmah zakat. 

1) Menjaga dan memelihara harta dari tindakan kriminal. 

Rasulullah Saw. bersabda, 

"Peliharalalz lrnrta kalian dengar1 zakat. Obatilah orang-orang sakit dcngan 
sedekah da11 persiapkanlah doa m1tuk menghadapi malapetaka." (HR Thabrani) 

2) Merupakan bantuan bagi kaum fakir dan orang-orang yang men1erlukan 
bantuan. 

Rasulullah Saw. bersabda, 

"Sesunggulmya, Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya dari kaum 
muslimin untuk menafkahkan harta mereka dengan kadar yang menrnkupi 
orang-orang fakir. Sungguh orang-orang fakir tidak aka11 pernalz merasakan 
kelaparan atau telanjang kecuali dikarenakan perbuatan orang-orang kaya. 
Ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dan mengadzab mereka 
dengan adab yaJlg pedih." (HR Thabrani) 

3) Menyucikan jiwa dari penyakit kikir (bakhil) yang menjadi tabiat 
manusia. Sebagaimana Allah Swt. berfirman, 

- ,,::' J.,,. J " '7J"" ~ 

:c~-~f 1.J ~ .• ~ "')' 1 o oJ"' · ... ~"'·' r- u s.. 

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan
perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu taharz, 
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karemt takut mcmbclmzjakmmya". Dan adalah manusia itu sangat kikir (QS 
Al-lsra [ 17]: 100) 

Dan perdamaicm itu lcbih baik (bagi nzereka) walaupun mmmsia itu menurut 

tabiatnya kikir (QS An-Nisa [ 41: 128) 18 

Dalam ayat ini, Allah Swt telah n1engkategorikan orang-orang yang 
menunaikan zakat mcnjadi orang-orang yang berbahagia, karcna ayat 
ini disebutkan sctclah daftar orang-orang yang dianggap beruntung dan 
berbahagia (Atlaha Al-J\·1 u'uminun). 

Hikmah zakat adalah dapat mcmelihara harta, membantu memenuhi 
kebutuhan dhuafo dan menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bc~khil. 

2. Urgensi Zakat 
Beberapa urgensi zakat tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Sebagai indikator utarna ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam. 

Allah Swt. berfirn1an, 

]ika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menzmaikan zakat maka (mereka 
itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu 
bagi kaum yang mengetahui. (QS At-Tau bah [9]: 11) 

b. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan. 

Allah Swt. berfirman, 

18Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat untuk Para Amil (LAZNAS IZI). 
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Dan orang-orcmg yang memmaikcm zakat. (QS Al-Mu'1ninun [23 J: 4) 

Dalam ayat ini, Allah Swt. telah mengkategorikan orang-orang yang 
menunaikan zakat menjadi orang-orang yang berbahagia. karena ayat 
ini disebutkan setelah daftar orang-orang yang dianggap beruntung dan 
berbahagia (Aj1aha A l-A1u'wnimm). 

c. Akan 1nendapatkan pertolongan Allah Swt. 

Allah Swt. berfirman, 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki da11 perempzum. scbagim1111crelw (mlalah) 
menjadi pe110lo11g bagi sebagicm yang lai11. i\'1erclrn rnenyurnh (ntL'ngn:jakan) 
yang ma'ruf, me11cegalz dari yang mzmgkar, mendirikcm slwlat. mc11lmaikan 
zakat dmz mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. A1erelw it u alw11 diberi 
ralmzat oleh Allah; seszmggulmya Allali Malta Perkasa lagi tv1alw Bijaksana. 
(QS At-Taubah [9]: 71) 

d .i "" ., 

:&T ~l ~~~ ~ ~T ~~-' ~ ~T ~Ty fa~ 

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa 
alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami lzanyala/1 
Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia 
dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohk(ln biara-biara Nasra11i, 
gereja-gereja, rumah-rumah il,adat orang Yahudi dan masjid-masjid, ya~g di 



dalamnya hcrnyak discbut 1za111a Allah. Sesunggulmya Allah pasti me11olong 
orang yang menolcmg (agama)-Nya. Scszmggulrnya Allah benar-benar 1Waha 
Kuat lagi J\folw Pcrlw.sa. (yaitu) orang-orang yang jika Kami tegulzkan 
keduclukan mereha di nrnka bzmzi niscaya mereka mendirikcm shalat yang, 

memmaikcm zakat. nzcnyzffuh bcrbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan 

yang mzmgkar: da11 kepada Allah-lah kcmbali segala urusan. (QS Al-Hajj 
(22]: 40-4I) 1" 

d. Memerhatikan hak fakir clan miskin scrta para mustahik lainnya. 

Allah Swt. berfinnan . 

..:_ .. • 

Seszmggulrnya zakat-zakat itu. lumyalalz wztuk ormzg-orangfakir. orang-orang 
miskin, pc11gurus-pe11gurus zalwt. para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekalwn) lmdah. orang-orang yang berutang, wztuk jalan Allah dan 
1mtuk mercka ywmg scdcmg dalam pe1jala11an, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan J\llalz, dan Allah Nlalza Mcrzgetahui lagi Maha Bijaksana. (QS 
At-Tau bah [9]: 60) 

e. Membersihkan diri clan harra mustahik serta menyucikan jiwanya. 

Allah Swt. berfirman, 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) kete1)teraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar. Maha Mengetahui. (QS At-Taubah [9]: 103) 

19Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat untuk Para Amil (LAZNAS IZI). 
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f. Mengcmbangkan dan menyuburkan harta muzaki. 

Allah Swt. berfirman, 

Dan seszwtu riba (tambalum) yang kmnu bcrikmz agar dia bcrtmnbalz pada 
harta mmwsia, maka riba itu tidak mcnambah pada sisi Allah. Da11 apa yang 
kmnu berikmz berupa zakat yang kanm maksudkcm 1mtuk mc11capai keridhaan 
Allah, maka (}'ang berbuat demikimt) itulalz ora11g-ora11gya11g melipatgcmdakmz 
(pahalanya) (QS Ar-Rum [30]: 39) 

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda, 

Tidak akan berkura11g harta yang dikeluarkan w1 tuk bersedekah, dan tidaklalz 
Allah Swt. menambah maaf seorang lzamba kec1wli ia akan menjadi mulia dan 
tidaklah seseorang itu tawadhu' kepada Allah kecuali Allah akan mengmzgkat 
derajatrzya. (HR Tirmidzi, hadis hasan shahih)2l1 

Urgensi zakat 

1. Sebagai indikator utama kecundukan seseorang terhadap ajaran Islam. 
2. Salah satu ciri dari orang yang mendapatkan kebahagiaan. 

3. Mendapatkan pertolongan Allah Swt. 
4. Memerhatikan hak fakir dan miskin serta para mustahik lainnya. 

5. Membersihkan diri dan harta mustahik serta menyucikan jiwanya. 

6. Mengembangkan dan menyuburkan harta muzaki. 

20Suharsono dkk., Modul Edukasi Zakat untuk Para Amil (LAZNAS IZI). 
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F. Manfaat dan Pengaruh Zakat 
1. Harta yang Berkah 

Salah satu janji Allah Swt. khususnya terhadap para muzaki adalah 
bahwa harta yang sudah ditunaikan zakatnya akan bertan1bah, sebagaimana 
firm an Allah Swt .. 

Allall memusrrnhkm1 riba dcm menyubw·kan sedekah. (QS Al-Baqarah [2]: 276). 

Menarik untuk dircnungkan. Di dalam ayat tersebut, Allah Swt. 
menggunakan lafadz arba yurhi irha 'cm, dengan lafadz riba sebagai mashdar
nya yang berarti berbunga. 

Istilah riba sendiri mclekat pada setiap pinjaman berbunga.Jika seorang 
kreditor memberikan kredit kepada seorang debitur sebesar Rpl0.000.000 
dengan syarat dibayar Rp 11.000.000, n1aka non1inal Rp 1.000.000 adalah 
riba/bunga yang dihararnkan. Menurut ayat tersebut, pokok pinjaman 
beserta bunganya itu n1enjadi harta tidak berkah dan akan sirna walaupun 
menurut za/zir-nya itu bertan1bah nominal dan angkanya. 

Ber bed a jika seseorang pernili k uang sebesar Rp l 0.000.000 
menyedekahkan l juta ke seorang fakir, n1aka yang tersisa dimiliki 
adalah Rp9.000.000. Iv1enurut ayat di aras, uang Rp9.000.000 tersebut 
di atas akan dilipatgandakan oleh Allah Swt. walaupun pada zahir-nya 
berkurang. 

jadi, bunga menjadi sah clan dibolehkan sebagai imbalan dari Allah 
Swt. atas setiap zakat, sedekah, dan infak. Bunga clan imbalan yang 
berlipat-lipat itu disebut keberkahan dan harta zakatnya disebut harta 
yang berkah. 

Menurut Dr. Qardhawi, orang yang berzakat mengeluarkan jumlah 
yang sedikit, tetapi imbalan yang didapatkan dari Allah Swt. banyak clan 
berlipat-lipat. 

Beberapa negara kaya non-Muslim misalnya, mengeluarkan dananya 
sebagai bantuan kepada negara-negara miskin, bukan semata-mata bantuan 
yang tulus, tetapi bertujuan untuk menguatkan daya belinya. 

Bab 1 I Dasar·daser. Zak~t :_,: ~·.:25 
. . . . .. · ... · .. ; .· 



Orang yang bcrzakat dan mcmbantu para dhuafa akan dicloakan olch 
mcrcka (para mustahik). Sckaligus bantuan doa mcrcka kcpada Allah S\','t. 
agar harta mcreka bcrkah. Orang yang terbiasa bcrzakat dan membantu para 
dhuafa akan mcndapatkan tcmpat di hati para dhuafa. mcndapatkan simpati 
dari masyarakatnya, dan pada saat yang sama mcndapatkan kcpcrcayaan. 
Kepcrcayaan itu adalah modal besar untuk mcningkatkan kapasitas dan 
usaha para muzaki. 

lnilah salah satu pcnafsiran ckonomi (at-Tafsir al-lqtishadi) terhadap 
ayat Al-Qur'an, 

Dem barcmg apa saja yang kamu 11afJwhkm1, niscaya Dia akm1 111c11~~gc111t inycz. (QS 
Saba'[34]: 39) 

Dan firman Allah Swt. dalam ayat lain, 

Seta11 menjanjikan (menakut-riakuti) kanrn dengan kemiskimm da11 mc11yurnh kamu 
berbuat kejahatcm (kikir); sedang Allah menjadikan w1tukmu ampzmcm de1ri-Nya 
dan karunia, dan Allah Maltaluas (karunia-Nya), l\tiaha J\1engctt1!wi. (QS Al
Baqarah [2]: 268) 

Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. memberikan istilah khusus unruk 
harta yang sudah ditunaikan zakatnya dan harta yang belum ditunaikan 
zakatnya. Harta yang sudah ditunaikan zakatnya adalah harta bersih karena 
sudah tidak ada hak fakir-miskin dalam harta tersebut, sebagaimana 
ditegaskan dalam Al-Qur'an, 

Ambillah zakat dari harta mereka, gur1a membersihkan dan menyucikan mereka, 
dan berdoalah untuk mereka. (QS At-Taubah [9]: 103). Hana yang bersih ini 
disebut juga dengan harta yang berkah. 
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Sebaliknya, harta yang tidak ditunaikan zakatnya sebagai harta 
yang kotor dan bernoda karena scbagian harta tersebut bukan 1niliknya, 
melainkan milik fakir-miskin dan hak para dhuafa. Orang yang tidak 
menunaikan zakatnya, sepcrti n1cnahan dan n1engan1bil hak orang lain, 
hartanya tid;1k bcrsih. Hana yang tidak bersih ini discbut juga dengan 
harta yang riclak berkah. 

Karena itu harta yang tidak dizakati tidak bisa menjadi fasilitas hidup, 
apalagi memucfahkan urusc1n dunianya arau mcmbahagiakan pen1iliknya. 
Hana rersebut bisa 1ncnjadi musibah dan petaka (niqmah) bagi pemiliknya 
sebagaimana hadis Rasulullah Saw., 

Dari Aisyah ra. ia bcrkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Bila zakat berrnmpllr 
drngcm harta lai1111ya. nrnlw it1alwn111crusal~ hart air u. "(HR Al-Bazar dan Baihaqi) 

Beberapa contoh petaka terscbut adalah harta yang berkurang atau 
bahkan bisa habis karcna 1nen1biayai kebutuhan insidental dan darurat, 
seperti musibah sakit, nn1sibah kcbakaran. barang-barang yang cepat rusak 
dan hilang, musibah alam, clan usaha pailit. 

Hal yang sama juga tcrjadi pada cntitas 1nasyarakat dan negara yang 
tidak menunaikan zakarnya, seperti 1nusibah alam dan musibah lain yang 
menghabiskan biaya besar clan n1cngurangi pendapatan negara. 

Musibah-musibah tersebut terjadi karena tidak ada lagi rasa empati 
terhadap para dhuafa, kesenjangan begiru melebar, angka ken1iskinan yang 
tinggi karena tidak ada perhatian dari orang kaya, tidak adanya tolong
menolong antarsesan1a, orang yang berkecukupan tidak rnenolong yang 
miskin, serta orang yang kuat tidak 1nenolong kau1n dhuafa (lemah). 

Rasulullah Saw. bersabda, 
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"Suatu kaum ticlak mengcluarkmz zakatnya lzi11gga lcmgit tidak me1mnmkan lzujarz. 
Andaikmz tidak ada lzewmz. maka langit tidak akcm mermrimkan lrnjcm." Dalam 
lzadis lain Rasulullalz Saw. bersabda yang artinya. "Lindwzgilah hartamu dengan 
zakat." (HR lbnu Majah dalam sunannya). 

Jika harca yang belum ditunaikan zakatnya tadi ingin berkah, maka 
harus ditunaikan zakatnya karena itu adalah hak mereka bukan sekadar 
kewajiban muzaki mengeluarkan zakatnya. 21 

2. Supaya Tidak Ada Hasad 
Salah satu tujuan berzakat adalah mengikis rasa dcngki, iri, dan 

kebencian (al-Hasad wal-Karal1iah) para dhuafa terhadap orang-orang kaya 
di sekelilingnya. Karena setiap orang atau pihak yang fakir, sedangkan 
banyak orang mampu di sekelilingnya yang tidak acuh tanpa perhatian 
terhadap kondisi mereka, menimbulkan rasa kebencian dan iri terhadap 
orang-orang kaya tersebut. 

Dengki dan kebencian adalah penyakit sosial yang berbahaya dan 
berbuah masalah-masalah lain di masyarakat. Ketika para aghniya 
tidak mengeluarkan zakatnya untuk para mustahik, maka akan 
timbul kebencian kepada para orang kaya, karena mereka dianggap 
menjadi penyebab kefakiran clan kepapaan yang dialami para dhuafa. 
Selanjutnya, sangat mungkin tin1bul perasaan dengki clan berpikir tidak 
baik terhadap orang-orang kaya. Di sinilah n1ulai timbul masalah
masalah sosial. 

Allah Swt. menceritakan kisah orang-orang Yahudi, 

Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran kanmia yang telalz 
Allah berikan kepadanya .... (QS An-Nisa [ 4]: 54) 

Akhirnya, hubungan antara para dhuafa dengan para aghniya menjadi 
tidak baik. Kondisi ini tidak sesuai dengan masyarakat ideal menurut 

21 Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Zakat, muassiah ar-risalah, Majdi al-Hilali, Al· 
Imanu Awalan fa kaifa nabdau bihi, Yusuf Al-Qardhawi Al-lbadah Fil Islam. Dar al-Tauji 
wa al-nashr al-Islamiyah. 
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Islam yang dibangun berdasarkan uklmwah islamiyah atau al-insaniyah al
musytarakalt. Rasulullah Saw. bersabda, 

. ~ ., ' , J 

(' 
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"]adilah e11gkml hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR Muslim) 

dan sabda Rasulullah Saw., 

"Seorang A'Iuslim adalah saudara bagi J\t1uslirn lainnya." 

Ibnu Umar ra, berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 

"Seorang Muslim itu adalalz saudara Muslim lainnya, dia tidak boleh menzaliminya 
dan menghinakmmya. Barangsiapa yang membantu keperluan saudaranya, maka 
Alla/1 akan memenzd1i keperluannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan 
seorang Muslim, mahaAllah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan
kesusahan hari kiamat mm ti. Dan barangsiapa yang menutup aib seorang Muslim, 
maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat." (HR Muslim, 4677) 

Kedengkian itu tidak hanya penyakit psikis semata, terapi juga penyakit 
fisik yang bisa menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi. Di samping itu, 
juga mengurangi produktivitas. Bahkan Rasulullah Saw. menamakannya 
sebagai penyakit umat. Beliau bersabda. 
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"Penya kit umat-umat trrdalmlu tel ah bcmyak terjadi sebclum kalimz sekalian. 
Penyakit itu adafolz liasad dcm kebencimJ." (HR Ahmad dan Tirmidzi) 

Bagaimana Islam menyikapi masalah sosial ini? Scsungguhnya Islam 
tidak melihat masalah kedengkian sebagai penyakit yang berdiri sendiri, 
tetapi melihatnya sebagai akibat dari penyakit lain, yaitu keengganan para 
aglm(ya untuk mengeluarkan sebagian hana mereka. 

Karena itu Islam memerintahkan para aglrniycl urnuk berzakat. 
Umat Islam diwajibkan berusaha agar para aglmiya bcrcmpati untuk 
mengeluarkan zakatnya dan mendistribusikannya secara merata kcpada 
kaum dhuafa agar orang yang menganggur bisa bekcrja, yang berurang 
bisa terlunasi utangnya, dan ibnu sabil bisa kembali kcpada keluarganya, 
sehingga mereka merasa bagian dari masyarakat yang telah membantu 
mcrcka dan menolongnya hingga menjadi berdaya. 22 

3. Mengikis Kekikiran 
Salah satu target kewajiban berzakat (zakat al-i\·1aal) adalah mengikis sifat 

kikir pada diri muzaki (pihak yang mengeluarkan zakat). Maka setiap pihak 
yang mampu dan telah menunaikan hak atas harta yang dimilikinya sudah 
mendermakan sebagian hartanya untuk orang lain yang berhak (nwstalzik) .23 

Sifat kikir itu potensial menimpa setiap orang tern1asuk yang 
berkecukupan karena setiap orang memiliki kecenderungan dan kecintaan 
terhadap dunia dan kekayaan pada khususnya. Keccnderungan ini adalah 
fitrah yang ada pada setiap manusia tanpa terkecuali, sebagaimana 
ditegaskan dalam Al-Qur'an. 

22Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Zakat, muassiah ar-risalah, Majdi al-Hilali, Al
Imanu Awalan fa kaifa nabdau bi/ti, Yusuf Al-Qardhawi Al-Ibadah Fil Islam. Dar al-Tauji 
wa al-nashr al-Islarniyah. 

23Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Zakat, muassiah ar-risalah, Majdi al-Hilali, Al
lmanu Awalan fa kaifa nabdau bilzi, Yusuf Al-Qardhawi Al-Ibadah Fil Islam. Dar al-Tauji 
wa al-nashr al-Islarniyah . 
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Dijadikan ternsa indah dalam pandangcm manusia cinta terlrnclap apa yang 
dii11ginkm1, bcrnpa pcrcmplllm-pcrcmpucm, mw.l~-anak, lmrla benda yang bertzm1puk 
dalam bcntuk cmas dan pcrnk. lwda. pili!wn. hewmz tcnrnk dcm smvalz ladang. /tu/ah 
kesena11gm1 hidup di dwzia dan di sisi Allalz-lah tcmpat kembaliyang baik. (QS Ali 
Imran [3]: 14) 

Kecintaan terhad~1p kekavaan tcrscbut bisa berubah n1enjadi kecintaan 
yang bcrlebihan hingga menganggap setiap hasil usahanya adalah hartanya 
semata; tidak bisa diinfakkan dan discdekahkan kepada orang lain. Inilah 
sifat kikir yang muncul karena rasa 1nerniliki dan 1nencintai harra yang 
berlebihan. Allah Swt. menjelaskan tentang sifat kikir ini dalarn firman-Nya, 

"Dan mmwsill itu memm1g sangat kihir." (QS Al-Isra [17]: 100), 

clan firman Allah S\vt. dalan1 ayat lain, 

Walaupun manusia itu menurut tabiatnya iw kikir. (QS An-Nisa [ 4]: 128) 

Orang kikir adalah orang yang sangat cinta harta dan menjadi hamba 
harta karena menjadikan dunia sebagai tujuan akhir hidupnya. Rasulullah 
Saw. bersabda, 

. . 
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"Celakalah lrnmba dinar (ucmg emas), cclakalalz lzcmzba dirham (umzg perak), 
cclakalalz hamba klzamislzalt (pakaicm yang cm1tik) dcm celakalalz hamba klzamilah 
(rnnjang yang rmpuk)." (HR Bukhari) 

Hadis tersebut menjelaskan kondisi orang yang mcnjadi hamba hana 
kekayaannya, hadis ini men1berikan contoh seperti emas, perak, dan 
pakaian mahal. 

Sesungguhnya, kikir adalah penyakit sosial yang bcrbahaya bagi 
individu, keutuhan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Tingginya angka 
kemiskinan, tingginya angka para dhuafa, melebarnya tingkat kesenjangan 
sosial, dan banyaknya anak putus sekolah karena masalah ekonomi adalah 
sebagian kecil fenomena yang muncul karena sifat kikir para aglm(ya yang 
enggan berempati dan memberikan sedikit dari yang din1ilikinya untuk 
yang berhak. 

Rasulullah Saw. menjelaskan bahaya kikir dalan1 hadis ini. 

"Ada tiga perkara yang merusak, yaitu sifat kikir yang dituruti, hmva nafsu yang 
diperturutkan, dmz rasa bangga dengan diri sendiri." (HR Thabrani) 

Dalam hadis Rasulullah Saw., 

(~ 

"Hati-hati kalian dengan sifat kikir karena orang-orang sebelum kalian itu hancur 
karena sifat kikir." (HR Muslim) 

Dengan menyalurkan sebagian kecil hartanya sebagai zakat, infak, 
atau sedekah, hal itu mengikis sifat tersebut dan pada saat yang sama 
menanamkan sifat kedermawanan pada diri muzaki. 

·' 
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4. Agar Para Dhuafa Berdaya 
Salah saru tujuan berzakat adalah agar para penerima zakat (nmstahik) 

bisa mencukupi kebutuhan dasarnya (asasinya). sehingga tidak lagi 
kekurangan. 

Setiap ada orang kaya dan wajib zakac, sebagian hartanya akan 
terdistribusikan dan mengalir kepada para dhuafa, sehingga mengikis 
jumlah para dhuafa jika zakac ditcrapkan secara optimal. 

Mustahik mcnjadi berkecukupan adalah sesuatu yang diamanahkan 
dalam firman Allah Swt., 

... ..... 

::~:: ~ij ~1'=. .!J~ jj 

Dan dia mendapatinrn sebagai seorang yang kekurcrngan, lalu Dia menzberikan 
kecukupan. A1aka tcrlzadap anak yatim, janganlah berlaku se\venang-wenang. Dan 
terhadap orang yang meminta-minta,janganlah engkau mengltardiknya. (QS Adh
Dhuha [93]: 8-10). 

Jika setiap Muslim diperintahkan oleh Islam agar hidup berkecukupan 
dan bisa menunaikan tugas-tugasnya sebagai khalifah dan hamba Allah 
Swt. dengan optimal, maka begitu pula dengan para dhuafa. Mereka juga 
harus dibantu agar berkecukupan dan bisa menunaikan amanahnya sebagai 
hamba Allah Swt. dengan optimal. Sebagaimana doa yang dilantunkan 
oleh Rasulullah Saw., 

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, afaf, dan kecukupan." 
(HR Muslim dan Tirmidzi). 

Menurut Dr. Qardhawi kebutuhan dhuafa yang harus dipenuhi meliputi 
kebutuhan asasi materi, kebutuhan akidah, dan kebutuhan keilmuan. 
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Untuk kebutuhan materi, Rasulullah Saw. mcnggambarkan beberapa 
unsur yang menjadi bagian kebahagiaan sescorang, bcliau bcrsabda, 

,~ 0 .. ,... ,,. ... , : 

Ui~ o~I : ;;,;~1 ~ " ~jl ;"":..I\ ::,~ ~···;):; j " ;:;~1 :_..,-3 ...!:.;')10 

~. ::.h .... <.; ~ 1JJ1 Q " 2.ll ~ Q ' 4- ,· ; ; I c.. I ~ ~ : 6 ~- 0 " ...:..~ -, J _, J , ./ ~ ~ . .. ~ -

($\J-1 
I 

"Tiga ha! yang mcnjadi kebahagiacm dmz tiga ha/ yang 111c11jadi l.:cscngsaracm. 
Perkarn yang menjadi kebalrngiacrn: "wanita ymzg jilw lwnrn 111cliliat11ya, dia 
menycnangkmmm dcm ketika kamu pergi, kmnu merasa 1m1m1 lanllmm dia mrnjaga 
dirinya dmz hartanm. Hewan t1mgganga11 yang nurnt dmz ccpat. ya it u: me1111rut dm1 

cepatjalmmyaymzg menyusulkmmm kepada salrnbat-salzabatmu. lfonzah yang lwzs 
dan banyak rum1gcm-rucmgmmya." (HR Hakin1) 

Dalan1 hadis Iain Rasulullah Saw. bersabda, 

"Ada empat imsur kebahagiaan: wanita salehah, rumah ym1g luas, tetmzgga yang 
slialih, dan kendaraan yang nyaman. Ada empat zmsur ketidakbahagiamz: tetcmgga 
yang tidak baik, wanita yang tidak baik, rzmrnh yang sempit dan kendaraan ya11g 
tidak nyaman,." (HR Ibnu Hibban dala1n shahihnya). 

Kedua hadis tersebut menjelaskan pengaruh kehidupan berkeluarga dan 
fasilitas materi terhadap kebahagiaan seseorang. Substansi hadis tersebut 
juga dibenarkan oleh realita dan 1nenjadi fakta yang tak terbantahkan. 

Menurut Dr. Qardhawi jika ingin memenuhi kebutuhan asasi para 
dhuafa dari aspek materi maka unsur-unsur tersebut menjadi bagian yang 
harus dipenuhi. 
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Selain aspek rnatcri, ada aspck keluarga. Di antaranya para dhuafa 
yang masih membujang dibcrikan biaya agar mercka bisa mcnikah. Juga 
memenuhi aspck ilmu clan pendidikan, salah satunya kebutuhan sekolah 
para dhuafa juga harus dipcnuhi. 

lni keberkahan dari kewajiban zakat dan distribusi kekayaan dari para 
11gl111iya kepada kaum dhuafa scbagaimana penegasan ulama fikih yang 
aninya. "Ztikat itu diambil dari orang kaya di cmtara mercka wztul?. dikembalikcm 
kepada orm1g-or1mg _f~d~ir di mztara macl~a. ":·-1 

5. Agar Tidak Ada Kesenjangan 

Pcrbedaan tingkat kekayaan dan sosial di masyarakat menjadi 
fenomcna yang lurnrah karcna tingkat kcn1an1puan dan skill setiap orang 
berbeda-becla. Perbcdaan pend.1pata11 ini bersifat alan1i dan sesuai dengan 
fitrah. Akan tctapi. jika pcrhedaan antara kaum aglrniya dan para dhuafa 
itu sudah jauh, maka perbedaan yang lumrah tersebut telah n1enjadi 
kcscn1·angan sosial vane• dilarang dalam lsla111. 

L b ~ 

Banyak para ,1g/111iyu dcngan fasilitas hidup n1ewah di satu sudut, 
sedangkan di sudut yang lain. para dhuafa rnenjalani kehidupannya di 
bawah kolong jembatan dan di pinggir-pinggir jalan kereta api. 

ltu fenomena yang tidak boleh terjadi dan harus diselesaikan 
menurur Islam karcna hertcnrangan dengan prinsip distribusi (tauzi') 

bahwa kekayaan itu harus didistribusikan kepada seluruh n1asyarakat, 

sebagaimana firman Allah Swt., 

Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasulnya (yang berasal) dari 
beberapa 11egeri, adalah imtuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anakyatim, orang
orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjala11a11. agar harta itujangan hanya 
beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kanzu. (QS Al-Hasyr [59]: 7) 

HLihac: Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Zakat, muassiah ar-risalalz, Majdi al-Hilali, Al
lmanu Awala11 fa kaifa nabdau bihi, Yusuf Al-Qardhawi Al-Ibadah Fil Islam. Dar al-Tauji 
wa al-nashr al-lslamiyah. 
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Salah satu instrumcn agar harca bisa terdistribusi terscbut adalah 
zakat dengan adanya pengalihan kekayaan dari kaum aglmiya kcpada kaum 
dhuafa. Setiap ada orang kaya, maka sebagian hartanya sccara otomatis 
akan mengalir kepada orang miskin. Dcngan begitu, tcrjadi distribusi yang 
merata sesuai amanah/caujih dalam ayat di atas. 

Dalam Islam, zakat yang dinrnksud tidak sekadar menyelesaikan 
peran charity, di mana zakat disalurkan dalam bcntuk bantuan langsung, 
diterima, dan dikonsumsi habis oleh para dhuafa karena pola ini hanya 
bisa menyelesaikan kemiskinan sccara temporal. 

ldealnya adalah dengan menyalurkan zakat dalan1 bentuk program
program pembcrdayaan sehingga kaun1 Muslim dibcrdayakan, schingga 
mandiri dan berdaya dan tidak lagi berstatus nlustahik. Misalnya, dcngan 
n1emberikan bantuan skill atau modal usaha kemudian dibimbing hingga 
usahanya berjalan baik. 

Hal ini sesuai dengan maqashid (juz(yah) dari zakat agar 1ncmperbanyak 
pemilik usaha, bukan karyawan. Hal ini juga sesuai juga dengan firman 
Allah Swt., 

- ""' ,,,, J , .,,. ~ ... ., ,,,, } ,,,.. ,,... ~_, ' 

!:\: :.11 Jj ~~I~ t:_~?- ~j~I JC: ('"""'c(J ~ L>;iJI _}A 

Dialah (Allah) yang me11ciptaka11 segala a.pa yang ada di bumi zmtukmu kemudian 
Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh la11git. Dan Dia 
Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah [2]: 29) 

Lafadz jamian dalam ayat tersebut bisa bermakna seluruh yang ada 
di muka Bumi, clan bisa juga bermakna untuk seluruh manusia. Kedua 
makna ini benar sebagaimana dijelaskan para ahli tafsir. jadi. makna ayat 
tersebut adalah seluruh kekayaan di muka Bumi ini diciptakan untuk 
seluruh manusia tanpa terkecuali. 

Dengan adanya zakat sebagai rukun Islam yang diwajibkan kepada 
setiap orang kaya yang telah memenuhi syarat-syaratnya, zakat harus 
ditunaikan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan menjadi instrumen 
penting agar tidak ada lagi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.25 

25Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Zakat, muassiah ar-risalah, Majdi al-Hilali, Al
lmanu Awalan fa kaifa nabdau bihi, Yusuf Al-Qardhawi Al-Ibadah Fil Islam. Dar al-Tauji 
wa al-nashr al-Islamiyah . 
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6. Teladan dalam Bersedekah 
Ayat-ayat Al-Qur'an clan Al-Hadis telah nien1bahas konsepsi zakat 

dcngan tuntas. Selanjutnya. Rasulullah Saw. dan para sahabatnya, sebagai 
gcnerasi didikan Rasulullah Saw., men1praktikkannya sebagai model agar 
mudah diteladani dan dicontoh. 

Dalam berinfak, banyak sekali kisah menakjubkan yang diperlihatkan 
sahabar yang menunjukkan n1creka adalah hartawan dan dcrmawan. 

- ' - 3 - 31 ~ ,,,, 
,. ~ ' , ;, ,,,,,. ... ,,,,,. ;,J 

::. ~~:i Ll 1~ ~1 Y. J' ~~ ~~ ~ ~~ r~ J~i JU Jli ~ ::_.t; 

1~1 %~ J~ ~~L::J ~; ::__W ~~)_, :&1 rJ1 ::. :~!t Jl ;~ ~~~ 

Sahabat Umar Ibn Al-Khattab menjelaskan, "Suatu hari Rasulullah Saw. 
memeri11tahkan kami zmtuk berinfak dan aku tunaikan perintahnya. Aku berkata, 
'Hari ini, aku mcndalwlui Abu Bakm· Ash-Shiddiq.' Kemudian aku datang kepada 
Rasulullalz Saw. membawa setengah Jrnrtaku sebagai sedekah. Rasulullah Smv. 
bersabda, :4paymzg kamu sisakan wztuk keluargamu?' Aku menjawab, 'setengalmya.' 
Kemudim1 Abu Baken· telah datang membawa seluruh hartanya sebagai sedekah. 
Rasulullah bertanya kepadanya. :Apa yang kamu sisakan zmtuk keluargamu?' la 
menjawab, 'Alm sisaka11 Allah Swt. dan Rasul-Nya.' Kenmdian aku berkata, 'Aku 
tidak mampu melampazdnm selanrnnya." (HR At-Tirmidzi) 

A'masy menceritakan dari sahabat Umar bin Al-Khattab ra, beliau 
berkata, "Suatu saat aku di samping Umar bin Al-Khattab, beliau membawa 
20.000 dirham dan tidak beranjak dari majelisnya hingga membagikannya. 
Jika ada harta beliau yang ia senangi, maka disedekahkan. Dan beliau 
banyak bersedekah pula. Saat ditanyakan hal itu kepadanya. Beliau 
menjawab, /\ku menyukainya, clan Allah Swt. berfirman, 
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Kmnu tidak akan memperolrli kcbajikcm. scbclum kamu mcnginj~i/,bm sebagian 
hartanrn yang kamu cintai. Dan apa pzm yang kamu infcikhmz, tnzta12g ha/ itu 

szmggulz, Allah Ntaha A1engetalrni. (QS Ali Im ran f 3]: 92) 

Sahabat Utsman ra, nlembcli sebuah sumur bc111an1a sumur rumah sch<u-ga 
40.000 dirham dan menginfakkan 10.000 dirhan1 untuk p.1suka11 perang. 

Sahabat Zubair bin al-Awwam mcmiliki seribu budak vane, mcmbavar . \. .; 

klzaraj kepadanya. Akan tetapi, tidak ada satu pun ldzaraj yang mcrcka 
bayarkan itu masuk ke rumahnya karena ia sedekahkan semuanya. 

Sahabat Thalhah bin Ubaidillah menjual sebidang ra11<1h miliknya 
seharga 700.000 dirham. Uang cersebut ada di tangannya suatu malam 
dan ia tidak bisa tidur karena takut dcngan harta terscbut hingga dini hari 
tiba dan langsung ia infakkan. 

Sahabat Anas menccritakan bahwa Abu Thalhah adalah sahabat Anshar 
di lv1adinah yang paling banyak kurmanya dan yang paling discnanginya 
adalah birlza yang menghadap nrnsjid. la menginfakan birha yang ia senangi 
karena mengetahui firman Allah Swt., 

Rasulullah Saw. bersabda, 

~ , 

(~ j ~Jl:?. ol_,J)·b~ jLl ~~~ : ~j 

"Harta itu meng1mtu11gka11." (HR Al-Bukhari dan Muslin1) 

Begitulah di antara kisah keteladanan para sahabat dalam berinfak. 
Mereka telah menjadi contoh bagaimana mudahnya berinfak dan n1udahnya 
berbagi harta yang mereka cintai dan yang mereka dapatkan dengan lelah, 
bukan hanya karena mereka memahaminya sebagai tanggung jawab sosial, 
melainkan karena iman yang kuat kepada Allah Swt. 26 

2t>Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Zakat, muassialz ar-risalah, Majdi al-Hilali, Al
lmanu Awalan fa kaifa nabdau bihi, Yusuf Al-Qardhawi Al-lbaduh Fil Islam. Dar al-Tauji 
wa al-nashr al-Islamiyah. 
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7. Keputusan Bersejarah 
Pada awal kepcrnimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq ra, bcbcrapa 

kabilah Arab secara terbuka melakukan pcmbangkangan dan menentang 
pcmbcrlakuan kcwajiban bcrzakat yang sudah dibcrlakukan pada n1asa 
Rasulullah Saw. 

Secara tcrang-terangan, mereka tidak akan n1cnunaikan zakat dan 
melakukan pemberoncakan rerhadap kepc1nimpinan Abu Bakar ash
Shiddiq. Sikap mereka tcrscbut mcngikuti pimpinan kabilahnya yang 
terang-terangan mengaku scbagai nabi. yaitu lv1usailamah Al-Kadzdzab, 
Sajjah bint al-Harits, Thulaihah al-Asadi, dan yang lainnya. 

Sang khalifah v<rng nwlihat pc1nbangkangan terscbut dengan cepat dan 
tegas mengl'luarkan keput usan berscjarah, "Perangi mcrcka!" Peristiwa 

tersebur dikisahka11 sahahat Ahu Hurairah yang meriwayatkan kejadian 

tersebut dalam sebuah h<1dis, 

"' ,,,.. ~ " ,. 

~ :r~ 0~1 ;..~ JLi ~~_;.;JI :.r~ 7 ya J-~Sj '~~~ r~ ~i 
~ .. : _,, ~ 

.• ""' ,I .. a - ,... i:t ,,,.. ;; ,,,,. I 

y~i ji ~~i" : ~J ~ ~1 fa ~1 J~j Ju ..lij ,~81 YL21 
. ;, ' . ,,,,. ,,. .,,. """ ' ,. J ,, :. 
"'\ ,r\ 'I\,, \1: ~ .•. ~1\ '-'I~\.\'-' ·\J -... '!..::..._ ... •':'!\ A.\l ,;, '. ""-' •. _ l : ._.I..! . ~ <4JIJ .l ........ ,;, '~ --- ,,,..w • ~ ~ ~ ·J_r-- \,...,!:> ~ 
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(
- i I I I ) ..,_,., I .r: I J_ • .. -= J' :: -II i"' .. 
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"Pada saal Rasulullcih Saw. wafat dcm Abu Bakar yang 111c11_jadi ldwl(fid1 dan 
ba11yak orang Aral> yang ku_(ur, Umar berkczta, · Bagaimcma cnglwu 111c111erangi 
mereka? Scdcmgkcm Raszdullah Saw. tclalz mc11egaskm1. '.4ku diperi11tahkcm 1mtuk 
mcmcrm1gi mmwsia hingga bcrsaksi tidak czda 1idum selain Allah. fil.:.Ll merclw telalz 
bersaksi, maka darah dcm lzarta mcreka terlind1mgi kccuali karcna schab syar'i dan 
hisabnya kcpada Allah Swt.' Kemudian Alm Bakar mer~jciwab, 'Demi i\llah, aku 
akan memercmgi orang-orang yang membrdakmz antara shalat dcm =akat karena 
scszmggulmya zakat itu adalah Izak dalam sctiap harta. Demi Allah. _jilw mereka 
tidak memmaikcm anak bctina dari kambing yang telalz nzcrcka twwikan kepada 
Rasulullalz Saw., maka aku aka11 perangi mereka. · Umar ra. bcrkatc1. ·ncmi Allah, 
Allah S\VT telah membuka hati Abu Bakar. Saya ta/111 bah\\'a kcputusw1 Ahu Bakar 
adalalz keputusan ycmg benar." (HR jamaah kecuali Ibnu f\lajah). 

Sang khalifah tidak ragu-ragu mengeluarkan keputusan Lersebut. 
Oleh karena itu, saat Umar Al-Faruq mempenanyakan alasan keputusan 
tersebut, sang khalifah menegaskan bahwa zakat adalah kcwajiban yang 
sudah ditetapkan dan ditunaikan pada masa Rasulullah Saw. jika tidak 
ditunaikan, maka melanggar keputusan Rasulullah Saw. 

Dengan penjelasan tersebut, Umar paham. Keputus,111 untuk 
memerangi kabilah yang membangkang itu diikuti oleh para sahabat dan 
menjadi konsensus (1jma') di antara para sahabat tanpa terkccuali. 

Sang khalifah tidak memberikan kesempatan untuk dialog, negosiasi, 
apalagi mediasi dengan para pembangkang karena yang mereka lakukan 
bukan sekadar tidak berzakat, tetapi juga enggan. melawan, dan 
membangkang kewajiban zakat yang n1enjadi salah satu rukun Islam yang 
harus diimani dan ditunaikan. Oleh karena itu, jika mengingkari kcwajiban 
zakat, maka itu berarti sudah tidak mengikuti ajaran Islam. 

Keputusan khalifah ini adalah keputusan bersejarah karena keputusan 
ini menjadi bentuk pembelaan dan perlindungan terhadap hak dan kondisi 
kaum dhuafa, fakir-miskin, orang-orang tertindas, dan golongan lemah 
dalam masyarakat. Keputusan perang untuk tegaknya pilar zakat sebagai 
instrumen sosial dan pembelaan para dhuafa adalah keputusan bersejarahY 

27Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, Fikili Zakat, muassiah ar-risalah, Majdi al-Hilali, Al
lmanu Awalan fa kaifa nabdai~ bihi, Yusuf Al-Qardhawi Al-lbadah Fil Islam. Dar al-Tauji 
wa al-nashr al-Islarniyah. 
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8. Agar Jera 
Zakat scbagai kevvajiban yang memberikan pahala dan manfaat besar 

bagi muzaki. Sebaliknya, meninggalkan kewajiban zakat dilarang dalam 
Islam clan n1endapatkan sanksi bagi pelakunya. 

Rasulullah Saw. bersabda, 

, J J 
,. \ J '· , :J 

Lil ~ :r.= w~ ~ 
"""""../ - I .- . ; "-?, -

"Barmzgsiapa yang dibcri oleh Allah harta kemudian ia tidak membayar zakatnya, 
maka akan dijelmakan harta itu pada hari kiamat dalam bentuk ular yang kedua 
kelopak matanya n1Cnonjol. Ular itll melilitnya kemudian menggigit dengan dua 
ralrnr1gnya sambil berkata, 'Aku adalalz hartamu, aku adalah simpartarmrn.' Lalu 
beliau membacakan finnan Allah Ta 'ala yang artinya, 'Sekali-kalijanganlah orang
orang yang bakl1il dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kanmia
Nya menyangka balnva kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan 
itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhil-kan itu akan dikalungkan 
kelak di lehernya di hari kiamat." (HR Bukhari) 

Ini adalah balasan pertama yang disediakan kepada hartawan yang 
tidak menunaikan zakatnya. Tidak hanya sanksi di akhirat kelak, tetapi 
juga sanksi atau balasan di dunia bagi yang tidak memenuhi hak fakir, 
sebagaimana hadis Rasulullah Saw., 

c? ~ : r-1-J ~ o11 ~ ~1 J_,-_) Ju :Ju o.;s, ~1 ~_) o~..r. ~ 
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"Tidak ada saw pun kaum yang enggmz memmaikcm zakcHnya. kcntclli Allah Swt. 
timpakan kelaparcm." (HR Ath-Thabrani) 

Al-Mundziri menjclaskan bahwa hadis ini memberikan clua makna. 

Pertcmul, setiap harca yang tidak ditunaikan zakatnya akan menjadi 
pcnycbab kehancurannya, sebagaimana dijelaskan dalam haclis lain, 

"Tidak satu pun harta yang hcmcur di darntcm dcrn di lcwtm1 kcc1mli lrnrena tidak 
ditrmaikan zakat11ya." (HR Ath-Thabrani) 

Kedua, Imam Ahmad menafsirkan bahwa jika seseorang y,mg mampu 
mengambil zakat dan menggabungkan dengan hartanya yan~ lain. itu akan 
membinasakannya. 

Bahkan otoritas bisa memberikan sanksi kepada harta\\'an yang tidak 
menunaikan zakatnya, sebagaimana hadis Rasulullah Saw .. 

( 
~I • i I ) II \ 1 , , I ':. I ~ -~ . I ,~ ~ 
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"Barnngsiapa yang memmaikan zakatrzya, maka ia akan mendapatkan pahalanya. 
dan barangsiapa yang tidak menzmaika11 zakatnya, maka kami akmz mengambil }wk 

zakatnya beserta sebagian hartanya .... "(HR Ahmad dan An-Nasa'i) 

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa hadis ini memberikan beberapa 
makna. 

Pertama, pada dasarnya zakat itu ditunaikan untuk mendaparkan pahala 
sebagai bentuk komitmennya sebagai hamba Allah Swt. 

Kedua, setiap hartawan yang tidak menunaikan zakatnya maka Islam 
memberikan kewenangan kepada otoritas untuk memberikan sanksi 
berupa bagian zakat dan sebagian harta yang dimilikinya sebagai sanksi 
atas perilakunya tersebut. 
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Kctiga. sanksi i ni scmata-mata di bcrlakukan agar hak-hak fakir 
miskin dan mustahil.::. yang lain bisa dilindungi dan ditunaikan, scdangkan 
Rasulullah Saw. clan kcluarganya tidak mendapatkan clan tidak boleh 
mcndapatkan bagian ::akat. Bcrbcda dengan sedekah mcnurut Yahudi 
karcna scpersepuluhnya diperuntukkan keluarga Harun rncnjadi denda 
dan scbagian yang lain diperuntukkan pen1uka atau tokoh agama. 

Kctiga sanksi tcrscbut adalah sanksi vang bcrat untuk mernaksa nafsu ... , ... 
yang kikir agar mau mcnunaikan zakatnya dan n1cn1enuhi hak-hak fakir 
miskin.> 

9. Kebijakan yang Strategis 

Menurut Isl.un Zclkat bukan satu-satunya instrumen untuk 
mcngcntaskan kcmi~kinan. nwlainkan ada instrurnen lain, di antaranva .. ; 

bekerja yang diwajihkan olch Islam bagi sctiap individu agar mandiri dan 
mendapatkan pcnghidupan vang layak dan ridak bergantung pada orang 
lain. Instrumen yang lain adalah nafkah yang dibcrikan keluarga dan kerabat 
yang berkecukupan. scdckah sunnah. clan perlindungan negara. 

Walaupun inst rumen pengcntasan kemiskinan beragain, zakat memiliki 
peran yang sangat bcsar clan lebih strategis karena pcrannya tidak hanya 
cerbatas pada rncmcnuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi 111ustahik bisa 
mandiri dan mendapatkan penghidupan yang layak dalam jangka panjang, 
akibat-akibat sosial yang ditimbulkan ken1iskinan itu terselesaikan, dan 
mendorong agar negara menunaikan pcrannya n1elindungi dan memenuhi 
kebutuhan finansiJI rakyatnya. 

Dengan demikian, tidak berlebihan jika dapat disimpulkan bahwa 
kelebihan zakat daripada instrumen sosial yang lain adalah zakat 
mengentaskan kemiskinan sampai kepada akar-akarnya. 

Oleh karena itu, Rasulullah Saw. tidak menyebut tujuan zakat selain 
untuk pengentasan kemiskinan, sebagaimana ucapannya kepada sahabat 
Muadz ra, saat diutus ke Negeri Yaman. Beliau bersabda, 

2"Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Zakat, muassiah ar-risalalz, Majdi al-Hilali, Al
Imanu Awalan fa kaifa nabdau bihi, Yusuf t\l-Qardhawi Al-lbcldah Fil Islam. Dar al-Tauji 
wa al-nashr al-Islamiyah. 
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"Rasulullah Saw. mengutusku (ke Negeri Yaman). Bclicm berJ.wta (kepadaku), 
'Seszmggulmya engkau akan merzdatangi suatu kmmz dari golongan Ahli Kitab, maka 
serulah mereka untuk bersyahadat bahwasa11ya tidak ada sembahmz yang berhak untuk 
disembah, melainkar1 Allah dan bahwasanya aku (Muhammad) adaf ah utusm1 Allah. ]ika 
mereka mematuhimu dalam hal itu, makasampaikanlah kepada mereka balnva Allah telah 
mewajibkan atas mereka lima shalat di setiap hari dan malam. jika mereka mematuhinm 
dalam ha/ itu, maka sampaikanlah kepada mereka baJn,va Allah telah mewajibkan atas 
mereka sedekalz (zakat) yang diam bi I dmi orang-orang kaya mereka dan disalurkan kepada 
orang-orangfakirmereka.jika mereka mematuhinm dalam Ital itu, maka janganlah englum 
mengambil (zakat dari) lzarta mereka yang paling berharga. Takutlah engkau kepada doa 
orang yang terzalimi karena sesunggulmya tidak ada penghalang an tarn ia ( doa orang yang 
terzalimi) danAllah." (HR Al-Bukhari dan Muslim) 

Pengentasan kemiskinan menjadi program strategis karena akan 
menyelesaikan masalah-masalah lain yang muncul disebabkan oleh masalah 
kemiskinan. 

Misalnya masalah kesehatan yang berkaitan erat dengan kemiskinan. 
Jika tingkat pendapatannya meningkat, maka membantu menyelesaikan 
masalah ini karena rumah yang layak dan sehat, makanan yang bergizi, 
dan kebutuhan pokok lainnya tersedia. 

Masalah pendidikan juga disebabkan oleh kemiskinan karena dhuafa 
tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak karena tidak tersedianya 
biaya pendidikan, padahal kebutuhan pendidikan adalah kebutuhan pokok 
bahkan darurat (dharuriyat) yang harus dipenuhi. 
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Menurut fikih zakat bisa disalurkan untuk memenuhi biaya-biaya 
kebutuhan terscbut. Bahkan ulama salaf memberikan contoh menarik, 
"Orang yang fokus mcncari ilmu itu berhak atas zakat, tetapi orang yang fokus 
beribadalz itu tidak berlza/;:. at as zakat ". 2 <1 

Manfaat dan pcngaruh Zakar di antaranya adalah Harta yang Berkah, Supaya 
Tidak Ada Hasad, Iv1cngikis Kekikiran, Agar Para Dhuafa Berdaya, Agar Tidak 
Ada Kcsenjangan. Teladan dalam Bersedekah, Keputusan Bersejarah, Agar 
jcra & Kebijakan yang Stratcgis. 

G. Ancaman Bagi Orang yang Tidak Berzakat 
Ada banyak nash Al-Qur'an yang menegaskan ancaman bagi orang 

yang tidak berzakat. Di antaranya firman Allah Swt., 

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya 
di jalan Allah Swt., maka beritalwkanlah kepada mereka (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih. Pada hari itu dipanaskan emas dan perak tersebut di 
neraka jahanam, lalu disetrika dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung 
mereka, (lalu dikataka11) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan 
zmtuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) harta yang kamu 
simpan. (QS At-Tau bah [9]: 34-35). 

29Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Zakat, muassialz ar-risalalz, Majdi al-Hilali, Al
lmanu Awalan fa ka1fa nabdau bihi, Yusuf Al-Qardhawi Al-Ibadah Fil Islam. Dar al-Tauji 
wa al-nashr al-Islamiyah. 
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Katakanlalz (Mulummzad), it\ku ini lzanyalah scorcmg mmwsia sepcrti kamu, yang 
diwahyukan kcpadaku bahwa Tulzmz kamu adalalz Tuhmz \'ang 1\fo/rn Esa, karena 
itu tctaplali kamu (brribaclalz) kepada-Nya dmz molzmilalz crnzpwz,rn kcpada-Nya. 
Dem celakc1/alz bagi orang-orang yang mcmpcrsekutukmz-Nyn. ()l1it u) ora11g-ora11g 
yang tidak mcmmaikmz zakat dmz mcreka i11gkar terlzadap l~chiclzipmz aklzirat." (QS 
Fushilat [41]: 6-7) 

H. Zakat Mal dan Zakat Fitrah 

1. Zakat Mal 

a. Definisi Zakat Mal 

Zakat ma] adalah zakat yang dikenakan atas harta (m(za/) yang dimiliki 
oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
yang telah ditetapkan. 30 

b. Definisi Mal 

Menurut mayoritas ahli fikih, yang dimaksud dengan n1al adalah: "Kullu 
mayutamawwal1l bihi, ·wayamilu ilaihi athba'u, wayubalm i11t1fa'u bihi sym:'an". 31 

"Setiap harta bernilai, lzalal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya". 

Dari definisi tersebut, terdapat tiga kriteria harta atau mal sebagai 
berikut. 

I) Mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis 
untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan, kecuali 
kalau sesuatu itu di-tabarru'-kan. 

30Lihat: Yusuf al-Qardhawi, Al-lbadah fil Islam. 
31 Lihat: Husein Hasan Sahatah, Muhasabah al-Zakah. 
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2) Seciap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya. 

3) Dibenarkan pemanfacannya secara syar'i. 

Ketiga hal inilah yang men1bedakan harta di dalam Islam dan harta 
di luar Islam. Dengan clcmikian, aset-aset yang tidak dibolehkan untuk 
dimanfaarkan secara syar 'i walaupun mcmpunyai nilai ekonmni yang besar 
dan disenangi banyak orang, tidak dikategorikan sebagai harta dan tidak 
menjadi objek zakat, sepcrti narkoba . 

.. ~•i. 'SI· . ..... ·. 

:lakat Maal 
sumber: www n1daulfithrah.wordpress.com 

Gambar 12 Harta yang dikeluarkan dari seseorang atau lembaga dengan syarat
syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan disebut sebagai zakat 

Mal (zakat yang dikenakan atas harta/mal). 

c. Klasifikasi Mal (Harta) 

Semua yang termasuk harta, apapun bentuknya, merupakan objek 
harta. Harta ada yang beru pa nuqud ( uang), 'urudh (barang), dan huquq 
(hak-hak atau jasa). 

Dengan demikian, objek zakat acla yang berupa uang, barang, clan hak, 
seperti hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, clan hak paten yang ketika 
dijual, menjacli uang atau jasa. 



Lebih lanjut, zakat mal ini akan dibahas pada bab berikutnya. 

d. Syarat Harta Wajib Zakat 

Harta muzaki wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarac
syarat, yaitu 

1) milik sempurna (milkut taam), 

2) cukup nisab, 

3) berlalu satu tahun atau haul (bagi sebagian harta), 

4) harta yang halal, 

S) lebih dari kebutuhan pokok (surplus rninimum), dan 

6) berkembang (a11-Nama). 

• Zakat mal (zakat yang dikenakan atas harra (maal) yang dimiliki oleh 
seseorang acau lembaga dengan syarat-syarat dan kcrentuan-ketentuan 
yang telah ditetapkan). 

• Mal acau harca (setiap sesuatu yang memiliki manfaat ekonomi, orang 
cenderung terhadapnya, dan dapac dibcnarkan penggunaannya secara 
syar'i). 

• Mal dapat berupa uang, barang, atau lmq11q (hak-hak a tau jasa). 

2. Zakat Fitrah 
a. Definisi Zakat Fitrah 

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari 
kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakar fitrah adalah zakat yang 
wajib ditunaikan oleh seorang Muslin1, baik anak-anak maupun dewasa, 
baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun 
perempuan sebesar 1 sha atau 2, 176 kg beras (atau dibulatkan n1enjadi 2,5 
kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya 'Idul Fitri. 
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Dari llmu Umar rn. Beliau berkata, 'Rasulullah Smv. telalt mem-fardlm-kan zakat 
fitrah l sha' dari kurma atau ga11dum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan 
percmpua11, anak kecil dart orang tua dari seluruh kawn nrnslimin. Dan beliau 
peri11tczhka11 supaya dikeluarkcm sebelum orang-orang keluar untuk shalat 'Id. (HR 
Bukhari) 32 

b. Waktu Pembayaran 

Waktu pe1nbayaran zakat fitrah terbagi kepada dua wakru. 

1) Waktu yang terbatas (al-Mudhayyiq), yaitu waktu wajib membayar 
zakat fitrah yang ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir 
bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id. 

2) \Vaktu yang luas (al-Mznvassi'), yaitu boleh mendahulukan atau 
mcmpercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib tersebut, yaitu 
selama bulan Ran1adhan. 

Untuk keefektifan pengelolaan dan keefektifan manfaat distribusi, 
dianjurkan untuk membayarnya pada waktu leluasa. 

c. Waktu Distribusi 

Waktu distribusi adalah waktu yang maslahat bagi penerima. 
Semaksimal n1ungkin an1il berusaha mendistribusikannya sebelum shalat 
'Id.jika tidak memungkinkan untuk mendistribusikannya sebelum shalat 
'Id, maka boleh dibagikan setelah shalat 'Id dari amil kepada para mustahik. 

Hal tersebut berdasarkan beberapa keterangan yang disampaikan 
Rasulullah Saw. 

l) Dari Ibnu Umar, 

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah 
sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat." {HR jama'ah 
kecuali Ibnu Majah) 

32Fathul Bari, Juz 3: 366. 
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2) Dari lbnu Abbas ra, ia bcrkara, 

. ,..a. ...... ./ 

"Rasulullalr Saw. mcwc~jibkmz zakat Ji tralr scbagai pc111l>ersih l>agi ycmg slrawn 
dari pcrlmatcrn sia-sia dcm kotor, dm1 1111t11k di11ilrn1titi olch orang miski11, 
barmzgsiapa membayarnya sebclum shalat niaka ia termasul~ zakat yang 
diterima, dcm barangsiapa yang mcmbayanzya set cl ah slzalat. 111i1/~a ia tennasuk 
sedekalz." (HR Abu Daud clan lbnu Majah). 

Hadis-hadis tcrsebut di atas menunjukkan beberapa hal. 

1) Bahwa penunaian zakat (ta 'diyah) dari m uzaki kcpclda a mil harus 
dilakukan sebelum shalat 'Id. 

2) Sedangkan pendistribusian (tauzi') dari amil kepada mustahik, 
harus diupayakan scbelum shalat 'Id. Apabila tidak mcmungkinkan 
didistribusikan sebelum hari raya, maka bolch distribusikan sctelahnya. 

3) Realita yang berlaku di beberapa negara adalah kaum muslimin 
1nenunaikan zakat fitrah di hari 'Id itu sendiri mcnjelang shalat, mak2 
dapat dipastikan mercka n1endistribusikan setclah shalat. 

4) Kebutuhan para mustahik saat ini tidak lagi terbatas makan pada hari 
raya 'Id, tetapi pada kebutuhan-kebutuhan lainnya. 

d. Maqashid Zakat Fitrah 

Sebagaimana namanya, zakat fitrah bermakna zakat (sedekah) jiwa. 
Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. 
Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, baik 
anak-anak maupun dewasa, dan baik laki-laki maupun pere1npuan sebesar 
1 sha' atau 2, 176 kg beras atau dibulatkan menjadi 2,5 kg scbelum hari raya 
'Idul Fitri. Seperti hadis Rasulullah Saw. yang artinya, "Dari Ibnu Umar 
ra. Beliau berkata, 'Rasulullah Saw. telalz mem-fardhu-kan zalrnt fitrah 1 sha' 
dari kurma a tau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak 
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kecil elem orang tua dari scluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya 
dikeluarkan scbel1m1 orm1g-orcmg keluar zmtuk shalat 'Id." (HR Bukhari) 

Wajib zakat fitrah me1nbayar zakat fitrah pada hari 'Id yang berakhir 
dengan tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai 
sebelum shalat 'Id (waktu sempit/al-Mudhayyaq), atau boleh mendahulukan 
atau memperccpat pcmbayaran zakat fitrah dari waktu wajib tersebut, 
yaitu selama bu Ian Ran1adhan ('\\ 1aktu luas/al-Muwassa '). Kebolehan 
menunaikannya selama bulan Ramadhan tersebut agar pengelolaan dan 
manfaat distribusi lcbih cfcktif dan tepat sasaran. 

Waktu distribusi adalah waktu yang mashlahat bagi penerima (mustahik). 
Amil berusaha semaksimal mungkin mendistribusikannya kepada para 
mustahik sebelum shalat 'Id, tctapi jika tidak mungkin mendistribusikannya 
sebelum shalat 'Id, 1naka boleh dibagikan setclah shalat 'Id. 

Hal tersebut bcrdasarkan beberapa ketcrangan yang disan1paikan 
Rasulullah Saw. yang artinya, "Dari Ibnu Umar, 'Sesunggulrnya, Rasulullah 
Saw. memerintahkan mcngclzwrkcm zakat fitrah sebelwn orang-orang kelum· untuk 
melaksanakcm slzalat. ·· (HR jarnaah kecuali Ibnu Majah). Dalam hadis lain 
dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, "Rasulullah Saw. me\vajibkan zakat fitrah sebagai 
pembersi'1 bagi yang shazmi dari pcrbuatan sia-sia dan kotor, dan w1tuk dinikmati 
oleh orang miskin. Barcrngsiapa membayarnya sebelum shalat 'Id maka ia termasuk 
zakat yang diterima. dan bararzgsiapa yang membayarnya setelah shalat 'Id maka 
ia termasuk sedekah." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah) 

Hadis-hadis tersebut n1enunjukkan bahwa penunaian zakat (ta'diyah) 
dari muzaki kepada amil harus dilakukan sebelum shalat 'Id, sedangkan 
pendistribusian (tauzi') dari an1il kepada mustahik harus diupayakan sebelum 
shalat 'Id. Akan tetapi, apabila tidak mungkin didistribusikan sebelum 
shalat 'Id, maka boleh didistribusikan setelah 'Id. Misalnya, ada kesulitan 
(masyaqqah) untuk menyalurkannya sebelum 'Id karena lokasi penerima yang 
tersebar dan berjauhan, sedangkan waktu yang tersedia terbatas. 

Realitanya kaum muslimin di beberapa negara menunaikan zakat 
fitrah di hari 'Id menjelang shalat, maka dapat dipastikan mereka 
mendistribusikannya setelah shalat. 

Ketentuan hukum, kadar wajib, dan waktu pembayaran serta 
pendistribusian itu dimaksudkan (maqashid) agar setiap Muslim yang 
dhuafa bisa menik.mati 'Idul Fitri dengan gembira karena mendapat bantuan 

Bab 1 I Dasar·dasa:r Zakat·_:. '. · -~-Sl~' 
. . .... - .. 



(bekal) yang cukup. seperti halnya kaum muslimin yang lain, sebagai fakta 
luhurnya semangat berbagi, mudahnya berbagi, dan padatnya instrumen 
berbagi dalam Jslam.·n 

• Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh sctiap f\luslim scbesar ) 
1 slza atau 2, 176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 I bcras, 
sebelum hari raya 'Idul Fitri. 

• Zakat fitrah wajib ditunaikan ketika tenggelamnya matahari di hari tt.'1-.1khir 
Ramadhan atau belch ditunaikan scbclumnya sclama bulan Ramadhan. 

• Pendistribusian (tcmzi') zakat firrah dari amil kepada mustahik mesri 
diupayakan sebelum shalar 'Id. Namun, apabila tidak nlL'mungkinkan, 
boleh distribusikan setelahnya. 

I. Latihan Soal 

1. Apa yang dimaksud dengan zakat? 

2. Apa saja ragam zakat? 

3. Apa yang din1aksud dengan infak? 

4. Bagaimana ketentuan hukum infak dan apa landasannya? 

5. Apa yang dimaksud dengan sedekah? 

6. Bagaimana ketentuan hukum sedekah dan apa landasannya? 

7. Bagaimana ketentuan hukum zakat dan apa landasannya? 

8. jelaskan maqashid dari syariat zakat! 

9. Jelaskan hikmah dari syariat zakat! 

10. jelaskan urgensi dari zakat! 

11. Apa ancarnan bagi orang yang tidak menunaikan kewajiban berzakat? 

12. Apa yang dimaksud dengan zakat mal? 

13. Apa saja yang termasuk ke dalam kriteria mal? 

14. Sebutkan syarat-syarat harta yang wajib dizakati! 

15. Berapa kadar nisab dan kadar harta yang harus dizakati? 

16. Kapan zakat mal harus dikeluarkan? 

17. Apa y~ng dimaksud dengan zakat fltrah? 
18. Berapa kadar zakat fitrah? 
19. Kapan waktu penyerahan zakat fitrah? 

20. Kapan zakat fitrah disalurkan? 

33Lihat: Qardhawi, Fikih Zakat juz I. hlm. 52. 
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BAB 2 

ZAl<AT DAN KEMISKINAN 
DALAM AL-QUR' AN 

A. Al-Qur'an Menjelaskan Pengentasan Kemiskinan 
lv1enurut Islam kemiskinan clan kesenjangan sosial adalah mas~lah 

yang scrius yang pcrlu diberikan perhatian sccara serius pula. Oleh karena 
itu, Islam mcnjclaskan n1asalah kemiskinan clan kesenjangan sosial ini 
secara detail. baik aspck konsepsi maupun implen1entasinya. Hal ini 
berbcda dengan agama-agama samawi lain yang menjelaskan clan n1engatur 
masalah ini secara tcrbatas. 

Al-Qur'an mcnjelaskan pcngcntasan kemiskinan di dua fase dakwah 
sekaligus. yaitu dalam fase Mekah dan fase Madinah dalan1 surat al
lv1udatsir: 38-46, Adz-Dzariat: I 9-20, Al-An 'an1: 141, Ar-Rum: 38-39, Al
Baqarah: 110, At-Tau bah: 5, At-Tau bah: 18, At-Taubah: 34-35, At-Taubah: 
71, Ac-Taubah: 67, clan At-Tau bah: 103. 

,,..... ..... ., -........ 
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Gambar 13 Islam melarang setiap perilaku yang menyebabkan munculnya 
kemiskinan dan kesenjangan sosial. 



1. Fase Mekah 
Pada fase Mekah, di n1ana Islam baru lahir dengan jumlah umat Islam 

yang masih terbatas (dan tersampaikan secara bertahap kcpada penduduk 
Mekah), kondisi umat Islam yang terisolasi secara sosial dari komunitas 
mereka di Mekah, mereka (umat islam) menjadi masyarakat tanpa tanah 
air clan tanpa hak politik. 

Walaupun umat Islam dalam kondisi permulaan scpcrti ini, Al-Qur'an 
telah menjelaskan masalah kemiskinan berserta solusinya. 1 

Dalam Fase Mekah, Allah Swt. menjelaskan masalah kemiskinan dan 
kesenjangan sosial dalam surat Al-Mudatsir: 38-46, Adz-Dzariat: 19-20, 
Al-An'am: 141, dan Ar-Rum: 38-39. Berikut penjelasan detail. 

a. Surat Al-Mudatsir [74]: 38-46 

Surat Al-Mudatsir adalah surat yang turun pada 1wr111ulaan dakwah 
yang menjelaskan kondisi kelompok yang celaka (a~hlzab syimal) dan 
disiksa api neraka. Saat n1ereka ditanya tentang renycbab mereka masuk 
neraka, mereka menjawab bahwa di antaranya adalah karl'na mereka tidak 
me1nerhatikan nasib orang miskin, tidak membantu k.wm dhuafa. dan 
membiarkan mereka dalam kepapaan (ihmal masa/(.i11). Hal ini scbagaimana 
digambarkan dalam surat Al-Mudatsir: 38-46, 
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Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kewali 
golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka tanya mena11ya. Tentang 
(keadaan) orang-orang yang berdosa. 'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam 
Saqar (neraka) ?' Mereka menjawab, 'Kami daltulu tidak termasuk orang-ormig 

1Qardhawi, Fikih Zakat, hlm. 1/37 . 
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ym1g merzge1:jaka11 salat. Dern kami tidak (pula) memberi makcm orang miskin. 
Dan c1da/alz kmni mcmbica.rabrn yang batil. bersama dengcm orcmg-orcmg yang 

membirnrnkmmya. Dan adalali kami mc11dustakcm hari pembalasan. (QS Al
rvtudatsir [74]: 38-46) 
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Gambar 14 Dalam setiap harta orang kaya terdapat hak dhuafa 

yang harus ditunaikan. 

b. Surat Adz-Dzariat [57]: 19-20 

Dalam surat adz-Dzariat, Allah Swt. menyebutkan sifat-sifat 
orang-orang yang bertakwa, di antaranya adalah orang-orang yang 
meyakini bahwa ada hak para dhuafa ada dalam setiap harta yang 
mereka miliki. 

Oleh karena itu, jika mereka menginfakkan harta untuk kaum dhuafa, 
itu bukan hibah atau pernberian, melainkan hak mereka (Haqqu as-Saili wa 
al-Mahrum wa al-Miskin wa ibni sabil). Sebagaimana ditegaskan dalam surat 
Adz-Dzariat [S 7]: 19-20, 

' • '</' ' 'I' 
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Dan pada lzarta-harta mrrrka ada Izak zmtuk orang miskin yang meminta dan 
orang miskin yang tidak mmdapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda 
(kekuasaan Allah) bagi orang-ormigyang yak in. (QS Adz-Dzariat [57]: 19-20) 

c. Surat Al-An'am [6]: 141 

Selanjutnya,2 dalam surat Al-An'am, Allah Swt. menjelaskan bahwa 
setiap hasil pertanian harus ditunaikan zakatnya (Haq az-Zar'i inda al
Hashad). Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-An'am (6): 141, 

- ., , .. ,,,, , } 

.... -~ ~--~I."' ,,,._ ;r_,t,_~ • ~ 
~ ... -,,. - .,,. . ~ 

Dan Dia-Lah yang menjadikan kebzm-kebun yang berjzmjung dan yang tidak 
berjunjung, pohon korma, tanam-tananzan yang bermacam-macam bualmya, zaitun, 
dan delima yang serupa (ben tuk dan warn an ya) dan tidak sama (rasanya). Makanlali 
dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan t1maikanlah haknya 
di hari memetik lzasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlali 
kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih
lebihan. (QS Al-An'am [6]: 141) 

2Qardhawi, Fikih Zakat, hlm. 1/37 
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Gambar 15 Salah satu harta wajib zakat, yaitu pertanian. Setiap hasil pertanian 
itu harus ditunaikan zakatnya (Haq az-Zar'i inda al-Hashad). 

d. Surat Ar-Rum [30]: 38-39 

Dalam ungkapan lain, sebagai pertanda penting dan strategisnya peran 
zakat, Allah Swt. menjelaskan dalam surat Ar-Rum tentang perbedaan 
antara orang yang berzakat dengan orang yang bertransaksi ribawi. Dibuat 
perbandingan karena asumsi kebanyakan orang tentang kedua praktik 
tersebut berbeda dengan hakikatnya. 

Banyak orang berasumsi bahwa dengan melakukan riba akan 
mendapatkan bunga tetap yang berlipat-lipat dibandingkan dengan 
keuntungan transaksi biasa. Padahal sesungguhnya, praktik ribawi itu 
menghancurkan hartanya, tetapi zakat membuat hartanya menjadi berkah.3 

Allah Swt. berfirman dalam surat Ar-Rum [30]: 38-39, 

3Qardhawi, Fikih Zakat, him. 1/3 7. 
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Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan hak11ya. demikian (pula) 
kepadafakir miski11 da11 orang-ora11g yang dalanz perjalamm. It ulah yang lebih baik 
bagi orang-orang yang nzencari keridhaan Allah; dan mrrcka itulah orang-orang 
berunt1mg. Dan sesuatu riba (tambaha11) yang kanw berikcm agar dia menambali 
pada harta nzanusia maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kanrn maksudkan zmtuh mc11capai keridltaan 
Allah, maka 61a11g berbuat demikia11) itulah orang-orang yang melipatgandakan 
(pahalanya). (QS Ar-Rum [30]: 38-39) 

Sumber; www.kompasiana.com. 

Gambar 16 Praktik ribawi menghancurkan harta. Sebaliknya, zakat membuat 
harta menjadi berkah. 



e. Kesimpulan 

Dalam fase Mekah ini, beberapa aturan dibuat di dalam Al-Qur'an 
sebagai dasar-dasar pengentasan kemiskinan. Dasar-dasar tersebut adalah 
sebagai berikut. 

1) Islam melarang setiap perilaku yang menyebabkan munculnya 
kemiskinan, seperti tidak memerhatikan nasib orang miskin, tidak 
membantu kaum dhuafa, dan membiarkan mereka dalan1 kepapaan. 
Itu dilarang keras di dalan1 Al-Qur'an bahkan diberikan sanksi siksa 
neraka. 

2) Islam menegaskan bahwa setiap harta yang dimiliki oleh hartawan 
terdapat bagian atau hak dhuafa yang harus ditunaikan kepada mereka. 

3) Islam menegaskan bahwa orang-orang yang n1eyakini bahwa ada hak 
para dhuafa dalam setiap hana yang mereka miliki termasuk orang
orang yang benakwa. 

4) Menjelaskan wajib zakat terhadap salah satu harta zakat, yaitu zakat 
penanian, bahwa setiap hasil pertanian itu harus ditunaikan zakatnya 
(Haq az-Zar'i inda al-Haslwd). 

5) Membuat perbandingan antara berzakat dan bertransaksi ribawi 
sebagai jawaban atas asumsi yang tidak benar bahwa melakukan riba 
akan mendapatkan bunga berlipat. Sesungguhnya, praktik ribawi 
menghancurkan harta. Sebal iknya, zakat membuat harta menjadi 
berkah. 

• Islam melarang seriap perilaku yang menyebabkan munculnya kemiskinan. 
• Dalam seciap harta orang kaya rerdapar hak dhuafa yang harus dicunaikan. 

• Salah satu harta wajib zakat yairu pertanian. Setiap hasil pertanian itu 
harus ditunaikan zakatnya (Haq az-Zar'i inda al-Hashad). 

• Praktik ribawi menghancurkan harra. Sebaliknya, zakat membuat harta 
menjadi berkah. 
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2. Fase Madinah 

Pada surat-surat Madaniah, Allah Swt. mcnjclaskan lcbih detail 
tcntang zakat dalarn surat Al-Baqarah: 110, At-Taubah: 5, At-l~1ubah: 18, 
At-Taubah: 34-35, At-Taubah: 71. At-Taubah: 67, clan At-Taubah: 103. 
Bcrikut pcnjelasan detai lnya. 

a. Surat Al-Baqarah [2]: 11 O 

Dalam surat Al-Baqarah: 110, Allah Swt. menjela:-;kan bahwa zakat 

wajib ditunaikan dan setara dcngan kcwajiban shalat lima wakru, 

·~ .. .,. -· ..... . .,,.. -
~=-~ ~_,.1~:··, ~~IO~ ~I~ 

Dem dirikm1lah shalat dan t1maikm1lah zakat. Da11 kcllail.:.tm apa St1ja yang kamu 
usahakan bagi dirinrn, tcntu kamu akm1 mcndapat pahalanya JltHlt1 sisi Allah. 
Seswzggulmya. Allah A1alza J\,1elihat apa-apa yang lrn111u l~crjalw11. (QS Al-Baqarah 
[2]: 110) 

('~ \ ··~· ~· ·;·· -
\ .. -~ . { .· i 

-: A ·-
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Gambar 17 Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan wajib ditunaikan 
setara dengan kewajiban shalat lima waktu. 

· ~ : · Fikih Zak at Kontemporer 



b. Surat At-Taubah [9]: 5 

Dalam surat At-Taubah (9): 5, Allah Swt. menjelaskan bahwa zakat 
wajib ditunaikan dan setara dengan kewajiban shalat lima waktu, 

~_,j~j ~~;_ ~~\ i;i~iG rJi-1 ~~I &wt 1~µ 

i .. Li i- 1 -· G . ~ ~ ~ .. - -;: I ~ "7 ! I i • .bj l Q ' ' ' ., 1-- , ' '· ' ,. 
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Apabila sudah habis lmlan-bulan harnm itu maka bwrnhlah orang-orang musyrikin 
itu di mcma saja kamu _jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepzmglah mereka 
dcm intailah di tempat pengintaian. jika mereka bertaubat elem mendirikan shalat 
dart menwwikan zakat maka berilalt kebebasan kepada mereka zmtuk betjalan. 
Seszmgguhnya. Allah J\,1aha Pcngamp1m, /\1alrn Pe11yayang. (QS At-Taubah [9]: 5) 

c. Surat At-Tau bah [9]: 18 

Dalam surat At-Tau bah (9): 18, Allah Swt. menjelaskan bahwa zakat 
wajib ditunaikan dan setara dengan kewajiban shalat Iima waktu, 

~µT ~Lii_, ?~T ~~tj ~~ ~1; :_; ~T ~ ~~:~ t~~l 

~ i);h 0i ~_;f ~ ~ :&T ~) :;:;:- ;.lj ~~)T Ji;:; 

Hanya yang memaknmrkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat 
dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang
orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. 
(QS At-Tau bah [9]: 18) 

d. Surat At-Tau bah [9]: 34-35 

Dalam surat At-Taubah (9): 34-35, Allah Swt. menjelaskan larangan 
menimbun harta dan menegaskan sanksi bagi pelakunya karena menimbun 
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harta bcrarti mcnahan harta tcrsebut sebagai modal dan tidak menghasilkan 
barang dan jasa. 

Hai orm1g-ora11gycmg berima11, scszmggulmya. schagian lics11r d.an· l11·,rng-orang alim 
Yahudi dcm rahib-raltib Nasrani be1rnr-be11ar 111emaka11 harta ori111g de11gcm jalan 
batil dan mereka menghalang-halangi (mmmsia) clclrijalcm Allah. Dan orang-orang 
yang menyimpan emas dan perak dan tidak memzfkahkamzya pad,zjalcm Allah maka 
beritahuka11lah kepada mereka, (bahwa mcrcka akcm 111c11dapa t) siksa ya11g pedilt. 
Pada hari dipa11aska11 emas perak itu dalam nerakajahmmcwr. lalu dibalrnrder1gam1ya 
dahi mereka, lambrmg. dan prmggzmg mereka (lalu dikatakan) kcpada mereka, 'lnilah 
harta be11damuyang kamu simpan zmtuk dirimu se11diri, malw nzsalwnlah sekara11g 
(akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (QS At-Tau bah [9]: 34-35) 

Sumber: www.mediaindonesia.com 
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Gambar 18 Islam melarang praktik menimbun harta dan menegaskan sanksi 
bagi pelakunya karena menimbun harta berarti menahan harta dan akan 

berkurang karena terkena wajib zakat . 
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e. Surat Al-Maidah [5]: 50 

Dalam surat Al-1\laidah (5): 50, Allah Swt. menjelaskan, 

Apakah hukwn jahiliah ycmg mercka kehendaki. dan (/rnkum) siapakah yang lebih 
baik daripada (lrnkzm1) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS Al-Maidah [S]: 
50) 

f. Surat At-Taubah [9]: 71 

Dalam surat At-Tau bah (9): 71, Allah Swt. menjelaskan, 

Dan orcmg-onrng yang berinurn. lelaki dmz perempuan, sebagian mereka (adalah) 
menjadi pe11olo11g bczgi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengetjakcm) yang 
ma 'ruf. mencegah dari yang mzmgkar, mendirikan shalat, memmaikan zakat, dan 
mereka taat pada Allah dmz Rasul-Nya. A1Iereka itu akan diberi ralmwt oleh Allah; 
sesungguhnya Allah A1aha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS At-Taubah (9): 71) 

g. Surat At-Taubah [9]: 67 

Dalam surat At-Tau bah (9): 67, Allah Swt. menjelaskan, 

- ~ , ... .,,.,, J. J. , .. J. .,,.,, 
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Orang-orang mzmafik laki-laki dcm pcrempucm sebagimz dengmi sebagian yang lain 
adalali smna, mereka me11yurulz mcmbuat yang mwzgkar dcm melarcmg berbuat yang 
ma 'ruf dan mercka mc11gge11ggamkcm tcrngmmya. A1creka tel ah lupa kepada Allah, 
maka Allah melupakan mercka. Seszmggulmya orarzg-orcmg mzmafil~ itu adalah 
ora11g-orcmgycmgfasik. (QS At-Tau bah [9]: 67). 

h. Surat At-Tau bah [9]: 103 

Dalam surat At-Taubah (9): I 03, Allah Swt. menjelaskan perinrah dan 
legalitas kepada para amil zakat untuk mengambil zakat dari para muzaki, 

Ambillah zakat dari sebagia11 harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 
dan menyucikan mereka dan berdoalah urztuk mereka. Scszmggulznya, doa kanrn 
itu (merzjadi) ketellteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah l\1aha l\1enderzgar, Maha 
Mengetahui. (QS At-Taubah [9]: 103) 

Rasulullah Saw. menjelaskan bahwa zakat adalah pilar ketiga dalam 
Islam yang menentukan kokoh atau tidaknya bangunan Islam. Jika 
zakat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka bangunan ini akan kuac 
dengan ditandai minimnya masalah sosial. Sebaliknya, jika tidak ada 
atau ditunaikan seadanya, bangunan ini akan rapuh dengan ditandai 
banyaknya masalah sosial. Oleh karena itu, zakat dalam Islam disebuc 
prinsip (rukun) a tau sering dinamakan sebagai al-Ma '[um minaddin 
biddharurah. 4 

4Qardhawi, Fikih Zakat, him. 1/37. 
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Gambar 19 Amil zakat harus diberikan legalitas untuk memungut dan 
mengambil zakat dari para muzaki walaupun secara paksa. 

i. Kesimpulan 

Dalam fasc Madinah ini. bcberapa aturan yang lebih detail yang dibuat 
Al-Qur'an sebagai beriklll. 

1) Mcnegaskan bahwa zakat scbagai instrumen pengentasan kemiskinan 
wajib ditunaikan setara dengan kewajiban shalat lirna waktu. 

2) Mclarang praktik mcnimbun harta clan menegaskan sanksi bagi 
pclakunya karcna menin1bun hana berarti menahan hana dan akan 
berkurang karena terkena wajib zakat. 

3) Memberikan legalitas kepada para amil zakat untuk memungut dan 
mengambil zakat dari para rnuzaki walaupun secara paksa. 

• Zakac scbagai inscrumen pengentasan kemiskinan wajib dicunaikan secara 
dengan ke\vajiban shalac lima wakru. 

• Melarang prakcik menimbun harca clan menegaskan sanksi bagi pelakunya 
karena menimbun harta berarti menahan harta clan akan berkurang karena 
terkena wajib zakat. 

• Memberikan lcgalitas kepada para amil zakat unruk memungut dan 
mengambil zakar dari para muzaki walaupun secara paksa. 
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B. Kemiskinan Menurut Al-Qur'an 
1. Al-Qur'an Berbicara tentang Kemiskinan 

Mcnurut Islam, kemiskinan adalah masalah serius yang harus 
diberikan perhatian serius pula. Oleh karena itu, Islam menjelaskan 
masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ini sccara derail. baik aspek 
konsepsi maupun penyelesaiannya . 

... .. .. 
'"• ... ... 
i •• .. ... 
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Gambar 20 Islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial 
secara detail, baik aspek konsepsi maupun penyelesaiannya. 

Pada fase Mekah, contohnya, di mana Islam baru Iahir dengan jumlah 
yang terbatas, kondisi umat Islam yang terisolasi secara sosial dari 
komunitasnya di Mekah. Mereka menjadi masyarakat tan pa tanah air dan 
tanpa hak politik. Walaupun umat Islam dalam kondisi permulaan seperti 
ini, Al-Qur'an telah menjelaskan masalah kemiskinan beserta solusinya. 

Dalam fase ini, Allah Swt. menjelaskan masalah kemiskinan dan 
kesenjangan sosial dalam surat Al-Mudatsir: 38-46, Adz-Dzariat: 19-20, 
Al-An'am: 141, dan Ar-Rum: 38-39. 

Surat al-Mudatsir adalah surat yang turun pada permulaan dakwah 
yang menjelaskan bahwa Islam melarang setiap perilaku yang menyebabkan 
munculnya kemiskinan, seperti tidak membantu kaum dhuafa, dan 
membiarkan mereka dalam kepapaan, sebagaimana digambarkan dalam 
surat Al-Mudatsir: 42-44, Allah Swt. berfirman, 
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Apakahyang mcmasukkan kamu kedalam Saqar (neraka)? Mereka menjmvab, 'Kami 
dalmlu tidak tcrmasuk ormzg-orangya11g mengerjakan shalat. Dan kami tidak pernah 
membcri makmz orang miski11. (QS Al-Mudatsir [74]: 42-44) 

Tidak hanya menjelaskan anjuran menyantuni clan merawat kaum 
dhuafa sena perintah merawat orang miskin, tetapi Al-Qur'an juga 
menjelaskan bahwa setiap harta yang dimiliki oleh hartawan terdapat hak 
yang harus ditunaikan kcpada dhuafa. 

Menginfakkan harta untuk kaun1 dhuafa bukan pemberian, melainkan 
kewajiban hanawan dan hak dhuafa, sebagaimana ditegaskan dalam surat 
Adz-Dzariat Allah berfirman, 

Dan pada lzarta-harta mereha ada !wk wztuk orang miskin yang meminta dan orang 
miskin yang tidak mendapat balzagian .... " (QS Adz-Dzariat [51]: 19) 

Selanjutnya dalam surat Al-An 'am, Allah Swt. menjelaskan zakat 
perranian sebagai salah satu harta wajib zakat. Setiap hasil pertanian harus 
ditunaikan zakatnya sebagaimana ditegaskan dalam finnan Allah Swt., 

... dan tunaikanlah haknya di liari memetik ltasilnya (dengan disedekahkan kepada 
fakirmiskin) .... (QS Al-An'am [6]: 141) 

Dalam ungkapan Iain, sebagai bukti betapa penting dan strategisnya 
peran zakat, Allah Swt. menjelaskan dalam surat Ar-Rum tentang perbedaan 
antara orang yang berzakat dengan orang yang melakukan transaksi 
ribawi. Dibuat perbandingan karena banyak orang yang berasumsi bahwa 
dengan melakukan riba, ia akan mendapatkan bunga tetap yang berlipat
lipat. Padahal sesungguhnya, praktik ribawi menghancurkan hartanya. 
Sebaliknya, zakat membuat hartanya menjadi berkah. Allah Swt. berfirman, 
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Dan sesuatu riba (tambahan) yang kanm berika11 agar dia me11mnbah pada harta 
manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kanm berikarz 
berupa zakat yang kanm maksudkan zmtuk mencapai keridlzamz Allah, maka (yang 
berbuat demikian) itula/1 orang-orang yang mclipatgandalw11 (pahalanya). (QS 
Ar-Rum[30]: 39) 

Pada surat-surat Madaniah, Allah Swt. rncnjelaskan lcbih detail tentang 
zakat dalam surat Al-Baqarah: 110, surat At-Tau bah (9): 5, 18,34, 71 dan 
103, clan surat Al-Maidah (5): 50. 

Dalam surat al-Baqarah, Allah Swt. menjelaskan bahwa zakat wajib 
ditunaikan dan setara dengan kewajiban shalat lima waktu. Allah Swt. 
berfirman, 

Dan dirikanlah shalat dmt tunaikanlah zakat .... (QS Al-Baqarah [2]: 110) 

Dala1n surat At-Tau bah Allah Swt. menjclaskan bahwa zakat itu 
wajib ditunaikan setara dengan kewajiban shalat lima \,vaktu. Allah Swt. 
berfirman, 

! r gl _} --.. i~ ~~)I i~ I; j 0 _j.I ~ Ii I; liij i_Y. G u!~ 

... ]ika mereka bertauba t dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka berilah 

kebebasan kepada mereka untuk berjalan .... (QS At-Tau bah [9]: S) 

Dalam surat At-Taubah Allah Swt. menjelaskan bahwa zakat wajib 
ditunaikan dan setara dengan kewajiban shalat Hrna waktu. Allah Swt. 
berfirman, 
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Hmzya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman 
kepada Allah dar11-fori kemudian, serta tetap mendirika11 shalat, menunaikan zakat, 
da11 tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang
orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. 
(QS At-Tau bah [9]: 18) 

Dalam surat At-Taubah, Allah Svvt. menjelaskan tentang larangan 
menimbun harta dan menegaskan sanksi bagi pelakunya karena menimbun 
harta berarti menahan harta tersebut sebagai modal dan tidak menghasilkan 
barang dan jasa. Allah Swt. berfirman, 

... Dan orm1g-ora11g yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih. (QS At-Tau bah [9]: 34) 

Dalam surat At-Tau bah, Allah Swt. menjelaskan perintah dan legalitas 
kepada para amil zakat untuk mengambil zakat dari para muzaki. Allah 
Swt. berfirman, 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 
dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu 

Bah 2 I Zak at dan Kemiskinan dalam Al-D:~r· ~n. ·: :: · 69 
. . .· . - '• . . ... -



itu (mcnjadi) kcte11termncm ji'1va bagi mereka. Dem Allah Maha Mendengar, lv1aha 
A1cngetalmi. (QS At-Tau bah [9]: 103) 

Rasulullah Sm.s..1• menjelaskan bahwa zakat adalah pilar kctiga dalam 
Islam yang menentukan kokoh atau tidaknya bangunan Islam. Jika zakat 
ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka bangunan ini akan kuat ditandai 
dengan minimnya masalah sosial. Sebaliknya, jika zakat tidak ditunaikan 
atau ditunaikan seadanya maka bangunan ini akan rapuh dirandai dengan 
banyaknya masalah sosial. Olch karena itu, zakat dalam Islam merupakan 
prinsip (rukun) atau sering dinamakan sebagai al-1Wa'lzm1 minaddi11 
biddlzarurah. 

Dalam fase Madinah ini, bebcrapa aruran lebih detail dibuat di dalam 
Al-Qur'an. Aturan ini menegaskan bahwa zakat yang merupakan instrumen 
pengentasan kemiskinan wajib ditunaikan dan setara dengan kcwajiban 
shalat lima waktu. Aturan ini juga melarang praktik mcnimbun harra dan 
menegaskan sanksi bagi pelakunya, serta memberikan legalitas kepada 
para amil zakat untuk memungut dan mengambil zakat dari para muzaki 
walaupun sccara paksa. 5 

• Islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjang.m sosial ini secara 
detail, baik aspck konsepsi maupun penyelesaiannya. 

• Pada fase Mekah, AI-Qur'an telah menjelaskan masalah kcmiskinan bescrta 
solusinya. 

• Dalam fase Madinah, Al-Qur'an mencgaskan bahwa zakat scbagai 
instrumen pengenrasan kcmiskinan wajib dirunaikan dan sctara dcngan 
kewajiban shalat lima wakcu, melarang praktik mcnimbun harta dan 
menegaskan sanksi bagi pelakunya, sena mcmberikan lcgaliras kepada 
para amil zakat untuk memungut dan mengambil zakaL dari para muzaki 
walaupun secara paksa. 

2. Konsep Zakat dan Kemiskinan Menurut Al-Qur'an 
Menurut Islam kemiskinan harus diselesaikan hingga akar-akarnya 

agar manusia bisa mendapatkan kehidupan yang layak (terhindar dari 

kepapaan) dan dapat menunaikan perintah Allah Swt. 

5Lihat: Qardhawi, Musykilat Al Faqr Wa Kalfa 'Alajah Al Islam. Lihat: Qardhawi, 
Fikih Zakat, J uz 1, him. 52. 
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Islam menginginkan setiap n1anusia bisa menikn1ati kehidupan di 
dunia dengan bahagia, 111endapatkan keberkahan, dan mendapatkan 
nikmat Allah Swt. yang luas agar mereka bisa menyembah Allah dengan 
klwsyu' tanpa terganggu dengan persoalan sepotong roti (masalah 
uang). 

Oleh karena itu. Islam mewajibkan zakat sebagai salah satu pilar 
Islam yang diambil dari orang-orang mampu untuk dibcrikan kepada 
orang-orang fakir agar mereka bisa n1emenuhi kebutuhan finansialnya, 
seperti kebutuhan materinya (sandang pangan), kebutuhan psikologinya 
(menikah), serta kcbutuhan intelektualnya (biaya pendidikan dan 
literasi). 

Sumber: http://eriksadewo. biogs pot .co. id 

Gambar 21 Kemiskinan harus diselesaikan hingga ke akar-akarnya agar manusia 
bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan dapat menunaikan perintah Allah 

Swt. dengan khusyu'. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat sebagai salah 
satu pilar Islam. 

Dengan zakat ini pula kaum dhuafa bisa menikmati kehidupan ini, 
menunaikan kewajibannya kepada Allah Swt., tanggung jawabnya kepada 
masyarakat, clan pada saat yang sama kaum dhuafa telah diperlakukan 
sebagai entitas masyarakat yang terhormat; bukan lagi terpinggirkan karena 
orang-orang mampu di masyarakat tersebut membantunya dengan zakat 
yang menjadi hak kaum dhuafa. 
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Yang dirasakan olch kaum dhuafa adalah 111crcka bukan sosok 
yang rerpinggirkan di masyarakat, n1elainkan mcreka hidup di tengah 
masyarakat yang n1emerhatikan dan n1erawat n1ereka. Apa yang dirasakan 
itu merupakan kekayaan bagi n1ereka. 

Hal ini sejalan dengan tugas (risalalz) manusia di muka Bumi ini untuk 
nienyelesaikan dan mengentaskan kemiskinan yang bcrpotensi mcmbuat 
kaum dhuafa lupa akan Rabb-nya. 

Dalam buku Daur Az-Zakat Fi 'Ilaj Al-A1uskilat A-lt7tishadiya, Dr. 
Qardha\·Vi menjelaskan, salah satu pengembangan zakat dari aspek fikih 
adalah dengan men1perluas cakupan kemiskinan, termasuk kriteria 
fakir miskin agar-sebanyak 1nungkin-mereka mcndapatkan bagian dari 
keberkahan zakat ini. t> 

Oleh karena itu, perlu diidentifikasi dan dipilah kemiskinan 
berdasarkan penyebabnya agar zakat dapat melakukan perannya dalam 
pengentasan kemiskinan karena instrumen sosial yang harus diberikan itu 
akan berbeda sesuai dengan diagnosis pennasalahannya. 

Kemiskinan yang disebabkan aspek fisik sehingga tidak n1endapatkan 
pendapatan, seperti anak di bawah umur, anak yatim, lanjut usia, cacat, 
atau kendala fisik yang lain harus diberikan hak zakatnya agar kebutuhan 
pribadinya terpenuhi dan rnenjadi bagian dari masyarakatnya. 

Begitu pula kemiskinan yang disebabkan sudah berusaha mendapatkan 
pekerjaan yang halal tetapi tidak mendapatkannya itu mendapat hak zakat 
dan disetarakan dengan orang miskin karena cacat jasmani di atas. 

Berbeda dengan orang yang yang mampu bekerja. tetapi tidak 
bekerja. Itu tidak termasuk kategori miskin, bahkan termasuk perilaku 
tercela. Imam Ahmad meriwayatkan kisah dua orang laki-laki yang 
datang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang sedekah. Kemudian 
Rasulullah melihat mereka adalah laki-laki yang kuat bekerja. Rasulullah 
Saw. bersabda, 

6Lihat: Qardhawi, Musykilat Al Faqr Wa Kalfa 'Alajah Al-Islam . 
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"Dari 'Ubaidillah bin '.Adiy al-1'h(var, ia bcrkata: dua orang laki-laki mcnyampaikan 
i11formasi kc saya bahwa kcdll(mya tel ah mendatangi Rasulullah Saw. pada saat haji 
wada', di mmrn ia scdcmg mcmbagikan scdckah. Kenmdian mereka berdua meminta 
bagim1 dari scdckah tcrschut. Kcmudian Rasulullah me11ga11gkat pm1dangmmya 
kepada kami, mcnurzmlwnnya. dan melihat kami orang yang kwll. Kemudicm 

Rasulullah bersabda: ]ilw l~alian menginginkan akan aku berikan sedckah kepada 
kalim1 berdua, trtapi scdclwh ini tidak diberikan untuk orang kaya dan tidak 
diberikan zmtuk orang yang manzpu bcl'-ctja. "7 (HR Imam Ahn1ad, Abu Oaud 
dan Nasa'i, Imam Nawa\\"i mengatakan hadis ini shahih) 

Terakhir, kemiskinan yang disebabkan karena pendapatan yang tidak 
mencukupi kebutuhan pokoknya itu juga termasuk yang berhak menerima 
zakat karena Rasulullah Saw. sudah inencgaskan tentang kclompok ini 
secara jelas saat 1nenggambarkan kepada para sahabatnya, sosok orang 
miskin yang semestinya mendapatkan bantuan, tetapi banyak dilupakan 
oleh masyarakat. Rasulullah Sa\v. bersabda, 

( 
. I - .. _ • - ) " J. • ~ .... :: ...UI 
~ ~ ~0•-.J ,c 

- ~ - "-:? 

"Orang miskin itu bukan orang yang merzdapatka11 satu biji kurma atau dua biji 
kurma, bukan pula orang yang mendapatkan satu a tau dua suap nasi, tetapi orang 
miskin adalah orang yang iffah." (HR Muttafaq 'alaih) 

7Al Majmu', Juz 6, him. 189. 
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Sebagaimana juga firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah, 

J J ..l~ .J ,, 

'-'}j :Ji\ ~J~ r ~ i.Ja3 .M, L.:j L!~J ~L]T ~_,J;.~ ';] 

.--- .. ~ ,;:. 
''""~ .... _, ....... 

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; 
me1·eka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidal~ talrn menyangka mereka 
orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kcmm kenal merelrn dengarz 
melihat s1fat-sifat11ya. mereka tidak meminta kepada orang secara mendcsak. Dan 
apa saja ltarta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan A I/ah) maka scszmgguhnya, 
Allalt Malta Mengetalwi. (QS Al-Baqarah [2]: 273) 

Ayat ini berkaitan dengan orang-orang Muhajirin yang fakir yang 
sedang berjihad di jalan Allah dan menjelaskan bahwa orang miskin adalah 
mereka yang tidak meminta-minta dan tidak mengharapkan bantuan. 

Pandangan Islam terhadap manusia itu unik dan istimewa karena 
Islam telah mengangkat derajat manusia pada posisi clan kedudukan yang 
istimewa yang tidak ada bandingannya dalam agama atau falsafah mana 
pun. Al-Qur'an sudah menegaskan kemuliaan manusia ini dalam surat 
Al-Isra, 

Dan sesungguhnya, telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka 
di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami 
lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk ya11g 
telah Kami ciptakan. (QS Al-Isra [17]: 70) 

• '.'r· ':· ,. . 
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Kemudian Allah Swt. telah menjadikan manusia sebagai khalifah di 
muka bumi sebagai kedudukan yang mulia. Pada saat yang sama Allah 
Swt. menyediakan sarana dan prasarana agar manusia dapat menunaikan 
amanah besar ini, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat 
Lukman, 

Tidakkalz kanrn perlwtikan seszrnggulrnya Allah telah memmdukkan u11tuk 
(kepenti11gan)nw apa yang di langit dan apa yang di bwni dan menyempurnakan 
11ntuknrn nikmat-Nya lahir dmt batin. Dan di antara manusia ada yang membantah 
tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetalwan a tau petzmjuk dan tanpa kitab yang 
memberi penerangan. (QS Lukn1an [31]: 20) 

Karena kedudukan n1anusia, lslan1 menyediakan sarana agar manusia 
dapat memenuhi kebutuhannya dan menunaikan tanggung jawabnya 
sebagai khalifah. 

Menurut Islam kcmiskinan membahayakan akidah, akhlak, dan pola 
pikir individu, keluarga, ataupun masyarakat secara um urn. Semakin besar 
angka kemiskinan, masalah atau akibat yang ditimbulkannya juga besar. 

Rasulullah Saw. juga memohon perlindungan kepada Allah Swt. dari 
ancaman kemiskinan yang disejajarkan dengan permohonan perlindungan 
cerhadap kekufuran. 

Syaikh Manawi dalam Kitab Faidhul Qadir membandingkan antara kufur 
dan kemiskinan. Ia berkesimpulan bahwa kemiskinan bisa menyebabkan 
kekufuran, karena kemiskinan menimbulkan rasa hasad kepada orang kaya, 
dan hasad menghilangkan kebaikan juga rasa ridha akan takdir (tawakal). 
Dampak-dampak tersebut walaupun bukan merupakan bentuk kekufuran, 
dapat menyebabkan kekufuran. 

Sufyan Ats-Tsauri n1engatakan, jika ada 40.000 dinar berhasil aku 
dapatkan hingga aku mati, maka itu lebih baik daripada aku miskin dalam 
satu hari dan aku meminta-minta pada orang lain. la mengatakan, "Demi 
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Allah, jika kemiskimm atcm sakit menimpakll, aku khcnvatir aku menjadi kufur 
secam tidak sadar!" 

Sebaliknya, memenuhi hajat fakir miskin agar mcreka berdaya dan 
bisa menunaikan kewajibannya sebagai khalifah ialah wajib. Ayat-ayat Al
Qur'an clan hadis telah menegaskan bahwa membantu dan mcnyamuni 
orang-orang miskin adalah menyantuni Allah Swt.. barangsiapa yang 
memenuhi hajat kaum dhuafa, seakan-akan dia mcmcnuhi hajat Allah Swt. 

lv1asalah kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata, melainkan 
juga menjadi masalah sosial, masalah politik, dan masalah kcmanusiaan. 

Kemiskinan termasuk dalam daftar masalah ckonomi karcna miskin 
berarci kurangnya pendapatan individu atau masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhannya. Oleh karena itu, para ahli ekonomi membahas tentang 
masalah kemiskinan clan langkah-langkah menyclcsaikan kemiskinan. 

Kemiskinan juga masalah sosial karena kemiskinan menimpa 
individu anggota masyarakat, sehingga mereka tidak bisa berperan dalam 
mengembangkan masyarakat, layaknya anggota masyarakat yang lain. 

Pada saat yang sama kemiskinan juga melahirkan dengki dalam diri 
orang-orang fakir kepada kelompok masyarakat yang kaya di antara mereka 
dan menimbulkan rasa dendam kepada mereka, sehingga mengganggu, 
bahkan merusak tatanan sosial masyarakat. 

Oleh karena itu, para ahli ilmu sosial berupaya mencari solusi atas 
masalah kemiskinan ini, baik yang menimpa pribadi, keluarga, maupun 
masyarakat. 

Kemiskinan juga merupakan permasalahan politik karena menjadi 
masalah yang harus diselesaikan oleh sistem politik. Misalnya, kemiskinan 
menjadi satu di antara tiga masalah utama yang harus cliselesaikan oleh 
negara, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan penyakit. 

Bahkan sebelum itu, kemiskinan adalah masalah kemanusiaan karena 
kemiskinan menimpa manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah 
di muka Bumi ini. Maka tidak heran, jika Islam memberikan prioritas 
perhatian terhadap masalah kemiskiqan clan memberikan solusi supaya 
kemi.skinan terkikis dari masyarakat. 

Ada dua fokus cara pandang Islam terhadap kemiskinan. Pertama, 
pandangan Islam terhadap manusia. Kedua, pandangan Islam terhadap 
kemiskinan. 

7(i. '.: .. \;.F~"i.h ziiR~t Kontemporer 
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Menurut Islan1, zakat bukan satu-satunya instrumen untuk 
mengentaskan ken1iskinan. Ada instrumen lain, di antaranya bekerja yang 
harus dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan kehidupan yang 
layak bagi diri dan kcluarganya agar mandiri dan tidak bergantung pada 
orang lain. 

Instrumen yang lain ialah nafkah yang diberikan keluarga dan kerabat 
yang berkecukupan, pendapatan ncgara selain zakat, sedekah sunnah, dan 
lain-lain. Semua instrun1en itu dibuat untuk 1nengentaskan kemiskinan 
sampai ke akar-akarnya. 

Walaupun instrun1en pengentasan kemiskinan banyak, instrumen 
zakat memiliki peran yang sangat besar dan strategis dalam mengentaskan 
kemiskinan. Peran zakat tidak terbatas pada pengentasan kemiskinan dan 
akibat-akibat sosial yang ditimbulkannya, tetapi juga membantu institusi 
negara agar taat Islam dan menunaikan perannya sebagai negara Muslim 
yang memilik.i kewajiban untuk nlelindungi dan memenuhi kebutuhan 
finansial rakyatnya. 

Salah satu kekhasan zakat adalah kemampuan zakat untuk 
mengentaskan kemiskinan sampai ke akar-akarnya dan bukan memberikan 
solusi temporal. 

Oleh karena itu, Rasulullah Saw. tidak menyebut tujuan zakat selain 
pengentasan kemiskinan, sebagaimana ucapannya terhadap sahabat Muadz 
ra, saat diutus ke Negeri Yaman dan memintanya untuk mengajarkan Islam 
kepada penduduknya. 

Bab 2 I Zakat dan Kemiskinan dalam, Ai-ci.~r~an·:-: .fl_i.~. 



"Rasulullah Saw. mengutusku (ke Negeri Yanzmz). Beliau bcrkata (l~cpadaku), 
'Seszmggulmya engkcw akmz me11datm1gi s1wtu kcrnm dari go/011gm1 Ahli Kitab, 
maka serulah mereka untuk bersyahadat bahwc1sm1ya tidal.:. ada scscmbalzcm yang 
berhak zmtuk disembah, melainkan Allah da11 balnvascmya alw (1\.folum1mad) adalah 
utusan Allah. jika mereka nzematuhimu dalam ha! itu maka smnpailwnlah kepada 
mereka bahwa Allah telah mewajibkmz atas mereka lima slwlat di setiap lzari dan 
malam.fika mereka mematuhimu dalam hal itu maka sampaikmzlah kepada mereka 
bahwa Allah tel ah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) yang diam bi/ dari orang· 
orang kaya mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir mereka. ]ika mereka 
mematuhinm dalam hal itu maka janganlah engkau mengambil (zakat dari) harta 
mereka yang paling berharga. Takutlah engkau kepada doa orang yang terzalimi 
kare11a sesu11gguh11ya tidak ada penghalang antara ia (doa orang yang terzalimi) 
dan Allah. (HR Al-Bukhari (4347) dan Muslim (19)) 

Masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat serius karena 
pengentasan kemiskinan akan menyelesaikan masalah-masalah lain yang 
disebabkannya. 

Misalnya, masalah sakit yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Jika 
tingkat pendapatannya meningkat maka akan meningkat pula tingkat 
kesehatan mereka karena ketersediaan rumah, makanan bergizi, dan 
fasilitas lainnya yang menyehatkan. 

Masalah kebodohan disebabkan oleh kemiskinan karena orang yang 
miskin tidak. bisa belajar dan tidak bisa mengajarkan anaknya karena mereka 
tidak bisa menyediakan biaya pendidikan. 

•. ~ ...... · : . "' . . . . . . . ' . 
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Padahal anak-anak mereka sangat butuh pembinaan dan pendidikan. 
Oleh karena itu, kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk setiap 
orang miskin saat ini adalah bagaimana caranya mereka bisa belajar dan 
mengajarkan anak-anaknya tentang agama dan dunia. 

Menurut fikih zakat bisa dikeluarkan untuk memenuhi biaya-biaya 
kebutuhan di atas. Para ulama salaf mencontohkan orang yang fokus 
mencari ilmu berhak atas zakat, tetapi orang yang fokus dalam ibadah tidak 
berhak atas zakat. Orang yang fokus mencari ilmu berhak mendapatkan 
zakat untuk membeli buku-buku scbagai literaturnya. 

Agar zakat bisa menunaikan perannya dalan1 pengentasan ken1iskinan, 
maka harus diidentifikasi terlebih dahulu penyebab kemiskinannya karena 
jenis obat yang diberikan akan berbcda tergantung diagnosis penyakitnya, 
dan obat tidak akan efcktif jika diagnosisnya tidak tepat. 

Cara pengentasan kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran 
karena ketersediaan lapangan pekerjaan berbcda dengan cara pengentasan 
kemiskinan yang discbabkan oleh ketidakn1ampuannya dalam bekerja atau 
cam pengentasan kemiskinan yang diakibatkan oleh banyaknya anggota 
keluarga dengan pendapatan yang terbatas. 

Kemiskinan yang discbabkan olch ketidakman1puannya dalam 
mendapatkan pekerjaan yang layak itu disebabkan oleh tiga hal. 

a. Aspek fisik seperti usia yang masih kecil, karena anak yatim, sudah 
lanjut usia, cacat, atau kendala fisik yang lain. Kelompok ini harus 
diberikan hak zakatnya, sehingga kebutuhan pribadinya terpenuhi 
agar tidak menjadi beban bagi masyarakatnya. 

b. Tidak adanya lapangan pekerjaan yang halal walaupun mereka sudah 
berusaha untuk mendapatkannya. Kelompok ini disetarakan dengan 
orang-orang yang kekurangan finansial atau miskin karena cacat 
jasmani walaupun mereka fisiknya normal. 

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah kisah dua orang laki-laki yang 
datang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang sedekah. Kemudian 
Rasulullah melihat mereka adalah sosok laki-laki yang kuat bekerja. 
Rasulullah Saw. berkata, 
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"Dari 'Ubaidillah bin 'Adiy al-Khiyar, ia berkata: dua orang laki-laki 
menyampaikan informasi ke saya balnva keduanya telalz mendatangi Rasulullah 
Saw pada saat haji wada', di mmw ia sedmzg membagikcm sedekah. Kenwdian 
mereka berdua mcminta bagian dari sedekah terselmt. Kenwdian Rasulullah 
mengangkat pa11da11gmmya kepada kami, menurunkannya, dmz melilzat kami 
orang yang kuat. Kenmdian Rasulullah bersabda: "Jilw lrnlian menginginkan 
akan aku berikan sedekah kepada kalian berdua, tctapi scdekalt ini tidak 
diberikan imtu.k ora11g kaya dan tidak diberikan wztuk orang yang mampu 
bekerja."8 (HR Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, Imam Nawawi 
mengatakan hadis ini shahih) 

c. Kemiskinan jenis ketiga tidak disebabkan oleh pengangguran atau 
tidak mampu bekerja, orang miskin tersebut memiliki pekerjaan dan 
pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasarnya sebagaimana 
yang dialami oleh para petani, karyawan, dan pcgawai saat ini. 

Pertanyaannya, apakah mereka berhak mendapackan zakac sebagaimana 
orang fakir dan miskin? jawabannya adalah ya, mereka termasuk 
kelompok yang berhak (mustahik) karena Rasul ullah Saw. sudah 
menegaskan tentang kelompok ini dengan jelas. 

Saat menggambarkan kepada para sahabatnya sosok orang miskin yang 
sebenarnya yang banyak dilupakan oleh masyarakat, tetapi semestinya 
mendapatkan bantuan, Rasulullah Saw. bersabda, 

"Orang miskin itu bukan orang yang mendapatkan saw biji kurma atau dua biji 
kurma, bukan pula orang yang mendapatkan satu atau dua suap nasi, tetapi orang 

8Al Majmu', juz 6, him. 189. 
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miski11 adalo.h orang yang zffah dan menjaga harga dirinya untuk tidak memi1zta-
111i11ta kepada orang lain." (HR Muttafaq 'alaih) 

Sebagaimana juga firn1an Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah (2): 273, 

-- ~-,. , ,_,,,,,.- ... , 

f'(r · 
........ _,,,. -.... 

(Berinfaklalr) kepada orang-orang fahir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; 
mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak talm nienycmgka mereka 
orang kaya karena memelilrnrn diri dari minta-minta. Kanm kenal rnereka dengan 
melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan 
apa saja harta yang bail~ yang kamu nafkahkan (dijalan Allah) maka sesungguhnya 
Allalt Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 273) 

Ayat ini 1nenjclaskan orang rniskin yang tidak meminta-minta dan 
tidak mengharapkan bantuan. Ilustrasi ini berkaitan dengan orang-orang 
muhajirin yang fakir yang sedang berjihad di jala~ Allah.9 

Sebagaimana juga firman Allah Swt. yang mengilustrasikan kondisi 
mereka dalam surat Al-Baqarah (2): 273. 

Kelompok tersebut itu lebih berhak untuk dibantu sebagaimana pesan 
Rasulullah Saw. dalam hadis di atas. 

• Memenuhi hajat fakir miskin agar mereka berdaya dan bisa menunaikan 
kewajibannya sebagai khalifah ialah wajib. 

• Masalah kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata, melainkan 
juga menjadi masalah sosial, masalah politik, dan masalah kemanusiaan. 

• Agar zakat bisa menunaikan perannya dalam pengentasan kemiskinan, 
maka harus diidentifikasi terlebih dahulu penyebab kemiskinannya. 

9Tafsir Jbnu Katsir, Juz 1, him. 24. 
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C. Latihan Soal 
1. Sebutkan surat clan ayat Al-Qur'an yang berbicara ten tang kemiskinan! 

2. Jelaskan konsep pengentasan kemiskinan n1enurut Al-Qur'an! 

3. jelaskan konsep zakat dalam pengentasan kemiskinan menurut 

Al-Qur'an! 

4. Jelaskan kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia! 

5. Apa solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam 

upaya pengentasan kemiskinan? 

6. Apakah zakat bisa dijadikan opsi dalam upaya pengcntasan kemiskinan? 

7. Jelaskan potensi zakat yang ada di Indonesia! 

8. Bagaimana pengaruh dari zakat terhadap kondisi perckonomian 

masyaraka t? 

9. Bagaimana pengaruh zakat terhadap keberkahan harta muzaki? 

10. Jelaskan ungkapan bahwa zakat bisa mengikis hasad! 

11. jelaskan ungkapan bahwa zakat bisa mengikis kekikiran! 

12. Jelaskan ungkapan bahwa zakat bisa menghapus kesenjangan sosial! 

13. Jelaskan kisah teladan para sahabat dalam bersedekah! 

14. Jelaskan sejarah sahabat ketika menghadapi orang-orang enggan 

menunaikan zakat! 

15. Jelaskan ancaman syariat bagi orang yang enggan menunaikan zakat! 

16. Jelaskan instrumen zakat merupakan instrumen yang strategis dalam 

upaya pengentasan kemiskinan! 

~:ji:~;i~·~;'.:f i~1'i'."Z~ic~t ·K9.nt~~porer. 
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BAB 3 

HARTA WAJIB ZAl<AT DAN 
IMPlEMENTASINVA DI 
lEMBAGA AMIL ZAl<AT 

A. Harta Wajib Zakat dalam Nash 

1. Zakat Emas dan Perak 
a. Mukaddimah 

Syariat Islam memandang emas clan perak sebagai harta yang potensial. 
Selain berfungsi scbagai perhiasan yang indah, en1as juga berfungsi sebagai 
alat tukar dari masa kc n1asa. 

Dalam fikih, cmas nlerupakan nilai (ats-tsaman). Nilai harta diukur 
standar emas dan perak karena sifat emas sebagai harta sangat jelas, bahkan 
disebut an-naqdain (cash) atau ats-tsamanain (dua pilar) mata uang yang 
merupakan alat ukur clan standar nilai. 

'l 
' . 

\ ,, . 

Sumber: kingworldnews.com 
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Gambar 22 Emas dan perak merupakan nilai ats-tsaman, an-naqdain, atau ats
tsamanain, atau mata uang yang merupakan alat ukur dan standar nilai. 



Imam Ghazali berkata, "Siapa yang memiliki emas dan pcrak, seolah-olah 
dia memiliki dzmia ini'', karena apa pun dapat dibeli dengan emas dan perak. 
Dengan sifat harta emas dan perak yang merupakan alat ukur dan nilai 
tersebut, harta emas dan perak menjadi salah satu objck zakat. Oleh karena 
itu, syariat Islam men1andang perlunya dikeluarkan zakat emas dan perak. 

Bahkan dalam Al-Qur'an disebut secara khusus dalam surat At-Taubah 
[9]: 34-35, 

-- ~ > ', 
.._:_J_JJ P.?J 

Hai orang-orang yang beriman, Seszmgg11hnya sebahagian besar dari orang-orang 
alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang de11ganjala11 
batil dan mereka menghalang-halangi (mmrnsia) dari jalan Allah. dm1 orang-orang 
yang men_yimpan emas dan perak dan tidak menafkahkmmya padajalan Allah, lvlaka 
beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 
pada han· dipanaskan emas perak itu dalam nerakajalw.miam, lalu dibakar dengmrnya 
dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Jnilah 
harta bendamuyang kamu simpan zmtuk dirimu sendiri, Niaka rasalwnlah sekarang 
(akibat dari) apayang kanzu simpan itu." (QS At-Taubah [9]: 34-35) 

Emas dan perak. merupakan nilai ats-tsaman, an-naqdain, atau ats-tsamanai11. 
atau mata uang yang merupakan alat ukur dan standar nilai . 
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b. Pengertian dan 'I/lat Zakat Em as dan Perak 

Naqd/11aqclai11 (emas dan perak) adalah sesuatu yang dijadikan mata 
uang. Pengerrian tersebut merujuk pada 'illat emas dan perak (11aqd/ 
naqdain), yaitu nama' (berkembang) dalam nu.qu.d; maksudnya emas dan 
perak tersebut bisa n1cnghasilkan profit jika dijadikan modal investasi. 

• Naqd!naqdain (emas dan pcrak) adalah sesuatu yang dijadikan mata uang. 

• 'illat emas dan pcrak (naqd/naqdain), yaitu nama' (berkcmbang) dalam 
nuqud; maksudnya cmas dan pcrak tcrscbut bisa menghasilkan profic jika 
dijadikan modal invcscasi. 

r-----····-···· 
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Gambar 23 'I/lat emas dan perak (naqd /naqdain), yaitu nama' (berkembang) 
dalam nuqud; maksudnya emas dan perak tersebut bisa menghasilkan profit 

jika dijadikan modal investasi. 

Berdasarkan 'illat tersebut, ketentuan hukum zakat emas dan perak 
berlaku untuk dua barang berikut. 

I) Setiap uang kertas sebagai alat tukar (mata uang). 

2) Emas dan perak karena kedua barang tersebut bisa dijadikan modal 
investasi sehingga emas, perak, dan uang wajib dizakati. Begitu pula 
emas dan perak yang digunakan untuk keperluan hal-hal yang dilarang: 
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a) perhiasan laki-laki, 

b) alat-alat pcrhiasan (pi ring, mangkuk, pa tung, dan lain-lain), atau 

c) disimpan (idlc/tidak diinvestasi kan). 

Berdasarkan surat At-Taubah (9): 34-35, 

t .... J - ,.. 

~l~l~~_h! 

Dan orang-orang yang menyimpcm emas dmz perak dmz tidak me11gir1fakkmmya di 
jalan Allah maka berikanlalz kabar gembirn kcpada mereka, (balnva nzereka akan 
mendapat) azab yang pedilz. (QS At-Tau bah [9]: 34) 

kita tidak diperbolehkan menirnbun emas dan perak. Oleh karena itu, emas 
dan perak harus diinvestasikan dan wajib dizakati menurut jumhur ulama, 
kecuali perhiasan pcrempuan (huliy) karena perhiasan bagi pcrempuan itu 
diperbolehkan dan dianggap sebagai perhiasan atau kebutuhan pribadi. 

Ketentuannya, setiap yang n1enjadi kebutuhan pribadi tidak dizakati 
sesuai dengan kaidah fikih, 

"Setiap sesuatu yang tidak boleh digrmakan dan dijadikan perlziasan, maka wajib 
dizakati." 

"Setiap sesuatu yang tidak boleh digunakan maka wajib dizakati.,, 

Perhiasan yang wajib dikeluarkan zakat adalah perhiasan yang 
disimpan dan tidak dipakai, selain itu maka tidak wajib dikeluarkan zakat. 1 

1Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat, (IZI). 
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Komponen Emas clan Perak Wajib Zakat 
• Seriap uang kcnas sebagai alat rukar (mata uang). 
• Emas dan pcrak karcna kedua barang tersebut bisa dijadikan modal 

invesrasi sehingga emas, perak, dan uang wajib dizakati. Begitu pula emas 
dan perak yang digunakan untuk keperluan hal-hal yang dilarang: 
a. pcrhiasan laki-laki, 
b. alar-alar pcrhiasan (pi ring, mangkuk, parung, clan lain-lain), atau 
c. disimpan (icilc/tidak diinvestasikan). 

c. Fungsi Emas dan Perak 

Pada masa awal perken1bangan masyarakat, sistem barter atau 
muqayadah mcnjadi alternatif masyarakat saat itu untuk memenuhi 
kebutuhan mereka akan jasa dan barang. Misalnya, seseorang yang 
membutuhkan akan beras. n1aka ia n1enyiapkan komoditas lain seperti 
kurma dan menukarnya dengan beras. Sepcrti itulah terjadi dalam 
komoditas dan jasa yang lain. 

Akan tetapi, karena sistcm barter atau muqayadhah ini 1nemiliki 
kecerbacasan. di antaranya transaksi menjadi lambat dan nilai dari 
komoditas dan jasa itu tidak tetap, maka masyarakat n1ulai 1nencari 
alternacif atau alat tukar untuk me1nudahkan mereka bertransaksi clan 
mS!ndapatkan kon1oditas atau jasa yang mereka butuhkan. 2 

Oleh karena itu, pada masa kenabian, masyarakat Arab pada saat itu 
menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Kisahnya, alat tukar emas itu 
berasal dari negeri Romawi, sedangkan alat tukar perak itu berasal dari negeri 
Persia. Karena emas dan perak itu sebagai alat tukar, maka yang dijadikan 
ukuran adalah berat timbangannya. Oleh karena itu, pada saat itu dikenal 
beberapa istilah seperti rite[ yang bera.rti 12 auqiah, juga ukuran auqiah yaitu 
40 dirham, serta istilah nash 20 dirham, juga nuwat yaitu 5 dirham.3 

Alat tukar emas itu berasal dari negeri Romawi, sedangkan alat tukar perak 
itu berasal dari negeri Persia. Karena emas dan perak itu sebagai alat tukar, 
maka yang dijadikan ukuran adalah berat timbangannya. Oleh karena itu, 
pada saat itu dikenal beberapa istilah seperti rite! yang berarti 12 auqiah, 
juga ukuran auqiah yaitu 40 dirham, serta istilah nash 20 dirham, juga nuwat 
yaitu 5 dirham. 

2Al-iqtishad as-Siyasi, karya Ali Abdul Wahid Waft, him. 140-144. 
3Risalatul Nuqud karangan Al-Maqrizi, him. 25. 
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d. Landasan Hukum Wajib Zakat Emas dan Perak 

Emas dan perak itu wajib dizakati berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan 
ljma' ulama. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan kewajiban 
zakat emas clan perak sebagai berikut. 

1) Al-Qur'an 

~T ~ ~ ~~~a p ·; ~.:; ~ ,::-, p IT.:; ~~I ..._-: _)_,!J.:~ J)T_, 
[.. ,,,,. J .. ,. 

~ ~:~ ~I yl~ -Aµ, 
~ ~ ,, r . 

Dan orang-orang yang menyimpa11 em as dan perak dan tidal~ menafkahkamzya 
pada jalan Allah, maka beritalmkanlalz kepada mereka, (l>alzwa mereka akar1 
mendapat) siksa yang pedili (QS At-Taubah [91: 34). 

Sumber: dinarfirst.org 

Gambar 24 Zakat emas dan perak hukumnya wajib berdasarkan 
Al-Qur'an, Al-Hadis, dan ijma' ulama. 

Ayat tersebut menegaskan ten tang ancaman siksa bagi yang menimbun 
harta dan tidak mengeluarkan sedekahnya. Menurut Al-Qardawi, 
bahwa menimbun emas dan tidak mengeluarkan infaknya adalah 
orang-orang yang enggan menunaikan zakat. 

Di samping itu, menimbun emas dan aset-aset yang lain itu salah 
satu maqashid diwajibkannya zakat agar dengan kewajiban berzakar 
maka tidak ada modal lagi yang idle atau tidak berputar, ayat tersebut 

4Surat At-Taubah Ayat 34. 
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juga telah menegaskan emas dan perak tidak hanya sebagai perhiasan, 
cetapi sebagai alat tukar sesuai dengan dhamir yang ada dalam 

,,, ,. ) ,, , ,,,.. , .... , ~ 

~I L • .:... j l.::.....i ""..Q....:..:..:: )' -. bukan All I L • .:.. . ·~ A.,j ""..Q.A..:..::i '} • karena 
, "-'-·-· w JI .... - ..,I .,,. ....,;-· "-""'" ..J .... - ..J 

dhamir: ters~but itu kernbali kepada keberadaan~ya sebagai alat tukar, 
bukan kembali kepada dhamir emas dan perak. 

Atau lebih jelasnya, ayat di atas menjelaskan tentang maqashid 
diwajibkannya zakat, yaitu harta ha.rus n1enjadi modal usaha (dikelola). 
Maka jika modal idle (didiamkan), hal itu melangga.r tujuan harta itu sendiri. 
Bagi pelakunya. tekankan zakat sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut. 

2) As-Sunnah 

Dali! yang kedua yaitu as-Sunnah: dari Abu Hurairah, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 

,,,, ~ \.5'- 1· I '-'1 ~- ~ .. .aLI ~ ~ ;,i· ~ • • 
~ --' - ~ .; --

"Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidal~ mengeluarkan zakatnya 
melainkan pada hari kimnat nanti alrnn disepuh untuknya lempengan dari api 
neraka, lalu dipanaskan dalmn api neralw jahamumz, lalu disetrika dalzi. rust~k dan 
p1mggm1gr1ya denga11 lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan 
disetrikakan kembali kepc1danya pada hm·i yang ukurannya sama dengan Lima puluh 
ribu talum. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga a tau ke neraka. "5 

Hadis ini juga menegaskan ancaman bagi orang yang enggan 
menunaikan zakat. Oleh karena itu, ayat ini mewajibkan zakat emas 
dan perak. Ketiga, ijma' seluruh ulama clalam setiap masa telah sepakat 
bahwa emas clan perak yang memenuhi syarat wajibnya itu wajib 
ditunaikan zakatnya. 

3) Ijma' (Konsensus Selu1:uh Ulama) 

Seluruh ula1na telah berkonsensus bahwa zakat emas clan perak 
hukumnya wajib clitunaikan. 

5Hadis Riwayat Muslim dalam kitab az-zakat. 
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e. Hikmah Kewajiban Zakat Emas dan Perak 

Kewajiban zakat emas dan perak itu mcmiliki hikmah yang sangat 
strategis, yaitu agar en1as dan perak atau uang dan alat tukar lainnya itu 
bisa diputar menjadi modal, sehingga menghasilkan benefit, keuntungan, 
profit dan manfaat, tidak hanya bagi para pelaku bisnis, tetapi juga pada 
masyarakat pada umun1nya. Pada saat yang sama, perputaran modal 
ini akan menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, kewajiban ini 
bersifat umun1, tidak terbatas pada emas dan perak atau mata uang 
lain yang menghasilkan atau tidak menghasilkan, selama tidak diputar 
harus dizakati. 

Dengan de1nikian, kewajiban zakat dalam emas dan perak ini memiliki 
hik1nah yang sangat agung, yaitu 

1) bahwa uang itu harus diputar, harus menjadi modal. sehingga memberi 
manfaat benefit, profit kepada pelakunya clan juga masyarakat sekitar; 

2) dengan adanya zakat ini maka menjadi sanksi bagi para hartavvan yang 
memiliki uang atau emas clan perak, tetapi tidak memutarnya sebagai 
modal dan sejenisnya. 

f. Syarat Wajib Zakat Emas dan Perak 

Sesungguhnya syariat Islam ini hanya mewajibkan zakat emas dan 
perak kepada orang-orang atau entitas yang memenuhi kebutuhan berikut. 

Ragam Perhitungan Zakat 

NO. BESARAN NISHOB KATEGORl/JENIS 
ZAKAT 

1. 20% Harta Temuan, Hadiah Langsung tak terduga 

2. 10% Pertanian Tadah hujan 

3. 5% lndustri pertanian, investasi properti/produksi*(dg catatan) 

4. 2,5% Emas Perak, Tabungan/Piutang Lancar, Saham & Obligasi, 
Profesi, Perusahaan Dagang (jual beli), Perusaan Tambang 

5. Tertentu Tertentu lndustri Peternakan: Sapi, Kambing, Kerbau, dan Onta 

Sumber: edulisehati.wordpress.com 

Gambar 25 Syarat wajib zakat emas dan perak adalah mencapai nisab (85 gram 
emas), haul, dan setelah dikurangi utang dan kebutuhan mendesak. 
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I) Mencapai Nisab 

a) Nisab Zakat Emas dan Perak 

Nisab zakat emas dan perak ini bisa dijelaskan dalam dua poin berikut. 

(I) Nisab zakat perak 

Zakat perak ini di jelaskan dalam hadis Rasulullah Saw., 

6 ti~ '--')J1 ~ ,..4 J\Q~ _:;._ ~ ._~ L.! , ~ 
" .,,. J .......; .,.,. ~ ..I ~-- ...,/ _,, "--' .. 

"Di bawah 5 auqiah emas itu tidak wajib zakat." 

Dari aspek bahasa wariq atau \varaq itu maknanya adalah dirham }'ang 
dicetak. Makna ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi 
ayat 19 

Maka surnhlah salah seora11g di antara kamu pergi ke kota dengan menibawa 

uang perakmu. 

Juga sebagaimana disebutkan dalan1 lisanul arab dan sebagaimana 
juga pendapat Abi Ubaid dan yang lain. 7 

Para ulama menjelaskan bahwa l auqiah itu senilai 40 dirham sesuai 
dengan konsensus atau kesepakatan seluruh ulama sebagaimana 
ditegaskan oleh In1am Nawawi.8 Maka 5 auqiah itu senilai 200 dirham. 

Perak ini ketentuan tentang nisab zakat, zakat perak ini dijelaskan 
dalam hadis Rasulullah karena mata uang perak ini yang banyak 
digunakan pada masa kenabian berbeda dengan emas. 

(2) Nisab emas 

Sebagaimana yang dijelaskan, bahwa mata uang emas itu tidak 
sepopuler perak yang mahsyur digunakan pada masa Rasulullah 
Salallahu'alaihi wasalam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang nisab 
zakat emas itu tidak sekuat hadis-hadis yang menjelaskan nisab zakat 

6Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim dari Hadis jabir. 
7Kitab Abbanual, him. 444. 
8Syarah Muslim, juz 7, him. 488. 
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perak. Oleh karena itu, para ulanrn berbeda pendapat tentang nisab 
zakat emas sebagai berikut. 

(a) Menurut mayoritas ulama bahwa zakat cmas itu adalah 20 dinar. 

(b) Menurut Hasan Al-Basri nisab zakat emas adalah 40 dinar.9 

(c) Menurut imam Thaus, Atha, Zuhri, Sulaiman bin Haraj, Ayub 
dan Sahktiani berpendapat bahwa nisab emas adalah nisab perak, 
sehingga setiap aset emas itu diukur atau dinilai dengan nisabnya 
perak senilai 200 dirham. 10 

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pendapat jumhur (nisab zakat 
emas itu 20 dinar) itu pendapat yang rajilz atau kuat berdasarkan 
dalil-dalil berikut. 

(a) Hadis yang diriwayatkan oleh ibnu n1ajah dan darul kudni dari 
Aisyah ra. 

"bahwa Rasulullah Saw. mengambil dari setiap 20 dinar a tau lebih itu 
setengalz dinar. Dan dari 40 dinar itu satu dinar" 

(b) Bahwa dalam sejarah disebutkan bahwa dinar itu ditunaikan 
zakatnya 10 dirham. 12 

Kedua dalil di atas juga dikuatkan dengan amal sahabat clan generasi 
setelahnya hingga ada ijma' amali, bahwa nisab emas itu adalah 20 dinar. 
jika hadis-hadis terkait dengan nisab emas ini tidak sahih, tetapi dengan 
adanya ijma' maka kekuatan hukumnya adalah kekuatan hadis marfll' 
kepada Rasulullah Saw. Bahkan amal sahabat dan generasi setelahnya yang 
berpendapat bahwa nisab emas itu adalah 20 dinar itu berlaku hingga 
Khalifah ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz dan tidak ada pendapat yang 
menyalahi ijma' amali tersebut dan juga dikuatkan oleh pendapat Imam Malik 
yang berlandaskan dengan amal ahli Madinah. Imam Syafi'i mengatakan: 

9Nailul Authar, Juz 4, hlm.139. 
10AI-Mughni, Juz 3, hlm. 4. 
11Dalam sanadnya ada Ibrahim Bin Ismail Bin Mujma yang menurut lbnu Muin 

itu tidak bisa diambil hujahnya. 
12Kitab Al-Amwal, him. 419. 
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"Saya tidak mengetalmi admtya pendapat lain. balnva emas itu tidak wajib dizakati 
km1ali mencapai 20 misqal." 

Abu Ubaid n1cnjelaskan dalan1 Kitab al-Amwal hadis: 

~ , .,.. ,,.,, ., ""' ~ ~ , ~ ,,, " ,,.,,,. 
~µ ~ o~~lj ~~ bµ , 1~: ~I ~ .Jy!~\ _;1 ~I ~ .J_;.J"')U 

81 JLl ·~ 4~Lc. ~14 i;~~~ 0 • \ j"1 J0.\ J~t ~ j~~\ 
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"Abu Ubaid dalmn kitab al-Annval menyebutkan hadis Amr bin Syu'aib. Dia 
mengatakan balzwa nisabnya emas itu 20 misqal, kemudian dia mengatakan tidak ada 
perbedaan antara kazmz musliniin tentang ini. Oleh karena itu, jika seseorang pada 
awal tahim memiliki 200 dirham atau 20 dinar atau 5 onta atau 30 sapi atau 40 
kambing, maka sudah wajib dizakati jika terpenuhi satu dari awal haul sampai akhir." 

b) Nisab Dinar dan Dirham 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa nisab zakat perak itu 
senilai 200 dirharn dan nisab zakat emas senilai 20 dinar. Dengan berbagai 
mata uang yang digunakan saat ini, 1naka pertanyaannya nilai 200 dirham 
dan 20 dinar itu senilai berapa rupiah saat ini. 

Dr. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa sesungguhnya ulama salaf dan 
khalaf telah menjelaskan masalah ini. 15 Kesimpulannya, sebagaimana 

llAl-Um, Juz 2, him. 34 
14Al-Amwal. him. 409. 
15Seperti halnya Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal, him. 524, al-Baladi dalam 

kitab Futuh al-Buldan, juga al-Khattabi dalam kitab Ma'alim as-Sunan, Juz 6, him. 1, 
al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam Sulthoniyah, Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' 
Juz 6, hlm.14, al-Maqrizi dalam kitab al-Nuqayah al-Islamiyyah, him. 21, juga Ibnu 
Khaldun dalam kitab Muqaddimah him. 103 dan ulama-ulama lain. 
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dijelaskan oleh Inrnm Ibnu Khaldun n1cngatakan bahwa 'ijma ulama telah 
mencgaskan ukuran a tau nilai-nilai bcrikut, yaitu 10 dirham itu senilai 
7 misqal emas, 1 auqiah itu senilai 40 dirham, 1 misqal emas scnilai 72 
genggam syair. 

Scbagaimana diketahui dalam scjarah, bahwa dinar (misqal) itu tidak 
berubah, baik pada masa jahiliah juga pada masa Islam. Olch karena itu, 
mata uang yang berlaku di negara-ncgara Arab saat itu mcnggunakan dinar 
atau n1isqal dengan timbangan tersebut. Pada pcrkembangan sclanjutnya, 
sejak masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bcliau mdihat bahwa mata 
uang dirham itu berbeda-beda antara yang bcrat (8 dawanik) clan juga dirham 
kecil (4 dawanik), kemudian khalifah menyamakannya menjadi 6 dawanik. 

Pada perken1bangan selanjutnya, para sejarah menjelaskan bahwa mata 
uang dinar dan dirham ini sudah berubah dan berbeda dari timbangan dinar 
dirham pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahkan pcrubahan 
ini terjadi di setiap tempat clan negara. Timbangan dinar dan dirham di 
suatu negara berbeda dengan dinar clan dirham di suatu negara lain. Oleh 
karena itu, adanya standar dan acuan dinar dan dirham menjadi keharusan. 

Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah memberikan arahan kcpada 
umatnya tentang acuan clan rujukan ini. Rasulullah Saw. bcrsabda; 

"Takarangunakanlah takaran penduduk Niadinah, sedangkan tinzbangangunakanlalt 
timbangan penduduk /\1ekah" (HR Al-Bazzar, Abu Daud dan An-Nasa'i) 

Hal itu karena masyarakat Mekah terkcnal sebagai para pedagang 
yang terbiasa menggunakan timbangan, seperti misqal, dirham, auqiah, 
dan sejenisnya. Oleh karena itu, mereka terbiasa menggunakan standar 
yang tepat clan rinci. Berbeda dengan orang-orang Madinah rnereka adalah 
petani. Mereka banyak menggunakan takaran sepeni wasaq, sha, mud, dan 
lainnya. Mereka dalam masalah ini lebih paham clan lebih rinci. Menurut 
Dr. Al-Qardhawi seharusnya setiap negara di belahan dunia merujuk pada 
standar yang mereka gunakan. 

Menurut Dr. Al-Qardhawi bahwa nisab perak itu dengan timbangan 
saat ini adalah 2,975 x 200 = 595 gram, sedangkan nisabnya emas itu 4,25 
x 20= 85 gram emas. Yang menjadi pertanyaan adalah mana yang menjadi 
acuan nisab emas atau nisab perak. Mayoritas ulama mengatakan bahwa 
nisab perak itu menjadi rujukan karena alasan berikut . 
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(1) Karena dalil-dalil yang menjclaskan nisabnya emas itu mujn1a' 
disepakati clan berdasarkan hadis-hadis yang shahih dan mashur. 

(2) Menggunakan nilai nisab perak itu lebih bermanfaat bagi orang-orang 
fakir yang menjadi scgn1entasi besar umat Islam. 

Sedangkan sebagian yang Iain berpendapat bah\va yang menjadi 
rujukan adalah nisabnya emas, karena perak itu berubah-ubah harga dan 
nilainya dari n1asa ke rnasa berbeda dengan emas yang selalu stabil. Dr. 
Al·Qardhawi n1cn1ilih pcndapat yang kedua bahwa nisabnya emas menjadi 
rujukan, karena dengan n1erujuk pada nisabnya emas maka itu telah 
mempertimbangkan rnaslahat orang fakir dan juga maslahat para donatur, 
disamping itu nilai atau harga ernas itu lebih stabil. 

Emas, perak, dan setiap yang rnenjadi ruang Iingkupnya wajib 
ditunaikan jika telah mcncapai nisabnya. 

Para ulama telah sepakat (ijma ') bahwa nisab perak ialah 200 dirhan1, 
sedangkan nisab cmas mcnjadi perdcbatan para ulama, n1ayoritas ulan1a 
menjelaskan bahwa nisab·nya sebesar 20 dinar (85 gram emas). 

Saar ini mata uang yang berlaku adalah uang kertas bukan emas dan 
perak, clan mata uangnya bcrbeda di setiap negara, sehingga perlu memilih 
salah satu standar apakah emas atau perak. 

Dr. Qardhawi berpcndapat bahwa emas dijadikan rujukan karena emas 
memberikan mashlahat kcpada para n1uzaki. Maka 85 gram emas menjadi batas 
minimal harra wajib zakaLJika emas yang dijadikan rujukan, perhitungannya 
adalah 20 dinar = 85 gram x Rp500.000,00 = Rp42.500.000,00 Bisa juga 
dikali dengan harga dinar sckarang, yaitu Rp2.000.000,00. 

Para ulama juga tclah sepakat bahwa jumlah yang harus dikeluarkan 
zakatnya adalah 2,5o/o. Akan retapi, jika menggunakan tahun masehi, maka 
kadarnya adalah 2,65%. 

Seluruh ulama sepakat tanpa terkecuali bah\va kadar \vajib yang 
harus dikeluarkan dalam setiap zakat dan emas atau mata uang yang 
telah memenuhi ketentuan syara itu 2,So/o. Hal ini sesuai dengan hadis 
Rasulullah Saw.; 16 

16Al-Mughni, juz 3, hlm.7. 
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"Balnva dalmn sctiap riqqah itu harus dikeluarkmz 2,5%." 

Berdasarkan hadis tersebut maka kadar 2,S~'cJ itu sebagai kctentuan 
yang disepakati oleh seluruh ulan1a sebagaimana pernyaraan lbnu Qudamah 
dalan1 kitab Al-Mughni. 

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara 
ulama zakat en1as dan perak iru 2,5% sesuai hadis Rasulullah Saw.; 

"Baln-..1a tidak ada perbedaa11 di a11tara ulama, balnva zakat cmas da11 pera.k iw 2, 5%." 

c) Kadar Wajib 

Kadar 2,So/o ditentukan dalam zakat emas dan perak itu sesuai dengan 
nilai aset zakat, semakin tinggi nilai aset zakat beserca biaya yang dikeluarkan 
maka akan semakin tinggi juga. Oleh karena itu, dalam zakat emas dan 
perak itu seperti pajak atas total emas dan perak (modal). Hal ini berbeda 
dengan zakat pertanian, di mana hasil tani itu seperti keuntungan atas tanah 
(modal) sehingga bisa ditafsirkan bahwa kadar zakat dalam pertanian itu 
seperti pajak atas keuntungan yang dihasilkan dengan biaya dan skill. Hal 
ini berbeda dengan emas dan perak karena sebagai pajak atas total emas 
dan perak atau mata uang lainnya baik yang menghasilkan ataupun tidak 
menghasilkan. 

2) Haul 

Para ulama juga telah sepakat (ijma') bahwa emas dan perak atau 
yang semakna dengannya wajib dizakati jika sudah n1elewati (genap) 1 
tahun hijriyah. 

Para ulama hanya berbeda pendapat tentang syarat apakah harus 
genap 1 nisab dari awal hingga akhir tahun atau cukup di akhir tahun saja. 
Misalnya, apakah selama dua belas bulan harta wajib zakat itu minimal 
seharga 85 gram emas? Atau tidak harus full, misalnya cukup di bulan
bulan pertama dan terakhir saja? 

Menurut penulis, 'illat (manath) diwajibkannya 1 tahun (haul) 
adalah asumsi bahwa 1 tahun itu-pada umumnya-setiap investasi sudah 
menghasilkan profit. Oleh karena itu, pendapat ketercapaian nisab tidak 
mesti satu tahun, tetapi di setiap bulan lebih kuat. 



3) Dikurangi Utang dan Kebutuhan Mendesak 

Emas dan perak wajib dizakati jika sudah dikurangi kebutuhan 
utang, kebutuhan primer dan mendesak, karena zakat hanya diwajibkan 
bagi yang berkecukupan. jika seseorang berpendapatan melimpah, tetapi 
jumlah utang dan kcbutuhan primernya melebihi pendapatannya sehingga 
pendapatan bersihnya tidak mencapai nisab, orang tersebut bukan 
termasuk orang yang berkecukupan dan tidak wajib zakat. 

g. Cara Menghitung Zakat Emas 

Conteh I: Penghitungan Tahun Hijriyah 

Ibu Fauna n1en1iliki perhiasan emas sebanyak 150 gram dan yang biasa 
digunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan I tahun, berapa zakat 
yang harus dikeluarkannya? 

1. Jumlah perhiasan emas 150 gram 

2. Yang dipergunakan 40 gram 

3. Emas yang disirnpan 150 - 40 = 110 gram 

4. Nisab zakat emas adalah 85 gram 

Perhiasan emas yang dimiliki oleh Ibu Fatma sudah wajib dizakati 
karena melebihi nisab clan mencapai haul. 

Cara menghitungnya: 

1. 110 gram x 2,So/o = 2, 75 gram atau jika dinilai dengan uang adalah 
sebagai berikut. 

2. Jika harga 1 gram emas adalah RpS00.000,00 maka 110 gram emas 
== RpSS.000.000,00 maka zakatnya adalah Rp55.000.000,00 x 2,5 o/o 
= Rpl.375.000,00 

3. Jadi, zakatnya adalah 2,75 gram atau Rpl.375.000,00. 

Contoh 2: Penghitungan Tahun Masehi 

Ibu Fatma memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram dan yang biasa 
dipergunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa 
zakat yang harus dikeluarkannya? 

I. Jumlah perhiasan emas 150 gram 

2. Yang dipergunakan 40 gram 
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3. Enrns yang disirnpan 150 - 40 = 110 gran1 

4. Nisab zakat emas adalah 85 gran1 

Perhiasan ernas yang din1iliki oleh Ibu Fatn1a sudah wajib dizakati 
karena n1elebihi rzisnb dan 111encapai haul. 

Cara menghitungnya: 

110 kg x 2,65o/o = 2,915 grain atau dibulatkan n1enjadi 3 gram (agar 
memudahkan menghinmg dan kelebihannya dihitung sebagai sedekah) 
atau jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut. 

1. Jika harga 1 gran1 emas adalah Rp500.000,00 maka 110 gram emas 
= RpSS.000.000,00 111aka zakatnya adalah Rp55.000.000,00 x 2,65% 
= Rp 1.457.500,00 

2. jadi, zakatnya adalah 2,915 gram atau Rpl.457.500,00. 

h. Cara Menghitung Zakat Perak 

1. Nisab zakat perak adalah 595 gran1 

2. Haul selama 1 tahun 

3. Kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5°/o (jika dengan 
tahun masehi 1naka kadarnya adalah 2,65o/o) 

4. Cara penghitungan sama dengan penghitungan zakat emas. 

Contoh I: Penghitungan Tahun Hijriyah 

Ibu Fatma memiliki perhiasan perak sebanyak 700 gram dan yang 
biasa dipergunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, 
berapa zakat yang harus dikeluarkannya? 

I. Jumlah perhiasan perak 700 gram 

2. Yang di pergunakan 40 gram 

3. Perak yang disimpan 700 - 40 = 660 gram 

4. Nisab zakat perak adalah 595 gram 

5. Perhiasan perak yang dimiliki oleh Ibu Fatma sudah wajib dizakati 
karena melebihi nisab clan mencapai haul. 

Cara menghi tungnya: 

660 gram x 2,So/o = 16,5 gram atau jika dinilai dengan uang adalah 
sebagai berikut. 
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I. Jika harga I gram perak adalah Rpl00.000,00 maka 660 gran1 perak 
= Rp66.000.000,00, maka zakatnya adalah Rp66.000.000,00 x 2,So/o 
= Rp 1.650.000,00 

2. Jadi, zakatnya adalah 16,5 gram atau Rp 1.650.000,00. 

Comoh 2: Penghitungan Tahun Masehi 

Ibu Fatma memiliki perhiasan perak sebanyak 700 gram dan yang 
biasa dipergunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan I tahun, 
berapa zakat yang harus dikeluarkannya? 

1. jumlah perhiasan perak 700 gram 

2. Yang dipergunakan 40 gram 

3. Perak yang disimpan 700-40 = 660 gram 

4. Nisab zakat emas adalah 595 gram 

5. Perhiasan perak yang dirniliki oleh Ibu Fatma sudah wajib dizakati 
karena melebihi nisab clan n1encapai haul. 

Cara menghitungnya: 

660 gram x 2,6S<Yo = 17,49 gram atau jika dinilai dengan uang adalah 
sebagai berikut. 

1. Jika harga I grain perak adalah Rp 100.000,00 maka 660 gram perak 
= Rp66.000.000,00, maka zakatnya adalah Rp66.000.000 x 2,65o/o = 

Rpl. 749.000,00 

2. jadi, zakatnya adalah 17,49 gran1 atau Rpl.749.000,00. 17 

17Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat, (IZI). 
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Zakat Emas dan Perak I 
Noqd/naqdain (emas dan perak) adalah 
sesuatu yang dijad1kan mata uang. 
'ii/at emas dan perak (naqd/naqdain), 
yaitu nama' (berkembang) dalam nuqud; -
maksudnya emas dan perak tersebut 
bisa menghasilkan profit jika dijadikan 

modal investasi. I Pengertian dan '//lat 

Zakat dan Emas 

I 
1. Setiap uang kertas 

sebagai alat tukar 
(mata uang). 

2. Emas dan perak karena 
kedua barang tersebut 
bisa dijadikan modal 
investasi sehingga 
emas, perak, dan uang 
wajib dizakati. Begitu 
pula emas dan perak 
yang gunakan untuk 
keperluan hal-hal yang 
dilarang: 
(a) perhiasan laki-laki, 
(b) alat-alat perhiasan 

(piring, mangkuk, 
patung, dan lain
lain), atau 

(c) disimpan (idle/tidak 
diinvestasikan). 

Komponen Emas 
dan Perak 

Al-Qur'an (QS At-Taubah: 34-35) 
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Dan orang-orang yang menyimpan 
emas don perak don tidak 
meno/kahkannya di jalan Allah, 
maka bentahukanlah kepada 
mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih. 

Hadis Rasulullah Saw. 

"Siapa saja yang memiliki emos 
atou perak tapi tidak mengeluarkon 
zokotnya melainkon poda hori 
kiamat nanti okan disepuh uMuknya 
lempengan dari api neraka." 

Landasan Zakat Emas dan 
Perak 

2. Zakat Perdagangan 
a. Pengertian 

I 
a. Mencapa1 N1sab 

Jika emas yang d1jadikan 
rujukan, perhitungannya 
adalah 20 dinar = 85 gram 
X @ Rp 560.000= Rp 
47.600.000. Bisa juga dikali 
dengan harga dinar sekarang, 
yaitu Rp2.000.000,00. 

b. Haul 
'ii/at {manoth) diwajibkannya 
1 tahun (haul) adalah asumsi 
bahwa 1 tahun itu-pada 
umumnya-setiap investasi 
sudah menghasilkan profit. 
Oleh karena itu, pendapat 
ketercapaian nisab tidak 
mesti di setiap bulan lebih 
kuat. 

c. Dikurangi Utang dan 
Kebutuhan Mendesak 
Emas dan perak wapb 
dizakati j1ka sudah dikurangi 
kebutuhan utang dan 
kebutuhan primer dan 
mendesak karena zakat 
hanya diwajibkan bagi yang 
berkecukupan. 

Syarat Wajib Zakat Emas 
dan Perak 

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta 
niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk 
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mendapatkan keuntungan. Dengan den1ikian, dalam harta niaga harus ada 
dua morivasi, yaitu 

1) motivasi untuk berbisnis (dipcrjualbelikan), dan 

2) motivasi mendapatkan keuntungan. 
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Gambar 26 Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. 
Harta niaga yaitu harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk 

mendapatkan keuntungan. 

Apabila tidak ada dua motivasi tersebut, maka tidak termasuk 
dalam harta atau aset niaga. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam 
menghitung zakat perniagaan adalah membedakan antara aset niaga dan 
bukan aset niaga. jika termasuk aset niaga maka harus dizakati, tetapi jika 
tidak termasuk maka tidak wajib dizakati. 

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qardhawi bahwa maal 
tijarah adalah setiap harta yang digunakan untuk bisnis/investasi (untuk 
mendapatkan keuntungan). Beliau mendefinisikan maal tijarah sebagai 
berikut. 

"Setiap sesuatu yang digunakan untuk jual beli (profit)." 

.. : --
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Misalnya, jika ada seseorang yang jual rumah atau tanah hanya sekali 
saja atau 1ncn1bcli tanah tidak untuk diperjualbelikan melainkan hanya 
untuk saving, n1aka tidak termasuk asct niaga. Oleh karena i tu, tidak wajib 
dizakati. Akan tetapi, jika menjual arau mcmbcli rumah kemudian beli 
untuk dijual lagi dan begitu seterusnya dengan dua motivasi tcrscbut, maka 
yang den1ikian itu termasuk harta niaga. Oleh karcna itu, wajib dizakati. 

Di antara yang tennasuk aset perniagaan adalah tanah yang 
diperjualbelikan dan aset yang belum terjual, scpcni asct inventori yang 
barangnya masih di dalan1 gudang. 

• Zakat perniagaan adalah zakac yang dikeluarkan dari harta niaga. 

• Harta niaga adalah harra acau asec yang dipcrjualbclikan dcngan maksud 
untuk mcndapatkan keuntungan. 

b. 'I/lat Maal Tijarah (Aset Niaga) 

'Jllat yang terkandung dalan1 aset niaga sebagai harta wajib zakat adalah 
11ama' (menghasilkan profit).' I/lat ini berlaku dalan1 t Uarah bahkan lebih 
kental daripada zakat en1as dan perak karena tidak sckadar bisa dijadikan 
modal investasi scbagain1ana emas dan perak (naqdai11), tetapi dalam aset 
niaga harta itu dikelola dan menghasilkan kcuntungan. 

Sumber: hidupringkas.com 

Gambar 27 '//lat yang terkandung dalam aset niaga sebagai harta wajib zakat 
adalah nama' (menghasilkan profit). 
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Zakat emas dan perak (naqdain) memiliki kesamaan dengan zakat 
tijaral1, yaitu keduanya adalah modal. Perbedaannya, kctika niodal itu 
tidak dike Iola, niaka menjadi zakat 11aqdai11. Akan tetapi, jika dike Iola maka 
menjadi zakat tijarah. 

'//lat yang terkandung dalam aset niaga sebagai harta wajib zakat adalah nama' 
(menghasilkan profit). 

c. Landasan Zakat Tijarah 

I) Al-Qur'an 

... nafkalzkanlah (di jalm1 Allah) sebagian dari lrnsil usalzamu yang baik-baik .... 
(QS Al-Baqarah [2] · 267) 

Mayoritas ulama rncnyepakati bahwa yang dimaksud dengan 
"kasabtum" dalam ayat di at as ialah perniagaan, industri, emas, atau perak. 

Namun, ulama seperti Imam al-Qurthubi, Imam ath-Thabari, dan 
Imam al-Bukhari menafsi rkan lafadz ma kasabtum dalam ayat di atas ialah 
tijarah. Maksudnya, tunaikcmlah zakat dari sctiap hasil dari perniagaanmu. 

Sumber: image.google.com 

Gambar 28 Zakat tijarah diwajiban berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, ljma', dan 
Qiyas. Syarat wajib zakat tijarah adalah mencapai nisab (setara 85 gram emas), 

haul, dan setelah dikurangi utang dan kebutuhan mendesak. 
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2) Sunnah 

... ... ... 

~:le ~I ~ ~\ j~j 2'J~ ,~ ~i» :Jli ,~~ J g~ y 

"Dari Samrah binjimdab ia berkata, amma ba'du, 'Seszmggulmya Rasulullah Saw. 
memerintahkan kepada kami zmtuk merzgeluarlwn zakat dari yang kcmzi persiapkan 
zmwk berjzrnl beli (berniaga)." (HR Abu Dawud, had is mukhtalaf fih, dan 
In1am Malik dalarn Al-Muwatho') 18 

3) Ijma' 

ljma' sahabat dan tabi'in, seperti pendapat Ibnu Un1ar dan Ibnu 
Abdul Aziz, tidak satu pun yang berbeda pendapat dan melarang zakat 
perdagangan ini. 

4) Qiyas 

Yaitu meng-qiyas-kan antara zakat tijarah (perniagaan) dan naqdain 
(emas dan perak), yakni keduanya ialah harta berke1nbang. 

Sebagai catatan, tidak ada nash baik Al-Qur'an n1aupun Al-hadis yang 
menyebutkan secara jelas tentang zakat tijarah. Berbeda dengan zakat 
nuqud (emas dan perak) yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam Al
Qur'an dan Al-Hadis. Oleh karena itu, ketentuan hukun1 zakat perniagaan 
di-qiyas-kan (yang tidak ter-manshush) dengan zakat nuqud (zakat yang ter
manshush). Maka nisab dan kadar wajib zakat perniagaan disamakan dengan 
zakat emas dan perak. 

Ibnu Rusyd mengatakan, aset yang digunakan untuk investasi itu 
bertujuan untuk profit (tanmiah), ini sama seperti pertanian, hewan, dan 
emas. 

Zakat tijarah diwajiban berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, ljma', dan Qiyas. 

18Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat, (IZI), him. 25. 
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d. Syarat Wajib Zakat Perniagaan 

I) Mencapai Nisab 

Nisab zakat tzjarah sama dengan zakat naqdain yai tu 85 gram emas. 
Bedanya adalah kalau dalam zakat naqdain 85 gram emas adalah emas perak 
atau ma ta uangnya (sekedar modal saja), sedangkan dalam zakat tijarah 
yang dikeluarkan adalah asct bergerak ditan1bah keuntungan (selain aset 
tetap). Maksudnya adalah setiap barang yang diperjualbelikan sebagaimana 
dalam definisi harta tijarah, 

"Setiap sesuatu yang digunakan untuk jual beli (profit)." 

2) Haul 

Dalam zakat tijarah juga disyaratkan haul. Bedanya dalam zakat naqdain, 
haul menjadi syarat yang mujma' 'alaih, sedangkan dalam zakat tijarah, syarat 
haul adalah pendapat sebagian ahli fikih saja. Menurut pendapat yang rajih 
itu tidak wajib (Maliky dan Syafi'i). 

3) Dikurangi Utang dan Kebutuhan Mendesak (Termasuk Gaji 
Karyawan dan Biaya Produksi) 

Cara penghi tungan: 

(Modal diputar + keuntungan + piutang)- (utang + kerugian) x 

2,5% = Zakat 

Contoh: 

Ibu Azizah seorang pedagang kelontong. Walaupun tokonya tidak begitu 
besar, ia memiliki aset (modal) sebanyak Rp6.000.000,00. Setiap hari ia 
mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp3.000.000,00/bulan. Usaha 
itu ia mulai pada bulan Januari 2005. Setelah berjalan 1 tahun pada bulan 
tersebut ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp3.000.000,00 
dan utang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp3.100.000,00. 

Jawab: 

Zakat dagang dianalogikan dengan zakat emas, nisab-nya adalah 85 
gram emas, mencapai haul dan dengan tarif 2,So/o. 

1. Aset atau modal yang dimiliki Rp6.000.000,00 

2. Keuntungan setiap bulan Rp3.000.000,00 x 12 = Rp36.000.000,00 

. ·. .. . .. .. : 

Bab 3 I Harta Wajib Zakat dan lmplemeritisinya·:><:-105 · 
. . . ' .... : .. • 



3. Piutang sejumlah Rp3.000.000,00 

4. Utang sejumlah Rp3. l 00.000,00 

Penghitungan zakatnya: 

(Modal + untung + piutang )-(utang) x 2,5% = zakat 

(6.000.000 + 36.000.000 + 3.000.000)-(3.100.000) x 2,5% 
Rp 1.04 7 .500,00 

Jadi, zakatnya adalah Rpl.047.500,00 19 

Syarat wajib zakat tijarali adalah mencapai nisab (setara 85 gram cmas), haul, 
dan setelah dikurangi ucang dan kebutuhan mendcsak. 

I Zakat Perdagangan 

Zakat perniagaan adalah zakat yang 
dikeluarkan dari harta niaga (aset yang 
diperjualbelikan dengan maksud untuk 
mendapatkan keuntungan). 
Al-Qardhawi mendefinisikan maal tijarah 
sebagai berikut, 

-

.~)\ ~ c.l~l.J & ~°LA JS 
Artinya: "Setiap sesuatu yang digunakan 
untuk jual beli (profit)." __________ ____. 

I Pengertian Maal Tijarah 

I 

'lllat Maal Tijarah 
'I/lat yang terkandung dalam 
aset niaga sebagai harta 
waj1b zakat adalah nama' 
(menghasilkan profit). 
Perbedaan Maal Tljarah 
dengan Emas dan Perak 
Ketika modal itu tidak 
dikelola, maka menjadi zakat 
naqdain. Akan tetapi, jika 
dikelola maka menjadi zakat 
tijarah. 

Zakat tijarah diwa11ban 
berdasarkan 

'lllat Maal TiJarah dan 
Perbedaannya dengan 
Emas dan Perak 

(a) Al-Qur'an, 
(b) Al-Hadits, 
(c) ljma', dan 
(d) Qiyas, yaitu meng

qiyos-kan antara zakat 
tijarah (perniagaan) 
dan noqdoin (emas dan 
perak), yakni keduanya 
ialah harta berkembang. 

Sandaran Zakat 
.._ ________ --' ._ Tijarah ---

H'Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat, (IZI) . 
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a. Mencapai Nisab 85 gram 
Dalam zakat ti1arah 
yang dikeluarkan adalah 
aset bergerak ditambah 
keuntungan (sela1n aset 
tetap). 

b. Haul 
Dalam zakat tijarah, syarat 
haul adalah pendapat 
sebagian ahli fikih saja. 
Menurut pendapat yang 
rajih itu tidak wajib (Maliky 
dan Syafi'i). 

c. D i k u r a n g i U ta n g d a n 
Kebutuhan Mendesak 
(termasuk gaji karyawan 
dan biaya produksi) 

- Syarat Wajib Zakat 
Perniagaan 



3. Zakat Barang Tambang 

a. Mukaddimah 

Di anrara komoditas atau barang atau aset yang mcnjadi salah satu 
objek zakat adalah hasil tambang. Hasil tan1bang merupakan kon1oditas 
yang bernilai saat ini. bahkan menjadi daya tarik invcstasi asing di negara
negara penghasil tam bang tcrbesar. Oleh karena itu. pcmbahasan tcntang 
zakat tambang menjadi kcbutuhan, yaitu bahasan yang menjclaskan tentang 
ketentuan fikih rerhadap pokok-pokok penting zakat hasil tambang dan 
juga derail-detail hukun1nya yang bisa 111cnjawab permasalahan rerkini. 
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Sumber: http-//mohs-scale.weebly.com 

Gambar 29 Menurut istilah bahasa Arab, hasil tambang adalah ma'din atau 
ma'adin yang berarti sesuatu atau barang berharga yang diambil dari perut 

bumi. Hasil tambang merupakan salah satu objek zakat. 

Hasil tambang merupakan salah satu objek zakat. 

b. Definisi Hasil Tambang 

Menurut istilah bahasa Arab hasil tambang adalah ma'din atau ma'adin 
yang berarti sesuatu atau barang berharga yang diambil dari perut bumi. 

Menurut istilah bahasa Arab, hasil tambang adalah ma'din atau ma'adin yang 
berarti sesuaru atau barang berharga yang diambil dari perut bumi. 
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c. Kewajiban Zakat dalam Hasil Tambang 

Pada prinsipnya, seluruh ulama tanpa terkecuali menegaskan 
bahwa hasil tambang wajib dizakati, berdasarkan dalil-dalil umum yang 
me\:vajibkan zakat terhadap sesuatu yang dikeluarkan dari perut bumi atau 
basil bumi. 

Di antaranya adalah firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah (2): 267, 

- J ..., )I ,,,,. .-.--::: _,,, ~ £:. I ... - -· - J } .., j 

- ,,. . I I 1-- - I r_ I . I · · -::~~: J;~>- ~ ~ u ~ _, ~ J-.,,:::2..~~ 

Hai orang-orang yang beriman, nafkalzkanlalz (dijalcm Allah) scbagicm dari hasil 
usahanwyang baik-baik da11 sebagian dari apa yang Kami keluarlurn dari b1m1i wztuk 
kamu. Dan jangmi-lah kanm memilih yang burnk-burnk lalu kcmlll mc11aj1rnhka11 
daripadanya, padahal kcmm se11diri tidak mau merzgambil11ya 111clai11km1 de11ga11 
memicingkan mata terlzadapnya. Dan ketahuilalz l1al1wa Allah 1\Ialwlwya. Maha 
Terpuji. (QS Al-Baqarah [2]: 267) 

Sumber: rachmatrisejet.blogspot.ac.id 

Gambar 30 Hasil tambang wajib dizakati berdasarkan QS Al-Baqarah (2): 267. 
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Ayat tersebut menjelaskan kewajiban zakat terhadap sesuatu yang 
dikeluarkan dari pcrut bumi dan basil tambang adalah bagian dari hasil 
bumi. Oleh karena itu, hasil tan1bang wajib dizakati. 

Hasil rambang wajib dizakati berdasarkan QS Al-Baqarah [2]: 267. 

d. Jenis Hasil Tambang yang Wajib Dizakati 

Para ulama hcrbeda pendapat tentang jcnis hasil tam bang yang wajib 
dizakati. 

1) Pendapat Imam Syafi 'i 111cnjelaskan bahwa hanya emas dan perak yang 
wajib dizakati, sedangkan hasil tan1bang yang lain (selain emas dan 
perak, sepcrti perhiasan. yaqut, besi, dan lain-lain) tidak wajib dizakati. 

2) Abu Hanifah bescrta murid-1nuridnya rnenegaskan bahwa hanya basil 
bumi yang bisa dibcntuk dcngan proses pabrik, itulah yang wajib 
dizakati, sedangkan basil bu1ni yang lain yang tidak bisa dibentuk, 
seperti minyak dan sebagainya, tidak wajib dizakati. 

\ 
'. 

Sumber: gemi.co.id 
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Gambar 31 Menurut Imam Syafi'i hasil tambang selain emas dan perak tidak 
wajib dizakati. Menurut Imam Abu Hanifah hanya hasil tambang yang bisa 
dibentuk dengan proses pabrik yang wajib dizakati. Dan menurut mazhab 

Hanabilah, seluruh hasil tambang wajib. 

Jadi, menurut Abu Hanifah barang-barang tambang, seperti emas 
dan perak, dan sejenisnya wajib dizakati, sedangkan yang tidak bisa 
dibentuk, seperti minyak tidak wajib dizakati. 
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Pendapat ini berdasarkan q(yas terhadap zakat cmas dan perak karena 
zakat emas dan perak diwajibkan zakatnya bcrdasarkan no.sh hadis 
dan ijma ', dan basil tam bang ini disamakan dengan em as dan perak. 
Oleh karena itu, ketentuan hukumnya disamakan dcngan emas dan 
perak. 

3) Mazhab Hanabilah menegaskan bahwa seluruh hasil tambang tanpa 
terkecuali, baik itu yang bisa dibentuk atau ticlak bisa dibemuk, itu 
wajib dizakati. Oleh karena itu, mereka mencgaskan bahwa setiap 

hasil tambang wajib dizakati, seperti emas, perak, minyak, dan lain 
sebagainya. Pendapat inilah juga yang dipilih olL'h bl'hcrapa ulama, 
seperti Zaid ibn Ali, Al Baqir, As-Shadiq, dan l,1i n-lain. 

Pendapat mazhab Hanabilah, menurut Dr. Qarclhawi adalah 

pendapat yang rajih karena sesuai dcngan makna bah~1sa dan karena 
al-ma'din bermakna seluruh hasil tam bang tan pa tcrkccu.di. baik yang 

bisa dibentuk maupun yang tidak bisa dibentuk. baik yang bcrupa 

cairan maupun yang bukan, semuanya tcrmasuk dalam kategori 

ma'di11 atau tambang karena semuanya merupakan komoditas atau 

aset yang berharga menurut pandangan atau tradisi mas\·arakat pada 
umumnya. Bahkan minyak saat ini sangat berharga. Oleh karena 

itu, ulama-ulama terdahulu jika mereka mengetahui nilai atau harga 

minyak saat ini, pasti mereka akan memiliki pendapat lain bahwa 

minyak walaupun tidak bisa dibentuk, wajib dizakati karena harga 

atau komoditasnya jauh lebih mahal daripada barang-barang hasil 

bumi yang bisa dibentuk. 

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mcnjelaskan tiga dalil 

tambahan. 

1) Ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 267, 

Dari sesuatuyangengkau keluarkan dari perut bumi .. .. (QS Al-Baqarah [2): 

267) 

Berdasarkan ayat ini, hasil tambang wajib dizakati. 

2) Karena termasuk ma'din, hasil tambang itu wajib dizakati seperti halnya 

emas dan perak karena keduanya barang-barang yang berharga. 

itfr=~~ .. :Fikih; Zakat Kontemporer 
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3) Karena termasuk harta yang diperolch, itu wajib dizakati seperlimanya. 
Jika yang keluar itu adalah hasil tambang, maka wajib dizakati seperti 
em as. 

---- ----
• Imam Syafi'i: hasil tambang selain emas dan perak ridak wajib dizakati. 

• Imam Abu Hanifah: hanya hasil tambang yang bisa dibentuk dengan proses 
pahrik yang wajih dizakati. 

• Mazhah Hanabilah: seluruh hasil tambang wajib dizakari tanpa rerkecuali. 
-~---------------------

e. Kadar Wajib Zakat 

Para ulama berbecfa pcndapat ten tang kadar wajib zakat hasil tambang, 
sebagai berikur. 

I) Abu Hanifah, murid-muridnya, Abu Ubaid, Zaid ibn Ali, Al-Baqir, As
Shadiq. dan lain-lain bcrpendapat bahwa setiap hasil tambang wajib 
dizakati sebesar SL'perl i manya. 

2) Imam Ahmad dan lshaq menjclaskan bahwa kadar wajib yang dizakati 
adalah 2,5%, sama dengan emas clan perak yang ditegaskan dalan1 nash 
dan Uma ·. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Imam Malik dan Iman1 
Syafi'i. 

3) Imam 1\1alikiyah berpendapat bahwa kadar wajib ini dibagi dalam 
dua kategori: pcrtama, apabila hasil tam bang itu dihasilkan dengan 
biaya, maka dia harus dizakati, kedua, kalau prosesnya tidak 
memerlukan biaya. maka Imam Malik berbeda pendapat lagi. Yang 
pertama harus dizakati, sementara yang kedua adalah 1/3 dan yang 
lain adalah 2,So/o. 

Para ulama yang berpendapat bahwa wajib zakatnya adalah 2,So/o 
berdalil dengan hadis yang diri\vayatkan oleh Abi Abdurrahman. 

"Rasulullah Saw. memotong hasil tanzbang Al-Qabiliyyah untuk Bilal bin al-Harits 
al-Muzani, yakni tempat yang berada di tepi pantai, dan hingga hari ini barang 
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tambmig tersebut tidak diambil kecuali 1mtuk zakat". (HR Imam Malik dalam 
kitab al-Muwatha') 

Menurut Imam Syafi'i setelah meriwayatkan hadis ini, hadis ini tidak 
bisa dijadikan lrnjjah, sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa kadar 
zakat hasil tambang adalah seperlima, di antaranya adalah Abu Hanifah, 
berdalil dengan hadis Rasulullah Saw., 

(~~. ' ' ) I .-!1-1 . · l5-=JI . ·~ 0 ~) • ....... • ) ..I .....; , , , 

"Dalam harta rikaz itu dil".'ajibkan seperlima." (HR jama'ah) 

Mereka menjelaskan, menurut Dr. Qardhawi kara-kata rikaz dalam 
hadis itu berarti dua makna. Dalam kamus-kamus bahasa. dijelaskan 
bahwa rikaz adalah harta karun atau pcninggalan orang-orang jahiliyah. 
Ibnul Atsir dalam Nilzayah juga menjelaskan bahwa rilwz adalah peninggalan 
zamanjahiliyah. Berbeda dengan Abu! 'Iraq yang menjelaskan bahwa rikaz 
itu adalah hasil tambang. Dan menurut Al-Qardhawi. rifwz bisa bermakna 
harta peninggalan dan bisa bermakna hasil tambang. Oleh karena itu, 
disimpulkan bahwa hadis ini juga berlaku bagi hasil tam bang. 

Mazhab Imamiyah berdalil dengan surat Al-Anfal (8): 41, 

... Allah me11dapatkan Izak seperlima,juga hak rasul, dzil qurba ', anak-anak miski11, 
anak-anak yatim, dan ib11u sabil .... (QS Al-Anfal (8): 41) 

Berdasarkan keumuman ayat ini, hasil tambang juga diwajibkan 
seperlima. 

Para ulama menjelaskan bahwa kadar zakat berdasarkan ada biaya atau 

tidak ada biaya. Menurut mereka hadis-hadis menjelaskan bahwa wajib 
zakat bagi emas dan perak ialah 2,5%, padahal emas dan perak itu juga 

adalah basil tambang yang bisa menjadi rujukan dari wajib zakatnya hasil 
tambang dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa hasil tam bang itu kadar 

wajibnya ialah 1,So/o. Jika kedua hadis ini disinergikan maknanya, maka 

bisa dibuat pemilahan. Yang pertama, apabila penggaliannya membutuhkan 
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biaya, maka kadar wajibnya adalah 2,So/o, sedangkan kalau ridak ada biaya, 
maka seperlima baik ada biaya arau tidak ada biaya. 

f. Nisab Zakat Hasil Tambang 

Para ulama berbeda pendapar, apakah nisab itu diberlakukan untuk 
zakat basil tambang atau tidak. Imam Abu Hanifah, murid-muridnya, dan 
al-Irrah, berpendapat bahwa ridak ada nisab dalam zakat hasil tambang. 
Oleh karena itu, berapapun basil tambang yang diperoleh wajib dizakati, 
baik sedikit maupun banyak, karena basil tambang itu dianggap seperti 
rikaz, dan berdasarkan keu1nu1nan hadis-hadis Rasulullah Saw. yang 
menjelaskan tentang zakat hasil tambang. Begitu pula karena haul tidak 
diberlakukan dalam zakat ini, n1aka nisab juga tidak diberlakukan seperti 
halnya rikczz. 

Sumber: 1mage.google com 

Gambar 32 Tidak ada nisab dalam zakat hasil tambang. Dan mayoritas ulama 
mengatakan bahwa tidak haul dalam zakat hasil tambang. 

Berbeda dengan Imam Malik, hnam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam 
lshaq mengatakan bahwa hasil tambang wajib dizakati jika mencapai 
nisab, yaitu seharga 11isab zakat emas clan perak. Mereka berdalil dengan 
keumuman hadis-hadis yang berkaitan dengan nisab zakat emas dan perak. 
Seperti hadis Rasulullah Saw., 
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"Tidak ada zakat bagi sesuatu di bawah lima ausuq"(HR Ahmad dan Al-Baihaqi) 

Dan sesuai pula dengan ijma' para ahli fikih di seluruh dunia bahwa 
nisab emas ialah dua puluh mitsqal. 

Menurut Dr. Qardhawi pendapat yang paling kuar adalah pendapar 
yang menjelaskan kewajiban nisab. Sebagaimana yang dijelask<rn olch Imam 
ar-Rafi'i bahwa nisab itu diberlakukan untuk memberikan batas apakah 
seorang hartawan sudah dikatakan mampu atau tidak. Bcgitu pula dengan 
haul yang diberlakukan sebagai bacasan hart a itu bisa di kcmbangkan dan 
diinvestasikan. Berbeda halnya dengan basil tam bang karena tam bang itu 
bisa berkembang sendiri tanpa upaya manusia mcngembangkannya. Oleh 
karena itu, zakat hasil pertanian diwajibkan adanya nisab, tctapi haul tidak 
diberlakukan. 

Dengan diberlakukannya nisab, itu tidak berarti bahwa setiap kali 
mendapatkan hasil tambang langsung diukur atau diperhitungkan 
mencapai nisab atau tidak. Akan tetapi, seharusnya basil tambang yang 
diperoleh dalam waktu yang berdekatan dikumpulkan dan dihitung untuk 
memastikan apakah sudah mencapai nisab atau tidak, clan standarnya 
dikembalikan kepada pendapat para pakar di bidang tam bang, sebagaimana 
arahan dari Al-Qur'an, firman Allah Swt., 

Dan bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahui. (Qs An-Nahl 
[16]:43) 

Tidak ada nisab dalam zakat hasil tambang. 

g. Apakah Diwajibkan Haul Zakat Hasil Tambang 

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Mayoritas ulama 
berpendapat bahwa hasil tambang wajib dizakati tanpa harus menunggu 
satu tahun atau haul. Oleh karena itu, setiap mendapatkan hasil tambang 
wajib dizakati. 

... ' . . . 
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Di antaranya pendapat Imam Malik yang menyamakan hasil tambang 
seperti basil pertanian yang diambil dan dikeluarkan zakatnya setiap kali 
panen tanpa harus mcnunggu haul. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas 
para ulama salaf dan khalaf sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi 
yang dijelaskan dalam kitab-kitab Syafi'iyah clan menjadi pendapat yang 
rajih dalam mazhah Imam Ahmad. 

Berbcda halnya dengan Imam Ishaq dan Imam Ibnul Mundzir yang 
mcnsyaratkan haul scbagaimana hadis Rasulullah Saw., 

"Tidak dibcrla.kukan zalwt zmtuk harta tertentu kecuali setelah melewati ltaul." 

(HR Ibnu Majah) 

Sesungguhnya hadis tcrsebut adalah hadis dhaif yang tidak bisa 
dijadikan IH~iiah dalam hal ini. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan dalam 
kitab al-Muglrni, bahwa hasil tambang itu seperti maal mustafad atau hal 
yang diperoleh dari perut bumi. Oleh karena itu, tidak diwajibkan haul 
seperti halnya zakat pertanian karena haul diwajibkan untuk aset selain 
ini unruk menycmpurnakan investasi, sedangkan hasil tambang bisa 
berkembang scndiri. 

Mayoricas ulama mengatakan bahwa tidak. haul dalam zakat hasil rambang. 

h. Objek Penerima atau Mustahik Zakat Hasil Tambang 

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian ulama, yaitu 
Imam Abu Hanifah, menjelaskan bahwa hasil tambang statusnya adalah fai', 
sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa penerima zakat hasil tambang 
adalah mustahik zakat, yaitu yang termasuk ke dalam ashnaf tsamaniyah. 

Ulama yang mengategorikan hasil tambang adalah fai' mewajibkan 
kadar seperlima terhadap non-Muslim setiap kali mendapatkan basil 
tambang karena zakat tidak diwajibkan untuk non-Muslim. Zakat adalah 
ibadah, sedangkan non-Muslim bukan ahli ibadah. Begitu pula ulama 
yang tidak mengategorikan zakat, ia tidak mensyaratkan niat dalam 
menunaikannya karena zakat adalah ibadah dan ibadah tidak sah jika 
dilakukan tanpa niat. 
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Abu Hanifah menyacakan bahwa hasil tambang statusnya adalah fai', 
sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk harta wajib zakat. 

Zakat Barang Tambang 

Hasil tambang menurut bahasa Arab 
adalah ma'din atau ma'adin yang 
berarci sesuacu atau barang berharga 
yang diambil dari perut Bumi. -
Hasil tambang wajib dizakati 
berdasarkan QS Al-Baqarah [2]:267. 

Deflnisl dan Kewajiban Hasll Tambang 

I 
Jenis Hasil Tambang Kadar Wajib Zakat Hasil Tambang 
yang Wajib Dizakati 1. Abu Hanifah, murid-muridnya: hasil 
1. Imam Syafi' i: tambang wajib dizakati sebesar 

hasi I tam bang seperlimanya. 
selain emas wajib 2. Imam Ahmad dan lshaq: kadar 
dizakati. wajib yang dizakati adalah 2,5%, 

2. Imam Abu Hanifah: Pendapat ini pula yang dipilih oleh 
hanya has i I Imam Malik dan Imam Syafi'i 
tambang yang bisa 3. Imam Malikiyah berpendapat 
dibentuk dengan bahwa kadarwajib ini dibagi dalam 
proses pabrik yang dua kategori: (a) apabila hasil 
wajib dizakati. tam bang itu dihasilkan dengan · 

3. Mazhab Hanabilah: biaya, maka diharuskan dizakati, (b) 
seluruh ha si I kalau prosesnya tidak memerlukan 
tambang wajib biaya, pertama harus dizakati, 
dizakati tan pa sementara yang kedua adalah 1/3 
terkecuali dan yang lain adalah 2,5%. 

Nisab.Zakat Hasil Tambang 
.__ 

1. Imam Abu Hanifah, murid-Jenis Has II 
Tambang yang muridnya, dan al-Itrah: tidak ada 

Wajib Dlzakatl nisab dalam zakat hasil tam bang. 
2. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam 

Ahmad, dan Imam Ishaq: hasil 
tambang wajib dizakati jika 
mencapai nisab, yaitu seharga 
nisab uang. 

-

Kadar Wajlb Zakat & Nlsab 
Zakat Hasil Tambang 
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I 
Apakah Diwajibkan Haul 
dalam Zakat Hasil Tambang 

Mayoritas ulama me
ngatakan bahwa t1dak haul 
dalam zakat hasil tambang. 

Objek Penerima Zakat Hasil 
Tam bang 
Sebagian ulama, yaitu 
Imam Abu Hanifah, 
menjelaskan bahwa 
hasil tambang statusnya 
adalah fai', sedangkan 
Imam Malik mengatakan 
bahwa penerima zakat 
hasil tambang adalah 
mustahik zakat, yaitu yang 
termasuk ke dalam ashnof 
tsamaniyah. 

Haul & Objek Penerima 
Zakat Hasil Tambang 



4. Zakat Pertanian 

Banyak ayat menyebutkan bahwa hasil pertanian merupakan 
kebutuhan asasi bagi manusia. Bahkan sebagian ulama menyebut bahwa 
penanian 1ncrupakan soko guru kekayaan dari masyarakat karena awal dari 
kekayaan adalah pertanian, kemudian ditemukan emas lalu selanjutnya 
ditemukan perniagaan, sebagaimana firman Allah Swt., 

Wahai orm1g-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil 
llsahanm yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kmni keluarkan dari bumi 
1mtukmu. janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu 
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata(enggan) 
terhadapnya. Dan ketahuilah balnva Allah Malzakaya, Maha Terpuji. (QS Al
Baqarah [2]: 267) 

:\'"· 

Sumber: penebar-swadaya.net 

Gambar 33 Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 
653 kg beras. 
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a. Landasan 
I) Al-Qur'an 

Hai orang-orang yang berimcm, nafkahkanlah (di jalan Allah) s£'bagicm dari lzasil 
usalzamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami kcl11arlw11 dari bwni zmtuk 
kamu. Dan janganlalt kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu me11ajkalzka11 
daripadanya, padaltal kamu sendiri tidak mcm mengaml>ilnycz 111clainka11 denga11 
memirzcirigkmz mata terlzadapnya. Dan ketalmilah, balnva A I/ah J\.Jaha Kaya, Maha 
Terpuji. (QS Al-Baqarah [2]: 267) 

Dan Dialah (Allah) yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dibuat tangkainya 
dan yang tidak bertangkai, menciptakan kurma dan tumbuhan beraneka ragam 
rasanya, zaitun dan buah delima yang hampir-hampir bersamaan bentuknya dan 
yang tidak, makanlah sebagian dari buahnya apabila dia berbuah dan berilah 
hak (zakat)nya dihari ia ditunai (panen) dan janganlah kanm berlebih-lebilzar1. 
Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. (QS Al-An'am 
[6]: 141) 

-



2) Hadis 

~ .... :ii.... ~ , "" ,,. """ .,,,. ,,.,,,,,. .,,. """ 

~j\ ~ t:1::? ~ o~ ! ':lj s-->- Q ~ 

"Tidak wajib dibayar zakat pada kurmayang kurang dari 5 Ausuq." (HR Muslim) 

Sumber: image.google.com 

Gambar 34 Kadar zakat pertanian adalah 5% jika menggunakan irigasi 
(mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan 

tidak mengeluarkan biaya. 

b. Ketentuan Zakat Pertanian 

1) Nisab Zakat Pertanian 

Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras, 
sebagaimana hadis dari jabir, Rasulullah Saw. bersabda, 

"Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 Ausuq. 11 (HR Muslim) 

Ausuq jamak dari wasaq; 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2, 176 
kg, maka 5 wasaq adalah 5 x 60x2,176 kg = 652,8 kg atau jika diuangkan, 
ekuivalen dengan nilai 653 kg beras. 
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Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya, 
percimbangkanlah timbangan berat antara beras dan gabah, yaicu sekitar 
35% sampai dengan 40%. Dengan demikian, nisab untuk gabah adalah 
sekitar 1 ton dengan mempertimbangkan timbangan berat antara beras 
dan padi yang masih bertangkai. 

2) Kadar Wajib 

Kadarnya sebanyak 5% jika menggunakan irigasi (rnengcluarkan biaya) 
atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan 
biaya sesuai dengan hadis Nabi Saw., 

"Yang diairi de11gan air liujan, ma ta air, dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), 
sedangkan yang disirami zakatnya seperduapululz (5%). "(HR Bukhari dan 
Muslim) 

3) Waktu Mengeluarkan 

Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen, sebagaimana firman 
Allah Swt., 

... Dan bayarkanlah zakatnya di hari panen .... (QS Al-An'am [6]: 34). 

4) Objek Zak.at Pertanian 

Berikut pendapat ulama tentang hasil pertanian yang wajib dizakati. 

a) Lima hasil pertaninan: gandum, barley, kurma, kismis, dan jagung, 
(pendapat lbnu Umar dan sebagian salaf). 

"Dari Amr ibn Shuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata, sesrmgguhnya 
Rasulullah Saw. mensyariatkan zakat pada 5 tanaman berikut: hinthah 
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(gandum ha/us). sya 'ir (gandwn kasar), kurma, zabib (kismis), danjagirng". 
(HR Darquthni dan Ibnu Majah) 

b) Hasil pertanian yang menguatkan dan bisa disimpan/tahan lama 
(pendapat Malik dan Syafi'i). Mereka berdalil dengan hadis pendapat 
pertama dengan mcngan1bil 'illat kelima hasil pertanian tersebut, yaitu 
bisa menguatkan clan tahan lan1a. 

c) Hasil penanian yang kering, tahan lama, dan bisa dikilo (pendapat 
Imam Ahmad) 

Imam Ahmad berpcndapat dengan dalil-dalil umum wajib zakat, tetapi 
dikecualikan hasil pertanian yang tidak dikilo sesuai dengan hadis 
Rasulullah Saw., 

"Tidak ivajib dibayar zakat pada kunna yang kurang dari 5 Ausuq." (HR Muslim) 

d) Setiap atau seluruh hasil pertanian (pendapat Abu Hanifah). 

Ini adalah pendapat yang rajih sesuai dengan nash-nash Al-Qur'an dan 
Al-Hadis dan sesuai dengan maqashid syariah. 

Dalam zakat pertanian, tidak disyaratkan melewati satu tahun (haul), 
tetapi zakat wajib ditunaikan setiap kali panen. 

c. Cara Penghitungan Zakat Pertanian 

Contoh 1: 

Bapak Abdullah adalah seorang petani. Sawahnya yang berukuran 2 
ha ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak 
RpS00.000,00 dan ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras. Berapa 
zakat yang harus dikeluarkannya? 

Jawab: 

Ketentuan zakat hasil tani: nisab 653 kg beras, tarifnya So/o, waktunya 
ketika menghasilkan (panen). ] adi, zakatnya: basil panen 10 ton = 
10.000 kg (melebihi nisab) 10.000 kg x 5% = 500 kg. Jika dirupiahkan: 
Jika harga jual beras adalah Rpl0.000,00, maka 10.000kg Rpl0.000,00 
Rpl00.000.000,00 x 5% = RpS.000.000,00. 



Conteh 2: 

Bapak Abdullah adalah seorang petani. Sawahnya yang bcrukuran 2 
ha ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak 
Rp500.000,00 dan ketika panen hasilnya sebanyak 50 ton gabah. Berapa 
zakat yang harus dikeluarkannya? 

Jawab: 

Ketentuan zakat hasil tani: nisab 653 kg beras dikonversi ke gabah 
dengan kenaikan timbangan berat kurang lcbih 35%-40% atau dibulatkan 
menjadi I ton gabah, tarifnya 5%, dan waktunya ketika menghasilkan 
(panen). jadi, zakatnya hasil panen 50 ton (melebihi nisab): 50 x 5% = 

2,5 ton gabah. 

d. Zakat Hasil Pertanian Selain Padi atau Hasil Kebun 

Di antara para petani, ada yang menanami lahannya tidak dengan padi, 
tetapi dengan yang lainnya, misalnya durian, mangga, dukuh, cengkih, 
kelapa, dan jeruk. Atau orang biasanya menyebutnya dengan perkebunan. 
Maka zakatnya senilai dengan 653 kg beras. 20 

e. Mencari Asal-Usul Besarnya Nisab Pertanian 

I wasaq = 60 sha', 1 sha' = 2, 176 kg, maka 5 wasaq = 5 x 60x2,176 
= 652,8 kg beras (dibulatkan menjadi 653 kg beras) menurut ukuran 
tengah-tengah. 

5 wasaq = 300 sha' x (2, 75 l) = 825 1x0,8 kg = 660 kg sebagaimana 
disampaikan Diauddin ar-Rois. 

1 sha' = 2, 176 kg x 300 = 652,8 kg sebagaimana disampaikan 
Sulaiman Rasyid lebih tinggi. 

Mengapa beras bukan gabah? Karena Nabi dalam sabdanya barang 
yang menjadi ukuran adalah kurma, sedangkan kurma adalah makanan 
siap santap dan tidak perlu digiling. 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka nisab pertanian sekitar 
653 kg beras atau sekitar 653 kg x Rpl0.000,00 (jika harga rata-rata 
beras Rpl0.000,00 per kilo) = Rp6.530.000,00 setiap kali panen wajib 
mengeluarkan zakat. 

20suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat, {IZI). 
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• Nisab zakat penanian adalah 5 1msuq atau secara dengan 653 kg beras. 

• Kadar zakac pertanian adalah 5% jika men~nakan iril?asi (mengeluarkan b~aya) 
arau I 0% dengan pengairan alami (cadah hu1an) dan udak mengeluarkan b1aya. 

Hasil kebun juga tcrkena wajib zakar jika telah mencapai nisab senilai 653 kg. 

Zakat Pertanian 

Al-Qur'an (QS Al-Baqarah: 267) 
• • . ::;.., . 1i . 
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Hat orang-orang yana bcriman, nafkahkanlah ,__ 
(dt jalan Allah) sebagmn dari hasil usahamu 
yang bmk-baik don sclJaqian dart apa yang Kami 
keluarkan dari btm1i llntt1~; kamu 

··o; bawa11 5 ausuq tidak wo11b zakat." 

i___ ___________ f- Landasan Hukum 

I 
Nisab zakat pertanian 
N1sab zakat pertanian 
adalah 5 ausuq atau 
setara dengan 653 kg 
beras, 
Ausuq 1amak dari ~vasaq; 
1 wasaq = 60 sha', 
sedangkan l sha' = 2, 176 
kg maka 5 wasaq adalah 
5 x 60 x 2,176 kg = 652,8 
kg atau jika diuangkan, 
eku1valen dengan nila1 
653 kg beras. 
KadarWajib 
Kadarnya sebanyak 
5% jika menggunakan 
irigasi (mengeluarkan 
biaya) atau 10% dengan 
pengairan alami (tadah 
hujan) dan tidak 
mengeluarkan biaya 

Ketentuan Zakat 
Pertanian 

I 
Contoh: 
Bapak Abdullah adalah 
seorang petani. Sawahnya 
yang berukuran 2 ha ia tanami 
pad1. Sela ma pemeliharaan ia 
mengeluarkan biaya sebanyak 
RpS00.000,00 dan ketika 
panen hasilnya sebanyak 10 
ton beras. Berapa zakat yang 
harus d1keluarkannya? 
Jawab: 
Ketentuan zakat hasil 
tani: nisab 653 kg beras, 
tarifnya 5%, waktunya ket1ka 
menghasilkan (panen). Jadi, 
zakatnya: hasil panen 10 ton 
= 10.000 kg (melebihi nisab) 
10.000 kg x 5% = 500 kg. Jika 
dirupiahkan: J1ka harga jual 
beras adalah Rpl0.000,00 
maka 10.000 kg x Rpl0.000,00 
= Rpl00.000.000,00 x 5% = 
Rp5.000.000,00. 

'---
Cara Penghitungan Zakat 
Pertanian 

I 
Zakat Hasil Pertanian Selain Padi 
Di antara para petani, ada yang 
menanami lahannya tidak dengan padi, 
tetapi dengan yang lainnya, misalnya 
durian, mangga, dukuh, cengkih, kelapa, 
dan jeruk. Maka zakatnya senilai dengan 
653 kg beras 

Asal-Usul Besarnya Nisab Pertanian 
1 wasaq = 60 sha', 1 sha' = 2,176 kg 
maka 5 wasaq = 5 x 60 x2,176 = 652,8 kg 
beras (dibulatkan meniadi 653 kg beras) 
menurut ukuran tengah-tengah. 
Uhat perbandingannya sebagai berikut. 
a. 5 wasaq = 300 sha' x (2,75 I)= 825 

I x 0,8 kg = 660 kg versi Diauddin 
ar-Rois. 

b. 1 sha' = 2,176 kg x 300 = 652,8 kg 
versi Sulaiman Rasyid lebih tinggi. 

Mengapa beras bukan gabah? Karena 
Nabi dalam sabdanya barang yang 
menjadi ukuran adalah kurma, 
sedangkan kurma adalah makanan siap 
santap, tidak perlu digiling. 

Zakat Hasll Pertanian Selain Padi dan 
Asal-Usul Besarnya Nlsab Pertanlan 
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5. Zakat Hewan Ternak 
Hewan ternak yang dikenakan zakat adalah hewan ternak yang 

dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak kcturunannya (beranak 
pinak) bukan dengan niat untuk diperjualbclikan. jika beternak hewan 
dengan niat atau tujuan diperjualbelikan dan mcndapatkan keuntungan. 
maka itu termasuk ke dalam zakat perniagaan. Dan jika bcternak hewan 
dengan niat atau tujuan beranak pinak, maka hal tcrscbut masuk dalam 
kategori zakat peternakan yang penunaian zakatnya mcngikuti ketentuan 
yang telah ditetapkan. 

Faktor niat atau tujuan di sini sangat pen ting sebab sangat bcrpcngaruh 
dalam menentukan pola pengeluaran zakatnya. 

Sumber: www.suksesternakkambing.com 

Gambar 35 Hewan ternak yang dikenakan zakatnya adalah hewan ternak yang 
dipelihara dengan tujuan memperbanyak keturunannya (beranak pinak) bukan 

untuk diperjualbelikan. 

a. Ketentuan Zakat Peternakan 

1) Berlangsung 1 haul hewan yang diternak. 

2) Binatang yang berguna. 

3) Bertujuan memproduksi suatu hasil komoditas. 

4) Pemeliharaan memenuhi kebutuhan pokok. 

S) Tidak dipekerjakan. 

6) Dimanfaatkan sebagai alat produksi. 

7) Digembalakan. 
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b. Syarat-syarat Zakat Hewan Ternak 

I) Mencapai nisab. 

2) Telah dimiliki selama satu tahun. 

3) Digembalakan. 

4) Tidak dipckerjakan. 

c. Nisab dan Kadar Zakat Hewan Ternak 

Zakat Unta 

Nisab Zakat 

5-9 1 ekor kambing 

f 10-14 I I 2 ekor kamb1ng 

15-19 3 ekor kambing 
I 
: 20- 24 4 ekor kambing 

--
i 25- 35 1 ekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih) 

36-45 1 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih) 

46-60 1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih) 

61-75 1 ekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih) 

76- 90 2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih) 

91-120 2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih) 

Zakat Kambing 

Nisab Zakat 

40-120 1 ekor kambing 

121- 200 2 ekor kambing 

201-300 3 ekor kambing 

Setiap bertambah 100 ekor 1 ekor kambing 

Zakat Sapi 

Nisab Zakat 

30-39 1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun 

40-59 1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun 

60-69 2 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun 

70-79 2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan 
umur 1 tahun 
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Hewan ternak yang dikenakan zakatnya adalah hewan ternak yang 

dipelihara dengan tujuan memperbanyak keturunannya (beranak pinak) 

bukan untuk diperjualbelikan. 

Zakat Hewan Ternak 

Hewan ternak yang dikenakan 
zakat adalah hewan ternak yang 
dipelihara dengan niat atau tujuan 
memperbanyak keturunannya _ 
(beranak pinak) bukan dengan niat 
untuk diperjualbelikan 

I Hewan ternak yang 
dikenakan zakat 

I 

1. Berlangsung 1 haul hewan 
yang diternak. 

2. Binatang yang berguna. 
3. Bertujuan memproduksi 

suatu hasil komoditas. 
4. Pemeliharaan memenuhi 

kebutuhan pokok. 
5. Tidak dipekerjakan. 
6. Dimanfaatkan sebagai a lat 

produksi. 
7. Digembalakan. 

Ketentuan Zakat 
Peternakan 

a. Mencapai nisab. 
b. Telah dimiliki se

lama satu tahun. 
c. Digembalakan. 
d. Tidak dipekerjakan. 

Syarat-syarat Zakat 
Hewan Ternak 

B. Harta Wajib Zakat Kontemporer 
1. Zakat Prof esi 
a. Pengertian 

I 

Nisab zakat unta = 
5 ekor 

Nisab zakat kambing 
= 40 ekor 

Nisab Zakat Sapi = 
30 Ekor 

Nisab Zakat Hewan 
Ternak 

Zakat profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta 
yang dikeluarkan dari basil pendapatan seseorang atau profesinya bila 
telah mencapai nisab, seperti pendapatan karyawan, dokter, dan notaris. 
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b. Landasan Syar'i Zakat Profesi 

Beberapa dalil-dalil yang bermakna kewajiban zakat secara umum, 

d. ~ 

.... ~ •. ~) .... ') , J-;.1, ... ~J (F"" , ._ .... _ c-<>··~J . .... _,. .. -,,,,. 
---· ""' 

Am bill ah dari sebagian lzarta orang kaya sebagai sedekah (zakat), yang dapat 
membersihka11 lzarta mereka dcrn me11yucikan ji·wa mereka, da11 doakanlah mereka 
karena sesunggulmya domnu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah 
Maha Mendengm~ Nlaha !v1engetalmi. (QS At-Taubah [9]: 103) 

Ada juga dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban zakat terhadap harta 
tertentu, 

- ~ ... ~ "",,-:;:;.1-::;i. ,,. .. .,.1 i:: • J .,,,. 

- "' • t I l~I"" . I · ·-:: m '/- J • .O >- -- .:...C ~ •' \ • ~ _,..¥'? 0 ~ 
· ... ~.,· .. ,,,,,. ~- V' J ,,,,.-,,, ,,,,. 

Hai orang-orang yang beriman. nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil 
usaham u yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bu mi untuk 
kamu. dan ja11ganlah kanw memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahka11 
daripadanya, Padahal kanrn sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terlwdapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 
Malia Terpuji., .... (QS Al-Baqarah [2]: 267) 

Ayat pertama di atas menunjukkan lafadz atau kata yang masih umum; 
dari hasil usaha apa saja, " ... infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik, ... " dan dalam ilmu fikih terdapat kaidah 'al ibratu 
bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab", "bahwa ibrah (pengambilan makna) itu 
dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab". Dan tidak ada 
satu pun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman 
hasil usaha tadi. Oleh sebab itu, profesi atau penghasilan termasuk dalam 
kategori ayat di atas. 
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Harta pendapatan dari basil profesi dikeluarkan zakatnya karena 
pendapatan profesi termasuk ke dalam tiga kriteria hana (maal). 

1) Harta profesi mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan 
sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh di ban tu dengan 
imbalan kecuali sesuatu itu di-tabarru'-kan. 

2) Harta profesi disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya. 

3) Harta profesi yang dizakati adalah harta dibenarkan pemanfaarannya 
secara syar'i. 

Karena termasuk ke dalam kriteria harta a tau mnal, harta yang 
didapatkan dari hasil profesi termasuk ke dalam jenis harta yang wajib 
dizakati. Bahkan pada kenyataannya, pendapatan seseorang dari basil 
profesi jauh lebih banyak daripada pendapatan hasil pcnanian, khususnya 
di negara-negara nonagraris. 

c. Substansi 

Dewasa ini, rata-rata pendapatan setiap orang bersumber dari 
kegiatannya sebagai tenaga profesional atau sebagai kayawan. 

Sesuai dengan fatwa MUI bahwa "penghasilan" adalah setiap 
pendapatan, seperti gaji, honorarium, upah, clan jasa yang cliperoleh dengan 
cara halal, baik rutin, seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, 
maupun tidak rutin, seperti dokter, pengacara, dan konsultan, serta 
pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. 

Profesi adalah pekt!rjaan di bidang jasa atau pelayanan yang pada 
umumnya berbasiskan ilmu dan keahlian tertentu clengan in1balan berupa 
upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat terap maupun tidak 
tetap. Sedangkan penghasilan adalah pendapatan yang didapatkan oleh 
seseorang baik secara rutin atau tidak. 

Ada dua kategori pekerjaan yang menghasilkan upah/pendapatan. 

1) Setiap pekerjaan yang dilakukan langsung (al-Milzan al-Hurrah), baik 
pekerjaan yang mengandalkan pekerjaan otak, seperti pengacara, 
penulis, intelektual, dokter, konsultan, pekerja kantoran, dan 
sejenisnya (al-Mihaniyyun) maupun pekerjaan yang mengandalkan 
tangan atau tenaga, misalnya para pengrajin, pandai besi, tukang 
las, mekanik bengkel, tukang jahit, buruh bangunan, clan sejenisnya 
(ashabul hirfah). 
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2) Setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari lembaga, baik 
pemerintah maupun swasta (kasb al-'Amal), seperti karyawan. 

Jadi karakteristik profesi: 

1) Segala jcnis pekcrjaan selain bcrtani, berdagang, bertambang, beternak, 
pekerjaan yang lebih banyak bergerak di bidang jasa atau pelayanan. 
Pekcrjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu 
dan tcori tenentu. 

2) Imbalan atau pcnghasilannya berupa upah atau gaji dalam bentuk mata 
uang, b.1ik bersifat tetap maupun tidak tetap. Semua jenis penghasilan 
yang didapatkan olch para tenaga profesional tersebut, bila memenuhi 
syarat nisab dan haul, maka harus dikeluarkan zakatnya. 

Profesi adalah pekcrjaan di bidang jasa atau pelayanan selain bertani, 
berdagang, bcrtan1bang, beternak, dengan imbalan berupa upah atau gaji 
dalam bent uk niara uang. baik bcrsifat tetap atau tidak, baik pekerjaan 
yang dilakukan langsung ataupun bagian lembaga, baik pekerjaan yang 
mengandalkan pekcrjaan otak ataupun tenaga. 

Pertanvaannya, apakah kedua pendapatan tersebut itu menjadi harta 
wajib zakat dan apa alasannya? Jika iya, berapa nisab dan kadar wajibnya, 
serta kapan waktu mcngeluarkannya? 

Hasil dari profesi termasuk katcgori harta secara umum sehingga wajib 
dizakati. 

d. Ketentuan hukum 

Pendapatan dalan1 fikih disebut maal nmstafad, nlaksudnya zakat 
penghasilan atau zakat profesi (al-Maal al-Mustafad) adalah zakat yang 
dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik 
yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, 
yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas 
minimum untuk wajib zakat). 21 Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri 
atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, olahragawan, 
artis, seniman, dan lain-lain. 

21Majelis Ulama Indonesia, Kepucusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tencang 
Zakat Penghasilan. 
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Zakat profesi (ma al mustaf ad) ini bukan bahasan baru. Para ulama fikih 
telah menjelaskan dalam kitab-kitab klasik, di antaranya kitab al-Muhalla 
(Ibnu Hazm), al-Muglmi (Ibnu Quddamah), Nail al-Athar (asy-Syaukani), 
dan S11bul as-Salam (ash-Shan'ani). 

Menurut mereka, setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan 
itu wajib zakat (wajib ditunaikan zakatnya). Di antara para ulama yang 
mewajibkan zakat profesi adalah Ibnu Abbas, lbnu Mas'ud, Mu'awiah, 
ash-Shadiq, al-Baqir, an-Nashir, Daud Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan, 
az-Zuhri, dan al-Auza'i. 

Di Indonesia, MUI telah memfatwakan bahwa penghasilan termasuk 
wajib zakat. 22 

Dalam bukunya, al-Islam wa al-audha' al-lqtishadiyah, Syei kb al-Ghazali 
menjelaskan bahwa setiap pendapatan kaum profesi wajib zakat karena 
beberapa landasan dan pertimbangan berikut. 

I) Ayat-ayat yang mewajibkan zakat bersifat umun1, seperti firman 
Allah Swt., 

Ambillah dari sebagian harta orang kaya sebagai sedekah (zakat), yang dapat 
membersihkan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka, dan doakanlali 
mereka karena sesungguhnya doanm dapat mentberi kete11angan bagi mereka. 
Dan Allah Maha Mendengar, Malta Mengetahui. (QS At-Taubah [9]: 103) 

Dan firman Allah Swt., 

- ~ , ~ , ,-:::; .... -: ~ • J,, .., ... i:::.. • J .. } 
-- ". I 11~1 ... ·1 · .~ (l~~) J o.,> .-~ ~ U - j ~ _J-~0 911 
"-~,, .. , ~~ ,. .. ,,,,,. " 

22Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang 
Zakat Penghasilan. 
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Hai orang-orang yang beriman, rrnjkahkanlah (di jalmz Allah) scbagian dari 
lwsil usahanm y(mg baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bmni zmtuk lwmu. clan janganlalz kamu memilih yang buruk-buruk lalu kanm 
mcnafkahkcm daripadmzya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkm1 dengcrn memincingkan mata terhadapnya. dart ketalrnilah, bahwa 
Allah JV!aha Kaya lagi i\1alw Terpuji., .... (QS Al-Baqarah [2]: 267) 

Ayat pertama di atas nlenunjukkan lafadz atau kata yang masih umum; 
dari hasil usaha apa saja, " .. . infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil 
11salzanrn yang baik-baik . ... " clan dalam ilmu fikih terdapat kaidah "al

ibratu bi Umzm1i la_(dzi laa bi klrnsusi sabab", "bahwa ibroh (pengambilan 
makna) itu dari kcun1u1nan katanya bukan dengan kekhususan sebab.'' 
Dan ridak ada satu pun ayat atau keterangan lain yang memalingkan 
makna keumurnan basil usaha tadi. Oleh sebab itu, profesi atau 
penghasilan termasuk dalam kategori ayat di atas. 

jadi, ayat-ayat yang mewajibkan zakat bersifat umum dan berlaku 
untuk setiap hana tanpa nlemilah jenis dan bentuknya. 

2) Maqashid (Tujuan) Diberlakukannya Zakat 

Kewajiban ini juga scsuai dengan maqashid diberlakukannya zakat, yaitu 
semangat berbagi dan memenuhi hajat dhuafa clan kebutuhan clakwah. 
Pendapatan keahlian profesional itu besar dan harus terdistribusi 
kepada segmentasi kaum dhuafa sehingga ikut memenuhi hajat 
mereka. 

3) Ketentuan Zakat 

Sesuai pula dengan kaidah umum zakat bahwa zakat diberlakukan 
untuk hartawan yang telah memenuhi nisab. 

Oleh karena itu, tidak mungkin zakat diwajibkan kepada petani yang 
mendapatkan penghasilan setahun, sementara seorang karyawan 
mendapatkan satu kali penghasilan sama dengan penghasilan petani 
dalam setahun. 

Para ulama salaf memberikan istilah bagi harta penclapatan rutin/gaji 
seseorang dengan sebutan "A'thoyat", sedangkan untuk profesi ialah 
"Maal Mustafad". 

Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya 
lbnu Mas'ud, Mu'awiyah, clan Umar bin Abdul Aziz. ''.Abu 'Ubaid 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang 
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memperoleh penghasilan, 'Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia 
memperolehnya.' Abu 'Ubaid juga meriwayatkan bahwa Umar bin 
Abdul Aziz memberi upah kepada pekerjanya dan mengan1bil zakatnya, 

" 23 

Setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan wajib ditunaikan 
zakatnya karena ayat-ayat yang mewajibkan zakat tcrhadap setiap 
harta tanpa memilah jenis clan bentuknya, sesuai dengan maqashid: 
semangat berbagi dan memenuhi hajat dhuafa. Scsuai dengan 
kaidah umum bahwa zakat diberlakukan untuk hartawan yang telah 
memenuhi nisab. 

Para ulama telah membahas tentang wajibnya zakat profesi dalam kitab
kitab klasik. 

e. Ketentuan tentang Nisab, Kadar Zakat, dan Waktu Mengeluarkan Zakat 
Profesi 

Zakat profesi memiliki ketentuan terkait nisab, kadar zakat, dan waktu 
mengeluarkannya. Ada empat pendapat para ulan1a terkait hal ini. 

1) Ketentuan hukum zakat profesi di-qiyas-kan (disa111akan) secara mutlak. 
dengan zakat pertanian dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya 
karena pendapatan keduanya didapatkan saat gajian (bisa rutin atau 
tidak rutin) bukan tahunan. Maka, nisab zakat profesi adalah 653 kg 
beras dan dikeluarkan setiap kali menerima (menerima gaji/upah) 
sebesar So/o. 

2) Ketentuan hukum zakat profesi di-qiyas-kan (clisan1akan) secara 
mutlak dengan zakat emas dan perak clalam nisab, waktu, dan 
kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas 
clan clikeluarkan setiap menerima gaji, kemuclian penghitungannya 
diakumulasikan atau clibayar di akhir tahun sebesar 2,5%. 

3) Ketentuan hukum zakat profesi di-qiyas-kan (disamakan) secara 
mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab clan kadar 
zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 
2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dikeluarkan pada 
saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika ticlak mencapai nisab, maka 

23Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, him. 469-472 . 
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semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat 
dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab (Fatwa MUI 
ten tang zakat penghasilan). 24 

4) Beberapa ulama kontcn1porer berpendapat bahwa nisab dan waktu 
mengeluarkan zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat pertanian, yaitu 
dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat 
dianalogikan dengan zakat emas clan perak, yaitu 2,5o/o. Dengan analogi 
yang unik tcrsebut, maka nisab zakat profesi adalah senilai 653 kg 
beras dan dikeluarkan setiap bulan (saat mendapatkan penghasilan) 
sebesar 2,5%. 

Jenis qiyas/ Naqdain Zuru' Syabah Syabah (2) Qiyas 
ketentuan pen uh Pen uh kepada kepada ma/ 

lain naqdain & mus ta/ad 
zuru' (1) 

-

Nisab 85 gr 653 kg 653 kg 85 gr Tidak 
mansus 

Waktu Haul Panen/ Panen/ Panen/ Panen/ 
mengeluarkan dapat dapat dapat dapat 

Tarif 2.5% 5-10% 2,5 % 5-10% 2.5 
I 

Mencari nisab 200 rb/gr 653 X 10 rb 653 kg x 200 rb x 
x 85 10 rb 85 gr 

Nilai nisab 46,75 jt 6,53 jt 6,53 jt 46, 75 jt 

Nilai tarif 1.168.750 326.500 163.250 2.337.500 

Pendapat inilah yang menjadi pilihan banyak lembaga-lembaga zakat 
di tanah air clan ulama-ulama kontemporer, seperti Syeikh Qarclhawi. 
Pendapat yang rajih adalah pendapat yang terakhir karena ada kemiripan 
(syabal1) zakat profesi dengan zakat-zakat yang sudah berlaku. 

I) Dari aspek nisab, di-qiyas-kan dengan zakat pertanian karena ada 
kemiripan (syabah) antara zakat profesi dengan zakat pertanian, yaitu 
baik petani nlaupun tenaga profesional mengeluarkan zakatnya setiap 
kali panen/mendapatkan upah. Sebaliknya, jika dianalogikan dengan 
emas, maka kurang berpihak kepacla mustahik karena tingginya nisab 

24Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang 
Zakat Penghasilan. 
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akan semakin mengurangi jumlah hanawan wajib zakat. Pada saat yang 
sama membuka kescmpatan kepada hartawan unruk membiasakan 
diri berzakat dan mcmbersihkan harta dan diri mercka. 

2) Dari aspek kadar zakat, di-q(yas-kan dengan zakat cmas clan perak, 
yaitu 2,5%, karena jenis clan sifat yang clizakatkan lcbih mirip dengan 
emas dan perak di mana keduanya termasuk harta (karcna penghasilan 
keduanya berupa uang). Dan jika dianalogikan dcngan zakat pertanian, 
itu akan memberatkan muzaki karena tarifnya aclalah 5%. 

3) Sedangkan dari aspek waktu mengeluarkan zakat profesi. itu 
dikeluarkan setiap mcndapatkan penghasilan karcna cmpat hadis yang 
diri\'vayatkan oleh sahabat Ali ra., Ibnu Umar ra., Anas ra., dan Aisyah 
ra., yang menegaskan kewajiban haul untuk scluruh harra wajib zakat. 
Akan tetapi, menurut ulama haclis, kecmpat hadis terscbut itu dltaif 
dan tidak bisa menjadi sandaran hukum. Bcgitu pub bcbcrapa hadis 
yang menegaskan kewajiban haul dalam ma[ mustafad (zakat profesi) 
termasuk hadis dhaif 

4) Oleh karena itu, para sahabat, tabi'in, dan ulama Hanaflah, Malikiyah, 
Syafi'iyah, dan Hanabilah berbecla pendapat ten tang syarat haul dalam 
zakat profesi, sebagian mensyaratkan haul dan sebagian yang lain tidak 
mensyaratkan haul. 

5) Pendapat yang kuat (rajih) adalah zakat profesi wajib ditunaikan setiap 
kali mendapatkan gaji/upah (tanpa mcnunggu haul) karena tidak ada 

11ash yang shahih a tau hasan dan tidak ada ijma' ulama yang mewajibkan 
haul dalam mal mustafad, maka kembali kepada 11ash-11ash yang umum. 

6) Pendapat yang tidak mewajibkan haul lebih dekat dcngan maqashid 
syariah, yaitu semangat berbagi dan nilai sosial (muwasalz) dan lebih 
berrnanfaat bagi fakir-miskin dan mudah ditunaikan. Sebaliknya, 

mensyaratkan haul akan membiarkan para hartawan tenaga profesional 

tanpa kewajiban zakat kepada dhuafa. Pendapat ini lebih adil karena 

jika petani dengan penghasilan tertentu (nisab) diwajibkan zakat, maka 

seorang tenaga profesional dengan penghasilan jauh lebih besar dari 

petani seharusnya lebih diwajibkan. 

7) Pendapatan zakat profesi adalah harta penghasilan (profesi) itu sama 

dengan pendapatan zakat pertanian, yaitu panen (basil pertanian) dan 

jenis pendapatan yang didapatkan zakat profesi sama dengan zakat 

nuqud karena penghasilan keduanya berupa uang. 
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8) Lebih maslalwh bagi n1uzaki clan mustahik. Mashlahah bagi muzaki 
adalah apabila clianalogikan clengan pertanian, baik nisab clan kadarnya, 
maka hal ini akan men1beratkan muzaki karena tarifnya adalah So/o. 

Sedangkan jika dianalogikan dengan emas, hal ini akan kurang berpihak 
kepada mustahik karena tingginya nisab akan semakin mengurangi 
jumlah orang yang sarnpai nisab. Oleh sebab itu, penclapat kctiga 
adalah pcndapat pertcngahan yang memerhatikan mashlahah kedua 
belah pihak (n1uzaki dan mustahik). 

9) Aclapun pola penghitungannya bisa clihitung setiap bulan clari 
penghasilan kotor menurut pendapat Dr. YusufQardhawi, Muhammad 
Ghazali. dan lain-lain. 2 ~ Realitanya di Indonesia setiap penghasilan 
tetap suclah dikenakan pajak penghasilan (PPh) maka yang lcbih 
realistis per hi tungan zakatnya clari take home pay. 

Para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan zakat profesi. 

f. Syarat Haul dalam Zakat Profesi 

Landasan yang mewajibkan haul adalah beberapa haclis Rasulu1lah Saw. 

I) Empat yang diriwayatkan oleh sahabat Ali ra, Ibnu Umar ra, Anas 
ra, dan Aisyah ra yang menegaskan kewajiban haul untuk seluruh 
harta wajib zakat. Akan tetapi, menurut ulama hadis, keempat haclis 
tersebut dhaif dan tidak bisa menjadi sandaran hukum. 

2) Beberapa hadis yang menegaskan kewajiban haul dalam mal mustafad 
(zakat profesi) juga dlzaif. 

Oleh karena itu, para sahabat, tabi'in, dan ulama Hanafiah, Malikiyah, 
Syafi'iyah, dan Hanabilah berbeda pendapat tentang syarat haul dalam 
zakat profesi, sebagian n1ensyaratkan haul clan sebagian yang lain tidak 
mensyaratkan haul. 

Menurut fatwa Syeikh Qardhawi, pendapat yang kuat (rajih) adalah 
zakat profesi wajib ditunaikan setiap kali mendapatkan gaji/upah (tanpa 
menunggu haul) dengan alasan-alasan berikut. 

25Yusuf Qardhawi, Hukwn Zakat, him. 480-481. 
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1) Tidak ada 11ash yang shahih atau hasa11 dan tidak ada ijma' ulama yang 
mewajibkan Izard dalam mal musta_(ad maka kembali kcpada 11aslz-11ash 
yang umum. 

2) Meng-qiyas-kan zakat profesi dengan zakat pertanian karena dijelaskan 
dalam satu ayat. 

3) Pendapat yang tidak mewajibkan haul lebih dckat dcngan maqasltid 
syariah, yaitu semangat berbagi dan nilai sosial (muwasath) dan lebih 
bermanfaat bagi fakir-miskin juga mudah ditunaikan. Sebaliknya, 
mensyaratkan haul akan membiarkan para profesi tanpa kewajiban 
zakat. 

4) Pendapat yang tidak mensyaratkan haul lebih adil. Misalnva, petani 
dengan penghasilan tertentu (nisab) diwajibkan zakat. scorang tenaga 
profesional dengan gaji ratusan juta per bulan juga diwajibkan zakat. 

5) Untuk zakat kasab (profesi) tidak mengenal haul karena sifar 
pendapatannya memiliki kemiripan dengan pcnghasilan pcrtanian 
(ycmma hashadih). 

g. 

1) 

2) 

Menurut pendapat yang rajilz zakat profesi dikeluarkan setiap kali menerima 
gaji/pendapatan (tanpa menunggu haul). 

Tinjauan Maslahat Muzaki dan Mustahik 

Pertimbangan-petimbangan tmjih tentang bruto atau netto. 

Untuk mendekatkan kepada prinsip zakat, yaitu ~.:l. » :._J;- ~l hSj -'1 
........ , .,,,. 

("Tidak ada zakat kecuali kaya") dan mempertimbangkan PTKP 
(penghasilan tidak kena pajak) sebagai pengurang penghasilan objek 
zakat menjadi relevan. PTKP saat ini adalah Rp 1.100.000,00. 

Sehingga muzaki adalah orang yang berpenghasilan setiap bulannya 
Rp3.264.000,00 + Rpl.100.000,00 = Rp4.364.000,00 bruto. 

3) Angka ini akan menyebabkan eksodus besar-besaran bagi sejumlah 
besar umat Islam yang telah terbiasa menzakati penghasilannya sebesar 
> Rpl .600.000,00. 

4) Akhirnya, menetapkan angka basil nisab zuru' secara murni tanpa 
ditambah PTKP dengan mengakomodasi potongan yang melekat 
dengan sistem seperri pajak menjadi pilihan yang diharapkan lebih 
bijaksana. 

· ~36:· .· Fikih Zakat Kont~mporer 



Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan 
waktu mengcluarkan zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat perranian 
(dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras), kadar zakat dianalogikan 
dengan zakat cmas dan perak (2,So/o). Maka nisab zakat profesi adalah 
senilai 653 kg beras dan dikeluarkan saat mendapatkan penghasilan 
sebesar 2,5l'.i:1. 

Berdasarkan perhitungan di atas, setiap orang yang berpenghasilan 
sekitar 653 kg bcras atau sekitar 653 kg x Rp5.000,00 (jika harga rata
rata beras Rp5000 per kilo) = Rp3.265.000,00 per kali gajian wajib 
mengeluarkan zakat. 

-----------
• Ketentuan tentang Nisab, '\ 

Kadar Zakat, dan Waktu 
Mengeluarkan Zakat 

Profesi j 
• Para ulama berda~nr"an 

pendapat tentang ke·_.....-- ----
tentuan zakat 
profesi. 

/// 

./ 
/ 

/ Pengertian 
Zakat harta yang dikeluarkan 
dari hasil pendapatan se
seorang atau profesinya bila 
telah mencapai nisab, sepert1 
pendapatan karyawan, dokter, 

dan notans. 

Substansi 
Hasil dari profesi 
termasuk kategon 
harta secara umum 
seh1ngga wajib 
dizakati. 

Nisab dan Kadar Zakat Profesi 

• Syarat Haul Dalam Zakat Profesi 
• Menurut pendapat yang rajih 

zakat profesi dikeluarkan setiap 
kali menerima gaji/pendapatan 
(tanpa menunggu haul) 

Landasan Syar'i Zakat Profesi 
(QS At-Taubah: 103) 

(QS Al-Baqarah: 267) 

Ketentuan hukum 
Para ulama telah 
membahas tentang 
waJibnya zakat 
profesi dalam kitab-

kitab klasik. 

Ada tiga pendapat tentang nisab dan kadar zakat profesi. 1) Di-qiyos-kan 
mutlak dengan zakat pertanian. 2) Di-qiyas-kan dengan zakat emas. 3) 
Nisabnya di-qiyas-kan dengan zakat pertanian, sedangkan kadarnya di
qiyas-kan dengan zakat emas. 
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2. Zakat Uang Simpanan atau Deposito 

a. Uang Simpanan 
Uang simpanan dikeluarkan zakatnya karcna dari sifat hartanya, uang 

simpanan termasuk ke dalam tiga kriteria hana arau mal. vairu 

1) uang simpanan mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar; 

2) uang simpanan disukai semua orang bahkan banyak yang 
memerlukannya; 

3) uang simpanan yang dizakati adalah yang dibenarkan pemanfaarannya 
secara syar'i . 

Bahkan karena uang simpanan itu merupakan surpl11s, uang lebih layak 
dikenakan zakat dibandingkan dengan hasil penghasi !Jn vLrng bisa jadi 
surplus bisa juga tidak. 

Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah 
mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya ni!'ab senilai 85 

gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan ialah 2,Scro. 

Conteh: 

Seorang karyawati di sebuah perusahaan swasta tcrkcnal membuka 
rekening tabungannya pada awal bulan Oktobcr 2003 sebesar 
Rp8.500.000,00. Pada tanggal 24 Oktober ia menyimpan sebanyak 

Rp2.000.000,00. Kemudian dua hari setelah itu ia menyimpan kembali 

sebanyak RpS00.000,00 pada bulan November ia mengambil untuk sebuah 
keperluan sebesar Rp2.000.000,00 lalu mulai bulan januari sampai bulan 

September ia menyisihkan uangnya untuk ditabung setiap bulannya sebesar 

Rp300.000,00. 

jawab: 

Zakat tabungan dianalogikan dengan zakat emas nisabnya adalah 85 

gram emas dan mencapai haul dengan tarif 2,5% dihitung dari saldo akhir. 

Tanggal De bet Kredit Saldo 

1 Oktober '03 8.500.000,00 - 8.500.000,00 

24 Oktober '03 2.000.000,00 - 10.500.000,00 

26 Oktober '03 500.000,00 - 11.000.000,00 
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1 November '03 - 2.000.000,00 9.000.000,00 

Januari 300.000,00 - 9.300.000,00 

Februari 300.000,00 - 9.600.000,00 

Maret 300.000,00 - 9.900.000,00 

April 300.000,00 - 10.200.000,00 
-

Mei 300.000,00 - 10.500.000,00 
' -
; 
I 

Junt 300.000,00 - 10.800.000,00 
---

I 

Juli 300.000,00 - 11.100.000,00 

I Agustus 300.000,00 - 11.400.000,00 
I 

September 300.000,00 11. 700.000,00 -

Saldo a\val bulan Oktober 2003 RpS.500.000,00 

Menabung pada 24 Oktobcr Rp2.000.000,00 

Menabung pada 26 Oktobcr RpS00.000,00 

Diambil pada bulan Novernber Rp2.000.000,00 

Dari januari s.d. September Rp300.000,00 x 9 bulan = Rp2. 700.000,00 

Penghitungan zakatnya adalah RpS.500.000,00 + Rp2.000.000,00 
+ RpS00.000,00 + Rp2. 700.000,00-Rp2.000.000 x 2,So/o = 

Rp292.500,00. 

jadi, zakatnya adalah Rp292.500, 

d. Deposito 

Zakat simpanan deposito dihitung dari nilai pokoknya. Misalnya, 
seorang yang men1iliki deposito per tanggal Rp I 0.000.000,00 dengan 
jumlah bagi hasil selama setahun adalah Rp350.000,00 maka zakatnya 
adalah Rpl0.350.000,00 x 2,5% = Rp258.750,00.26 

• Vang simpanan dikeluarkan zakatnya karena dari sifat hartanya, uang 
simpanan termasuk kc dalam kriteria harta atau maal. 

• Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo ak.hir bila telah mencapai 
nisab dan berjalan selama I tahun. Besarnya nisab senilai 85 gram emas. 
Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. 

• Zakat deposito dihitung dari nilai pokok ditambah dengan bagi hasilnya. 

26Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat (IZI). 
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Zakat Uang Simpanan atau • Uang Simpanan 
Deposito • Deposito 

1. Uang simpanan dikeluarkan Uang simpanan dikenakan zakat 

zakatnya karena dari sifat dari iumlah saldo akhir bila telah 

hartanya. mencapai n1sab dan berjalan 
selama 1 tahun. Besarnya nisab 
senilai 85 gram cmas. Kadar zakat 
yang dikeluarkan ialah 2,5%. 

2. Zakat deposito dihitung dari Misalnya, seorang yang 

nilai pokok ditambah dengan memiliki depos1to per tanggal 

bagi hasilnya. Rpl0.000.000,00 dengan jumlah 
bagi hasil selama setahun adalah 
Rp350.000,00 maka zakatnya 
adalah Rpl0.350.000,00 x 2,5% - = Rp258. 750,00 

3. Zakat Perusahaan 
Perusahaan pada umumnya bergerak di dua bidang. yailll perusahaan 

yang bergerak dalam jual beli barang (trading) dan perusahaan bergerak 
di bidang jasa. Perusahaan dikenakan zakatnya karena termasuk dalam 
kategori maal atau harta. 

a. Mempunyai nilai ekonomi. 

b. Disukai semua orang. 

c. Perusahaan wajib zakat adalah perusahaan yang bergerak di usaha 
yang halal. 

Biasanya saham perusahaan tidak dimiliki oleh satu orang, tetapi 
dimiliki oleh beberapa orang. Oleh karena itu, dalam muamalah Islam 
perusahaan digolongkan ke dalam syirkah (perkongsian) dan ketika 
mengeluarkan zakat perusahaan, digolongkan kepada syakhsyiyah i'tibariyah 
(badan hukum yang dianggap orang). 

Mengenai hal ini Rasulullah Saw. bersabda, 

:fa ~ ~ ~;~11 ~6 ct j~ ~' 0~ Jli ~5 ~J-? ~i y. 

~wty1 ~:;;.l) • \4-t;:! ~ ~? ~l;. ,~~ ~~ ~l>-t 

(~ 
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"Scswzggulmya Allah Swt .. berfirman, 'Aku adalah pihak kctiga dari dua orang 
ym1g bcrkongsi (berserikat) sclama salah satzmya tidak berkliia11at kepadaya11g 
laimzya. }ika tetjadi pengkhianatan maka aku akan keluar dari mereka." (HR 
Abu Dawud) 

Dalam riwayat lain Beliau bersabda, 

" ... Dan jangcrnlah disatukan (dikumpulkan) lzarta yang nwla-mula terpisah, 
sebaliknya jcrngm1 pula dipisahkcrn harta yang pada mulanya bersatu, karena 
mcngcluarkm1 zalwt. ·· (HR Bukhari) 

" ... Dmz lw.rtcl yang disatukcm dari dua orang yang berkongsi maka dikembalikan 
kepada keducmya sccara sama." (HR Bukhari) 

Perusahaan yang akan mengeluarkan zakat hendaknya membuat 
kesepakatan antarpcn1egang sahan1 bahwa hasil dari perusahaan rersebut 
akan dikeluarkan zakatnya dengan tujuan agar terjadi keridhaan dan 
keikhlasan ketika mengeluarkannya. 

Dari sisi kepcmilikan. terkadang tidak semuanya Muslim. Jika 
dalam perusahaan tersebut terdapat hak non-Muslim maka ketika akan 
mengeluarkan zakar, dikeluarkan terlebih dahulu hak yang non-Muslim 
baru kemudian dike I uarkan zakatnya. 

Cara Mengeluarkan Zakat Perusahaan 

Karena inti dari kegiatan perusahaan itu adalah kegiatan perdagangan, 
penghitungan zakatnya dianalogikan dengan zakat perniagaan dengan nisab 
senilai 85 gram emas, kadar 2,So/o, dan sudah masuk haul. i; 
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• Perusahaan dikenakan zakatnya karena termasuk dalam kategori mal atau 
harra. 

• Perusahaan }'ang akan mcngeluarkan zakar hendaknya rnembuat 
kesepakaran antarpemegang saham bahwa hasil dari perusahaan rersebut 
akan dikeluarkan zakarnya. 

• Penghitungan zakat perusahaan dianalogikan dcngan zakat perniagaan. 

----------------------------- --------

Zakat Perusahaan 

----···· 
a. Perusahaan dikenakan zakatnya karena termasuk dalam kategori mal atau 

harta. 
b. Perusahaan yang akan mengeluarkan zakat hendaknya mernbuat kesepakatan 

antarpemegang saham bahwa hasil dari perusahaan terse but Jkan dikeluarkan 
zakatnya . ......_ 
Biasanya saham perusahaan tidak dimiliki oleh satu orang, tetapi dimiliki c. 
oleh beberapa orang. Oleh karena itu, dalam muamalah Islam perusahaan 
digolongkan ke dalam syirkah (perkongsian) dan ketika mengeluarkan zakat 
perusahaan, digolongkan kepada syakhsyiyah i'tibariyah (badan hukum yang 
dianggap orang). 

-- . -

Cara mengeluarkan zakat perusahaan 
Karena inti dari kegiatan perusahaan itu adalah kegiatan 

- perdagangan, penghitungan zakatnya dianalogikan 
dengan zakat perniagaan dengan nisab senilai 85 gram 
emas, kadar 2,5%, dan sudah masuk haul. 

4. Zakat lnvestasi 

I 

Zakat investasi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil investasi. 
Investasi adalah menyediakan barang untuk dijual manfaatnya bukan dijual 
fisiknya, seperti mobil. rumah, tanah yang disewakan, atau hotel. 

Dengan demikian, zakat investasi dikeluarkan dari hasilnya bukan 
dari modalnya. 

Hasil investasi dikeluarkan zakatnya karena hasil investasi n1erupakan 
bagian dari mal atau harta yang memenuhi tiga kriteria, yaitu 
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a. mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis 
untuk mendapatkannya boleh dibantu dengan imbalan kecuali sesuatu 
itu di-tabarru'-kan; 

b. setiap orang cendcrung menyukainya dan memerlukannya; 

c. dibenarkan pemanfatannya secara syar'i. 

Karena ad an ya kemi ripan yang berlaku antara hasil tani dengan 
investasi, pcnghitungan zakat investasi dilakukan dengan cara 
mcnganalogikan dcngan zakat basil tani dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Nisab zakat investasi adalah 5 ausuq sama dengan 653 kg beras. 

Jika bcras per kilogran1nya adalah RpS.000,00 maka 653 kg x 
RpS.000.00 ::- Rp5.265.000,00. 

b. Kadarnya sebanyak 50/o dari penghasilan brute a tau 1 Oo/o dari 
penghasilan nctto atau setelah dikurangi beban operasienal yang 
terkait dengan investasi tersebut. 

c. Dibayarkan kctika panen/n1enghasilkan. 

Contoh: 

Hj. Azmi adalah scorang yang kaya raya. Ia n1emiliki rumah kontrakan 
berjumlah 20 pintu. Karena sifatnya yang dermawan, arif, dan bijaksana, 
ia menyewakan rurnah kontrakannya tidak terlalu mahal per bulannya 
seharga Rp200.000,00/rumah. Setiap bulannya Hj. Azmi mengeluarkan 
RpS00.000,00 unruk biaya perawatan seluruh rumah kontrakannya. 

jawab: 

Penghasilan dari rurnah kontrakan dianalogikan dengan zakat investasi, 
yaitu nisabnya senilai 653 kg beras dengan tarif So/o dari brute clan 10% 
dari nette. 

Setiap bulannya Hj. Azmi memiliki penghasilan sebanyak 20 x 
Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00. 

Ada dua cara dalam menghi tung zakatnya: 

a. Bruto Rp4.000.000 x 5% = Rp200.000,00 jadi zakatnya adalah 
Rp200.000,00 

b. Netto Rp4.000.000 - RpS00.000,00 = Rp3.500.000,00 x 10% -
Rp350.000,00 jadi zakatnya adalah Rp350.000,00. 28 
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• Zakat investasi adalah zakat yang dikcluarkan dari hasil invcstasi. Investasi 
adalah mcnycdiakan barang untuk dijual manfaamya bukan dijual fisiknya, 
seperti mobil, rumah, tanah yang discwakan, atau hare!. 

• Karena adanya kemiripan yang berlaku antara hasil tani dcngan investasi 
maka penghitungan zakat investasi dilakukan dengan cara menganalogikan 
kepada zakat pertanian. 

---

Zakat investasi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil 
investasi. lnvestasi adalah menyediakan barang untuk 
dijual manfaatnya bukan dijual fisiknya, seperti mobil, 
rumah, tanah yang disewakan, atau hotel. 

-

Karena adanya kemiripan yang berlaku antara has1I tani 
dengan investasi, penghitungan zakat investasi dilakukan 
dengan cara menganalogikan dengan zakat hasil tani 

Zakat lnvestasi 

I\ 
dengan ketentuan sebagai berikut. 
(a) Nisab zakat investasi adalah 5 ausuq sama dengan 653 

kg beras. Jika beras per kilogramnya adalah RpS.000,00 
maka 653 kg x RpS.000,00 = Rp3.265.000,00. 

(b) Kadarnya sebanyak 5% dari penghasilan bruto atau 10% 
dari penghasilan netto atau setelah dikurangi beban 
operasional yang terkait dengan investas1 tersebut. 

(c) Dibayarkan ketika panen/menghasilkan. 

5. Zakat Hadiah 
Ketentuan zakat hadiah dan yang sejenisnya: 

a. zakat hadiah tidak memiliki nisab, 

b. ditunaikan ketika menghasilkan dan tidak mcnunggu haul, dan 

I 

c. kadar a tau tarif zakat hadiah disesuaikan dengan cara mendapatkannya 
sebagai berikut. 

1) Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut nyaris tidak ada 
usaha jerih payah sama sekali baik tenaga maupun pikiran, maka 
hadiah tersebut mirip rikaz, zakatnya 20o/o. 

2) Apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut minim 
keterlibatannya, maka zakatnya 5%-10% 

r 
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3) Apabila dalan1 mendapatkan hadiah tersebut ada usaha jerih 
payah. baik tenaga maupun pikiran, seperti bonus fee marketi11g, 
maka zakatnya 2,S<Vo.i9 

Kadar zakat hadiah ad al ah 1} 20%, jika tidak disertai usaha untuk 
mendapatkannya, 2) 5%-10%, apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut 
minim usahanya. dan 3) 2,5% apabila disertai usaha atau jerih payah. 

,/ 

,/ 

/ 20%, jika tidak 
! disertai usaha untuk 
\ mendapatkannya 

--~ 
/ 

\'·, 

5%-10%, apabila 
dalam mendapatkan 

hadiah tersebut 
minim usahanya 

I 

C. Latihan Soal 

Kadar zakat 
hadiah 

I. Sebutkan harta yang wajib dizakati! 

2,5% apabila 
disertai usaha 

atau jerih payah 

2. jelaskan landasan hukum zakat emas dan perak! 

3. Jelaskan 'illat dari zakat emas dan perak! 

4. Bagaimana ketentuan zakat emas dan perak? 

5. jelaskan landasan hukum zakat perdagangan! 

6. Jelaskan 'illat dari zakat perdagangan! 
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7. Bagaimana ketentuan zakat perdagangan? 

8. jelaskan landasan bukum zakat basil tambang! 

9. Sebutkan jenis basil tambang yang wajib dizakati! 

10. Bagaimana ketentuan zakat basil tambang? 

11. jelaskan landasan bukum zakat pertanian! 

12. Bagaimana ketentuan zakat pertanian? 

13. Sebutkan jenis hasil pertanian yang wajib dizakati ! 

14. jelaskan landasan hukum zakat pcternakan? 

15. Bagaimana ketentuan zakat peternakan? 

16. Sebutkan syarat-syarat hewan ternak yang wajib dizakati! 

17. jelaskan landasan hukum zakat profesi! 

18. Bagaimana ketentuan zakat profesi? 

19. jelaskan landasan hukum zakat uang simpanan clan deposito! 

20. Bagaimana ketentuan zakat uang dan deposito? 

21. jelaskan landasan hukum adanya zakat perusahaan! 

22. Bagaimana ketentuan zakat perusahaan? 

23. jelaskan landasan hukum zakat investasi! 

24. Bagaimana ketentuan zakat investasi? 

25. Jelaskan landasan hukum zakat hadiah! 

26. Bagaimana ketentuan zakat hadiah? 
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BAB 4 

l<RITERIA WAJIB ZAl<AT DAN 
PENERIMA ZAKAT 

A. Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dalam Fikih 
\Vajib ::ak<ll ditl'tapkan berdasarkan standar minimum kekayaan yang 

wajib diz.aka1 i vang di kenal dcngan nan1a nisab. Hana seorang iY1uslim yang 
sudah mencapai nisah wajib dikeluarkan zakat.Jika belum mencapai nisab, 
tidak ada kl'\\',1jiba11 ::.1kat pada harta rersebut. Ibnu Bathol mcngungkapkan 
pendapat Murrah y.1ng mcngatakan, "Tidak ada zakat kecuali jika sudah 
mencapai nisab." 1 

Sycikh \Vahbah a::-Zhuaili rnenyebutkan kriteria wajib zakat sebagai 
berikut. ~ 

l. Muslim. baik laki-laki rnaupun wanita. 

2. Merdeka. bukan hamba sahaya. 

3. Para pcngikut Iman1 Hanafi memberikan kriteria harus baligh dan adil 
karena zakat sarna seperti kewajiban yang lainnya (shalat, puasa, clan 
lain-lain). 

1lbnu Bathol, Syarah Shahih Al-Bukhari, juz 3, him. 555, cet. ke-2, Maktabah 
Ar-Rasyd As-Su'udiyah Riyadh, 1423 H/2003 M, 

2Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Al-Islam wa Adillatulm, juz 3, him. 1800, Maktabah 
Syamilah. 
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Dr.Yusuf Al-Qardhawi menyeburkan kritcria kekayaan yang wajib 
zakat. 3 

1. Milik penuh. 

2. Berkembang. 

3. Cukup nisab. 

4. Lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok). 

5. Bebas dari utang. 

6. Berlalu setahun (haul). 

• Kriteria wajib zakat menurut Syekh Wahbah az-Zhuaili : (a) Muslim 
baik Laki maupun wanica, (b) merdeka bukan hamb,1 s.1haya. (c) para 
pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria harus baligh dan adil 

• Kriteria kekayaan yang wajib zakat menurut Dr.Yusuf Al-Qardhawi: 
(a) milik penuh. (b) berkembang, (c) cukup nisab, (d) lcbih dari kcbutuhan 
biasa (surplus kebutuhan pokok), (e) bebas dari urang. (f) bcrlalu setahun 
(haul) 

B. Penerima Zakat (Masharif) 
Masharif arau sasaran zakat sudah ditentukan oleh Allah Swt. dalam 

Al-Qur'an surat At-Tau bah (9): 60, 

Sesunggulmya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, unwk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang. untuk jalan Al lalt da11 1mtuk 
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibka11 
Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksa11a. 

3Yusuf Al-Qardhawi, Fiqhuz Zakat terj. Hukum Zakat, him. 125, Oakarta: Litera 
Ancar Nusa, 2004). 
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Sumber: zakat corn my 

Gambar 36 Zakat wajib disalurkan hanya kepada delapan ashnaf yang telah 
disebutkan dalam Al-Qur'an dan haram disalurkan kepada selain mereka. Parsi 
zakat untuk setiaf ashnaf tidak harus sama besar, tergantung kepada kebutuhan 

masing-masing. 

Usman Husein bin Abdullah dalam bukunya Az-Zakat Adh-Dhaman Al
Utimai Al-Islamy ( 1989) menerangkan bahwa ayat 60 dari surat At-Taubah 
ini mengandung 1nakna sebagai bcrikut. 

I. Kali mat dalam ayat "faridhatan minallahi wall aim 'Aliimzm Hakiim" 
mcnunjukkan bahwa dclapan golongan yang disebutkan dalam ayat 
tersebut merupakan hukum dan syariat Allah Swt. yang bersifat 
wajib. Penetapan delapan golongan juga merupakan ilmu Allah dan 
kebijaksanaan-Nya. Ilmu-Nya karena Allah Swt. yang mengetahui 
bahwa n1endistribusikan zakat kepada delapan golongan tersebut 
merupakan upaya n1enjaga umat dari kerusakan sosial, sementara 
kebijaksanaan-Nya adalah mencukupi kebutuhan yang kekurangan. 
Men-ta'lif qulub untuk tunduk kepada Islan1 clan aktivitas di jalan 
Allah merupakan metode memuliakan umat dan jalan merealisasikan 
kemas lahatan. 

2. Allah Swt. dalam ayat ini menggunakan kata "innamaa" yang berfungsi 
meringkas, artinya zakat hanya distribusikan untuk delapan golongan 
saja dan tidak untuk yang lainnya. Jika ternyata distribusinya bukan 
untuk delapan golongan tersebut, termasuk kategori melakukan 
perbuatan dosa. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan dalam 
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merealisasikannya. Pengawasan ini bisa dilakukan oleh masyarakat, 
pemerintah, dan juga hakim (qadlii). 

3. Penyebutanji,qarn dan masaki11 di awal ayar menunjukkan skala prioritas 
dalam distribusi karena kcdua aslmaf tersebut lebih membutuhkan 
dibandingkan dengan aslmaf lainnya.4 

4. Para ulama bcrbeda pcndapat mengenai keharusan didistribusikan ke 
seluruh as/maf atau tidak. 

a. Imam Syafi'i berpendapat, dana zakat harus diberikan kepada 
seluruh aslmaf dan tidak boleh ada satu as/ma_( pun yang tidak 
terdistribusi karena ayat tersebut menggunakan huruf lam 
yang mcnunjukkan kepemilikan dan wau yang menunjukkan 
kebersamaan dan keduanya berarti ada kepemilikan bersama bagi 
seluruh aslmaf. 

b. Mayoritas fi1qaha berpendapat tidak mesti didistribusikan untuk 
seluruh aslmaf karena ayat rersebur menunjukkan pilihan bagi 
aslmaf tertentu dan agar tidak didistribusikan untuk selain mereka. 

c. Imam Malik berpendapat penentuan c1s/111af merupakan 
kewenangan pemerintah (amil). Pemerintah memiliki kewenangan 

penuh dalam menentukan aslmaf untuk distribusi. 

d. Hasan Shadiq Khan, penyusun kitab Ar-Rm1dlwh An-Nadiyalt, 
berpendapat pengkhususan delapan asltnaf dalam distribusi bukan 
menunjukkan kesamaan porsi dalam distribusi, melainkan untuk 
mencegah didistribusikan kepada selain mereka. Kalau diwajibkan 
distribusi untuk seluruh aslznaf pas ti akan memberatkan bagi kaum 
muslimin. Kadangkala jika dibagikan ke semua aslmaf, hasilnya 

mengecewakan karena kebutuhan setiap aslmaf berbeda-beda. 

Imam (amil) juga boleh mendistribusikan zakat lebih banyak 
kepada aslmaf tertentu atau memberikan hanya kepada sebagian 

ashnaf saja, jika amil memandang terdapat kemaslahatan di 

dalamnya. Syeikh Sayyid Sabiq menilai bahwa cara ini adalah cara 

yang paling benar menurut beliau. 

e. Tujuan distribusi yai:ig paling penring adalah merealisasikan 
keadilan sosial bukan hanya sekadar kesamaan bagian untuk 

delapan ashnaf. 

4Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat (IZl). 
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f. Syeikh Rasyid Ridha dalam tafsir Al-J\1anar berpendapat bahwa 
jan1aah Syura Ahlu Hall wal Aqdi menetapkan sistem untuk 
menentukan yang paling penting dan penting, jika dana zakat 
tidak cukup untuk seluruh aslmaf, agar umara tidak sewenang
wenang dalam n1endistribusikannya. Ini disebabkan setiap aslrnaf 
berbeda-beda kebutuhannya. 

g. Dengan dernikian, kita membutuhkan panduan (dlta\\ 1abith) 
dari Alilu Syura dala1n mengelola pendistribusian zakat, yang 
meletakkan kaidah-kaidah pokok kemudian dicantumkan di dalam 
undang-undang, schingga lembaga zakat wajib melaksanakannya.'• 

Di antara panduan adalah sebagai berikut. 

I. Dana zakat tidak boleh didistribusikan kepada selain delapan aslrnaf 
dengan alasan apa pun sesuai dengan surat At-Taubah [9]: 60. 

2. Jika dana zakat yang tcrkumpul banyak jumlahnya dan cukup untuk 
mendisrribusikan ke seluruh aslmaf, tidak boleh menahan bagian dari 
sebagian us/ma( tan pa ada alasan tertentu. 

.., 
-'. 

4. 

5. 

6. 

Tidak mcsti mcndistribusikan zakat-setiap tahun-kepada seluruh 
as/ma[ 

Kadangkala mctode distribusi berbeda-beda dari tahun ke tahun, sesuai 
dengan kondisi perkembangan zaman, dengan tetap menjadikan aslmaf 
fakir miskin sebagai prioritas utan1a. 

Khusus unt uk aslmaf fisabilillah, karena dana zakat tidak akan cukup 
untuk membiayai perlengkapan perang militer, lernbaga zakat dapat 
mendistribusikannya untuk kepentingan Islam lainnya. 

Lembaga zakat wajib membuat perencanaan dalam pengelolaannya, 
menentukan target, dan n1engevaluasi pencapaian sebelumnya. 
Perencanaan tersebut dapat mengambil pendapat ahlu syura karena 
mereka adalah para ulama, baik ulama di bidang keuangan maupun 
bidang tanggung jawab sosial yang tercantum dalam undang-undang. 

7. Untuk mencapai target menjadikan kaya bagi para mustahik dan 
menghapuskan kefakiran, tidak cukup sekadar memberikan mereka 
bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi juga 
memberikan bantuan modal usaha bagi yang mampu berusaha. Ini 
menuntut lembaga zakat untuk memiliki spesialisasi dalam bidang 

5Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat (IZI). 
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investasi dan mendorong peningkatan produksi dcngan strategi yang 
panjang.t> 

• Masliarif (pcnerima) zakac sudah ditcntukan dalam 11ash Al-Qur'an. 

• Zakat wajib disalurkan hanya kcpada dclapan cis/rnaf yang telah discbutkan 
dalam Al-Qur'an dan haram disalurkan kepada sel.iin mereka. 

• Porsi zakat untuk sctiap as/111a.f tidak harus sama bcsar, tergantung kepada 
kebucuhan masing-masing. 

• Kriteria wajib zakat menurut Syekh 
Wahbah az-Zhuaili: (a) Muslim baik 
laki-laki maupun wanita, (b) merdeka, 
bukan hamba sahaya, (c) para pengikut 
Imam Hanafi memberikan kriteria 
harus baligh dan adil. 

• Kriteria kekayaan yang wajib zakat 
menurut Dr.Yusuf Al-Qardhawi: (a) 
milik penuh, (b) berkembang. (c) cukup 
nisab, (d) lebih dari kebutuhan biasa 
(surplus kebutuhan pokok), (e) bebas 
dari utang, (f) berlalu setahun (haul). 

Kriterla Wajib Zakat 
(Muzaki) Dalam Fikih 

1. Fakir dan Miskin 

a. Kriteria Fakir Miskin 

~ene~im~~ 
l___ (M~sharif1 __ _) 

• Imam Syafi'i berpendl!pat, dana zakat 
harus diberikan kepada seluruh ashnaf 

• Mayontas fuqaha berpendapat tidak 
1 

mest1 didistribusikan untuk seluruh i 

ashnaf I 
I 

• Imam Malik berpendapat penentuan i 
I 

ashnaf merupakan kewenangan 
pemerintah (amil) 

• Hasan Shadiq Khan, pengkhususkan 
delapan ashnaf dalam distribusi bukan 
menunjukkan kesamaan porsi dalam 
distribusi, melainkan untuk mencegah 
didistribusikan kepada selain mereka 

Dalam seminar ke-8 yang diadakan oleh Lembaga Fikih Islam, 
Organisasi Internasional, telah dijelaskan poin-poin penting tentang fakir 
mi skin. 

6Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat (IZI). 
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Yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan 
pendapatan yang cukup. sedangkan miskin adalah orang yang memiliki 
pendapatan, rcrapi tidak n1encukupi kebutuhannya selama satu tahun. 

Kritcria fakir atau rniskin adalah sebagai berikut. 

1) Orang yang sudah cukup usia nikah clan ingin menikah, tetapi tidak 
punya biaya mcnikah. 

2) Pelajar atau katt·sori yang tidak merniliki biaya unruk pendidikannya. 

3) Orang yang t iclak mampu bekerja. 

4) Orang yang belum rncndapatkan pekerjaan yang tetap clan layak sesuai 

dengan 1111ffu 'a/i-nva. 

5) Para karvawan arau pegawai di instansi pcmerintah arau swasta 
vang mcmiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi 

kcbllt u han nya. 

6) Ahlul bait vant, tidak 111endapatkan haknya dari baitul maal. 

7) Suami yan~ mcmiliki pendapatan, nan1un tidak cukup untuk 

rnemcnuhi kcbutuhan keluarganya maka bagian istri boleh disalurkan 

untuk suaminva. 

Kritcria fakir miskin di atas tidak berlaku bagi orang yang memiliki 

kriteria sebagai berikut. .... 

Sumber: tauz1yah22.blogspot .co.id 

Gambar 37 Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga 

pendapatan yang cukup. 
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1) Orang yang memiliki rumah yang Iayak. 

2) Orang yang memiliki harta, tetapi ridak bisa dimanfaatkan acau 
didapatkan. 

3) Orang yang 1nemiliki harra sesuai dengan nisab, tctapi tidak mencukupi 
kebutuhannya. 

4) Orang yang memiliki rumah yang bisa mcnghasilkan. tetapi tidak 
mencukupi kebutuhannya. 

5) Orang yang memiliki perhiasan, rcrapi ridak melebihi kcbutuhannya. 

6) Orang yang memiliki peralaran pekerjaannya, tetapi pendapatannya 
tidak mencukupi. 

7) Orang yang memiliki literatur atau referensi atas pcndidikannya. 

8) Orang yang memiliki piutang, tctapi tidak bisa diragih karena 
debiturnya pailit. 

Sumber: abul·jauzaa.blogspot.co.id 

Gambar 38 Miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, 
tetapi tidak mencukupi. 

Fakir dan mi skin itu diberikan haknya untuk memenuhi kebutuhannya 
selama setahun. 

Yang dimaksud dengan ketercukupan di atas adalah tidak yang 
mencukupi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, seperti 

...... . . 
. 1~4 . Fjkih. Zakat Kontemporer 



makanan, pakaian, nunah, alat rumah tangga, pendidikan, clan kesehatan 
tanpa berlebihan. 

Fakir miskin tidak berlaku pada orang-orang seperti berikut. 

1) Orang-orang kaya yang bisa menutupi kebutuhannya. 

2) Orang-orang yang punya penghasilan yang mencukupi. 

3) Ahlul bait vang non-~1uslim. 7 

'~ ·-·· (~ .. -·-- D 
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Gambar 39 Ada tiga pendapat ulama tentang standar kecukupan: 1) mencukupi 
kebutuhan selama hidupnya atau seumur hidupnya, 2) mencukupi kebutuhan 

selama satu tahun, dan 3) sebesar nominal biaya yang dibutuhkan. 

• Fakir adalah orang yang ridak memiliki harca dan juga pendapatan yang 
cukup. 

• Miskin adalah orang yang memiliki pendaparan, terapi tidak mencukupi 
kebutuhannya selama satu tahun. 

• Kriceria Fakir Miskin: a) orang yang sudah cukup usia nikah dan ingin 
menikah, cetapi tidak punya biaya menikah, b) pelajar acau kategori yang 
cidak memiliki biaya uncuk pendidikannya, c) orang yang tidak mampu 
bekerja, d) orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan layak 
sesuai dengan muru'ah-nya, e) para karyawan atau pegawai di instansi 
pemerintah atau swasta yang memiliki pendapatan yang tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhannya, f) alzl11l bait yang tidak mendapatkan 
haknya dari baitul maal, g) suami yang memiliki pendapatan, namun tidak 
cukup uncuk memenuhi kebutuhan keluarganya maka bagian istri boleh 
disalurkan untuk suaminya. 

iNadwah ke-8, Kora tahun 1998. 
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b. Pendapat Para Ulama tentang Standar Kecukupan 

Ada pertanyaan, bcrnpa bagimzfakirdmz miskin dari harca zalwt? /\tau berapa 

bescu- yang lzarus diberikcm l~epada faki1· elem miskill? /\tau bcmpa stm1dar minimal 
yang harus dibrrikmz kepadafakir dmz miskin? 

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hal ini. Bisa disimpulkan ada 
tiga pendapat dalan1 hal ini. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa standar minimal atau standar 
kecukupan yang harus diterin1a oleh fakir dan rniskin adalah biaya yang 
mencukupi kebutuhan selama hidupnya atau seumur hidupnya. 

Sebagian yang lain mengatakan bahwa standar kecukupan atau minimal 
kecukupan adalah biaya-biaya yang mencukupi kebutuhan satu tahun. 
Sebagiannya lagi n1enjelaskan nozninal biaya yang dibutuhkan oleh fakir 
dan miskin. 

Pendapat pertama yang rnenyatakan kebutuhan seumur hidup arau 
kifayatul zmmr maksudnya setiap fakir dan miskin harus diberikan biaya 
yang bisa memenuhi kebutuhan seumur hidupnya sehingga mereka tidak 
lagi menjadi mustahik atau penerima zakat yang n1e1nbutuhkan kembali 
dana zakat ini. 

Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' mengatakan, 

"Ukuran atau standar minimal yang harus diterima oleh fakir miskin, sahabat
sahabat kami orang lrak dan Khurasan mengatakan fakir dan miskin ini diberikan 
donasi atau biaya yang bisa mengubah kondisi mereka dari kepapaan menjadi orang 
mampu dan itu terlaksana jika mereka diberikan biaya-biaya seumur mereka, dan 
inilah yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah." 

.. 
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Pendapat ini juga berdalil dengan hadis Qubaishah bin al-Makhariq 
al-Hilali ra., 

J ~:>J ."..~ ~ • 

'
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J 
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"Qabishah bin Al l\tlakltariq Al Hilali ra. berkata, sesungguhnya, Rasulullaah Saw. 
bersabda, 'Seszmgglllmya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari 
tiga orang: ( 1) seseorang yang menanggung utang orang lain, ia boleh memin ta-min ta 
sampai ia melimasinya, kemudian berhenti, (2) seseorangyang ditimpa musibahyang 
menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran 
hidup, dan (3) seseormzg yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang 
yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' 
ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain 
untuk ketiga Ital itu, wahai Qabishah! Adalah ltaram, dan orang yang memakannya 
adalah memakan yang ha ram'." (HR Muslim dalam shahihnya). 
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Berdasarkan hadis ini Rasulullah Saw. mempcrbolehkan orang-orang 
tersebut rneminta zakar atau sedekah, sehingga mcrcka bisa menurupi 
kebutuhannya. 

Sebagian u]ama menambahkan, jika fakir dan miskin adalah seorang 
karyawan arau pekerja arau mempunyai keahlian. biaya yang akan diberikan 
kepada mereka diberikan dalam bentuk modal atau alat-alat yang bisa 
digunakan untuk mengelola pekerjaannya. scpcrti tukang jahit diberikan 
mesin jahit, petani diberikan alat-alat untuk mengclola sawahnya, dan 
dokter dibekali alat-alat untuk mengobati pasien. 

Akan tetapi, jika fakir-miskin itu bukan karyawan atau pekerja, dia 
diberikan biaya mencukupi seumur hidup, sepcrti orang-orang yang sudah 
lanjut usia. Di antara dalilnya adalah perkataan al-Faruk Umar ra yang 
mengatakan, 

·~pabila kalian mendistribusikmt zakat maka berdayakcmlalz mereka schingga mereka 
menjadi orang-orang ya11g mampu ". 

Ada tiga pendapac ulama tcntang standar kecukupan: I) mcncukupi kebutuhan 
selama hidupnya atau seumur hidupnya, 2) mencukupi kebutuhan selama 
satu tahun, dan 3) sebesar nominal biaya yang dibutuhkan. 

c. Standar Kecukupan (Had al-Kifayah) 

Syeikh al-Qardhawi menjelaskan, target utama dari pemberlakuan 
zakat adalah bagaimana para mustahik zakat, khususnya fakir-miskin, bisa 
mendapatkan penghidupan yang layak(mustawa al-laiq Lil maisyah) bukan 
hanya nominal uang tertentu yang mereka dapatkan. 

Para ulama seperti Imam Nawawi, Ibnu Hazm, dan ulama lainnya 
menyebutkan bahwa standar kecukupan atau standar minimal yang harus 
diterima oleh fakir-miskin sebagai mustahik adalah kebutuhan darurat 
dan primer, seperti kebutuhan makan, kebutuhan rumah, kebutuhan 
kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. 

8Atsar ini disebutkan dalam kitab al-Amwal, him. 565. 



Imam Nawawi dalam kitab al-Maj mu' J uz 6 halaman 191 menjelaskan, 

"Stcmdar kecukupmz menurut mayoritas ulama adalah nzakan, pakaian, tempat 
tinggal, dan kcbzaulurn-kebutuhan lain yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisinya 
tmzpa berlebilzmz ataupzrn kekurangan untuk dirinya maupzm bagi orang-orang yang 
men_iadi tmzgggzmgjawab nafkalznya." 

, 
.0..:..,0 ' ,,. 

"Salzabat-sahabat kami menjclaskan bahwa yang menjadi standar adalah makan, 
pakaimz. rumalz, dan kebutulzan-kebutuhan lain yang wajib dimiliki sesuai dengan 
kondisi fakir dmz miskin tan pa berlebihan, baik bagi si penerima maupun bagi orang
orang yang menjadi tangggung jawabnya." 

Sesungguhnya, daftar kebutuhan darurat clan kebutuhan primer 
berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Boleh jadi satu 
kebutuhan menjadi kebutuhan sekunder di satu masyarakat, tetapi di 
masyarakat lain menjadi kebutuhan primer. Oleh karena itu, penentuan 
daftar kebutuhan pendidikan, kesehatan, makan, rumah, dan pakaian ini 
ditentukan oleh kelaziman dan 'urf pada umumnya. 

Fakir adalah orang yang tidak memilik harta, sedangkan miskin adalah 
orang memiliki harta, tetapi belum mencukupi kebutuhannya. 

Yang menjadi standar ketercukupan ialah nisab menurut Mazhab 
Hanafiyyah, sedangkan menu rut jumhur ulama ialah kebutuhan primernya. 

Berdasarkan keterangan di atas orang fakir yang mampu bekerja tidak 
termasuk fakir miskin. 

9Al-Majmu' 6/191, Syaralz Muhalla 3/196, Ad-Dasuqi 1/494. 
10Al-Majmu' 6/191. 
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Gambar 40 Target utama dari pemberlakuan zakat adalah bagaimana para 
mustahik zakat khususnya fakir miskin bisa mendapatkan penghidupan 

yang layak. 

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi fakir clan miskin. 

Mazhab Hanafi 

1) Fakir adalah orang yang memiliki harta di bawah nisab 1ncnurut hukum 
zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mcncapai satu nisab 
atau lebih, yang terdiri dari peralatan rumah tangga. pakaian, dan 
buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari. 

2) Miskin adalah mereka yang tidak n1emiliki apa-apa. 

Jadi, menurut Mazhab Hanafi, indikator fakir miskin adalah 

a) orang yang tidak memiliki apa-apa, 

b) orang yang mempunyai rumah, barang, atau perabot rumah tangga 
yang tidak berlebihan, 

c) orang yang memiliki mata uang kurang dari nisab, clan 

d) orang yang memiliki kurang dari nisab selain ma ta uang, seperti 4 ekor 
unta atau 30 ekor kambing yang nilainya tidak sampai 200 dirham. 

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali 

1) Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan 
layak dalam memenuhi keperluannya, seperti sandang, pangan, tempat 
tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri 
maupun mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya keperluannya 
10 dirham, sedangkan penghasilannya hanya 3-4 dirham . 
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2) Miskin adalah orang yang men1iliki penghasilan Iayak dalam memenuhi 
kcperluannya dan kcperluan orang yang menjadi tanggungannya, 
tetapi tid.1k scpcnuhnya tcrcukupi . .i\1isalnya, kcpcrluannya 10 dirham, 
scdangkan penghasilannya hanya 7-8 dirhan1. 

Jadi. fakir-miskin n1cnurut tiga mazhab ini adalah .... 

a) orang yang tidak mernpunyai harta dan usaha sama sekali. 

b) orang yang punya harta dan usaha, tetapi tidak cukup untuk diri 
scndiri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak mcmenuhi 
scparuh atau kurang dari kebutuhan, serta 

c) orang yang punva harta dan usaha, tetapi hanya dapat mcmenuhi 
scparuh atau lcbih dari kebutuhan keluarganya (kcbutuhan 
pokoknya). 

Kcmentcrian Agama Rcpublik Indonesia rnemberikan definisi untuk 
fakir dan rni~kin scbagai bcrikut. 

'-

1) fakir adalah orang yang ticlak berharta clan ticlak n1empunyai pekerjaan 
atau usaha tctap untuk rnencukupi kebutuhan hiclupnya (nafkah) dan 
tidak ada orang yang mcnanggungnya (menjamin). 

2) Miskin adalah orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. 
Mcskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, basil usaha itu bclum 
mencukupi kebutuhannya clan ticlak ada orang yang menanggungnya. 

Karena ada ken1iripan dalan1 definisi kecluanya dan secara prinsip 
distribusi pun sarna caranya, clefinisi fakir clan miskin adalah 

1) orang yang tidak n1ernpunyai harta clan usaha sama sekali, 

2) orang yang punya harta clan usaha tapi tidak cukup untuk diri sencliri 
dan keluarganya, clan 

3) orang yang punya harta dan usaha, tetapi hanya clapat memenuhi 
separuh atau lebih clari kebutuhan keluarganya (tidak untuk seluruh 
kebutuhannya yang pokok). 

Kesimpulan: Fakir miskin adalah yang punya pendapatan, namun tidak 
mencukupi kebutuhan primer. 

Target urama dari pemberlakuan zakat adalah bagaimana para mustahik zakac 
khususnya fakir-miskin bisa mendapatkan penghidupan yang layak. 
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Fakir dan Miskin 

a} Fakir adalah orang yang tidak memiliki 
harta dan juga pendapatan yang 
cukup. 

b) Miskin adalah orang yang memiliki ,_ 
pendapatan, tetap1 tidak mencukupi 
kebutuhannya selama satu tahun. 

I Pengertian Fakir Miskin 

I 
a} Orang yang sudah cukup usia 

nikah dan ingin menikah, 
tetapi tidak punya biaya 
menikah. 

b) Pelajar atau kategori yang 
tidak memiliki biaya untuk 
pendidikannya. 

c} Orang yang tidak mampu 
bekerja. 

d) Orang yang belum men
dapatkan pekerjaan yang 
tetap dan Jayak sesuai dengan 
muru'ah-nya. 

e) Para karyawan atau pegawai 
di instansi pemerintah 
atau swasta yang memiliki 
pendapatan yang tidak 
cukup untuk memenuhi 
kebutuhannya. 

f) Ahlu/ bait yang tidak men
dapatkan haknya dari baitul 
mal. 

g) S u a m i ya n g m e m i I i k i 
pendapatan, namun tidak 
cukup untuk memenuhi 
kebutuhan keluarganya maka 
bagian istri boleh disalurkan 
untuk suaminya. 

-
Kriteria Fakir dan Miskin 

I 

Ada tiga pend a pat 
ulama tentang 
standar kecukupan: 
1) mencukupi kebu

t uh an selama 
hidupnya atau 
seumur hidupnya, 

2) mencukupi kebu
tuhan selama satu 
tahun, dan 

3) sebesar nominal 
biaya yang dibu
tuhkan. 

Pendapat Para Ulama 
tentang Standar 
Kecukupan 

I 
I 
I 
i 

-

= ___.._--1 __ 

Para ulama seperti 
Imam Nawawt, lbnu 
Hazm, dan ulama 
la1nnya menyebutkan 
bahwa standar 
kecukupan atau 
standar minimal yang 
harus diterima oleh 
fak1r-m1skin sebagai 
mustahik adalah 
kebutuhan darurat 
dan primer, seperti 
kebutuhan makan, 
kebutuhan rumah, 
kebutuhan kesehatan, 
dan kebutuhan pen
didikan. 

Nisab dan Kadar 
Zakat Hewan Ternak 



2. Amil Zakat dan Sasaran Administrasi serta Keuangan Zakat 
a. Pengertian Amil 

Amil yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah setiap orang atau pihak 
yang bekerja atau benugas untuk mengumpulkan, n1endayagunakan, dan 
mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, tugas amil itu ada dua. 

I) Bagian yang bertugas 111engumpulkan zakat, di antaranya mendata 
para calon donatur, marketing, membuka silaturahim dan komunikasi 
dengan c.:alon donatur dan donatur tetap, me1nbuka layanan donatur, 
serta menarik donasi dari para donatur atau n1uzaki. 

2) Bagian pl'ndavagunaan dan distribusi zakat, di antaranya mendata 
para must.1hik. n1cmastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria 
mustahik. survei terhadap 1nustahik baik sebelum maupun setelah 
proses. nwlakukan program pemberdayaan sepeni pengembangan 
usaha untuk para mustahik, clan lain-lain. 

Imam Na\\'a\\'i menegaskan terkait hal ini, 

, 
,~ :I J ,. : 

-~~ ~WI ~9)~ .::?\.;JJ 

"lmam atcw otoritas, petugas yang bertugas menarik zakat dan pihak-pilzak yang 
diberi otoritas mcnyalurkan zakat harus memastikan nmstahik, data dan jumlahnya, 
serta kebutuha11 nzereka sehingga donasi yang ada bisa terdistribusika11 kepada mereka 
dan te1penuhi hak-hak mereka. "11 

Penjelasan Imam Nawa\vi ini membuktikan bahwa para ulama turut 
memberikan kontribusi pemikiran terhadap mekanisme penyaluran zakat. 

11 ar-Raudhah, juz 2, hlm. 337. 
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Gambar 41 Amil adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas 
untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. 

Dr. Qardhawi menjelaskan bahwa bagian distribusi idL'alnya dibagi 
kc dalam beberapa bagian: pertama, bagian fakir kar~na pL'ngangguran. Di 
anraranya lansia, janda, yarim, orang yang rcrkena musibah, orang yang 
punya penyakit turunan, tunanetra, orang cacat, dan sejcnisnya dengan 
syarat mereka bukan orang yang mampu; kedua, bagian yang bertugas 
mengurus fakir atau miskin yang tidak memiliki pcndapatan yang cukup 
karena upahnya yang sedikit, keluarganya yang banyak, biaya hidup yang 
tinggi, atau lain-lain; ketiga, bagian yang mengurus glzarinzin atau orang 
yang berutang, di antaranya orang yang tertimpa bencana, terlilit utang 
karena sesuatu yang mubah, clan lain-lain; keempat, bagian yang mengurus 
bantuan para imigran, orang yang telantar, atau pcngungsi yang lari dari 
negara-negara yang membutuhkan bantuan; terakhir, bagian media dakwah 
Islam di negara-negara non-Muslim. 

Para ulama berbeda pandangan dalam mendefinisikan amil zakat. 
Sebagian mereka melengkapi definisi sebagian lainnya, sehingga definisi 
amil zakat adalah sekumpulan orang yang diangkat atau disahkan oleh imam 
(pemerintah) untuk mengerjakan pekerjaan sosialisasi clan memungur 
zakat dari para muzaki, memeliharanya sampai proses pendistribusiannya 
kepada para mustahik, dan bekerja secara tafarrugh (konsentrasi penuh)Y 

12Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat, (IZl). 
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An1il adalah orang atau lcmbaga yang mengelola zakat yang meliputi 
sosialisasi (marl~cting), pengun1pulan, pencatatan. dan pendistribusian 
zakat. 

( Amil adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau benugas untuk l mengumpulkan. mcn<layagunakan. dan mendistribusikan zakac. 

b. Kriteria Amil 

Amil memiliki beberapa kriteria, yaitu 

l) seorang l\/luslim. 

2) mukalla_[ (orang dewasa yang schat akal pikirannya), 

3) JU Jllr, 

4) memahami hukurn-hukurn zakat, 

5) memiliki kcmampuan untuk n1elaksanakan tugas, dan 

6) diutamakan pria kecuali tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan 
wanita misalnya distribusi zakat untuk para janda dan lain sebagainya. 1 ·~ 

Kriteria Amil: (a) seorang Muslim, (b) mukallaf (orang dewasa yang sehat 
akal pikirannya), (c) jujur, (d) memahami hukum-hukum zakat, (e) memiliki 
kemampuan uncuk melaksanakan tugas, dan (0 diutamakan pria kecuali 
tugas-tugas khusus yang berkairan dengan wanita misalnya distribusi zakat 
untuk para janda clan lain sebagainya 

c. Hak dan Kewajiban Amil 

Dalam n1elaksanakan tugas dan pekerjaannya, amil zakat diperbolehkan 
mendapatkan bagian dari dana zakat yang dikumpulkannya. ~dil bin Yusuf 
al-J\zazi berkata, " ... demikian pula cermasuk amil adalah orang-orang yang 
menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan 
zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang 
berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang 
kaya." 

13Panduan Amil Inisiatif Zakat Indonesia, him. 24. 
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Husamuddin bin Musa berpendapat scorang amil boleh menerima 
gaji dari dana zakat yang dikumpulkan dengan syarat ia mengerjakannya 
secara tafarrugh atau fokus. Dan diharapkan juga porsinya tidak banrak 
1nengambil bagian aslrnaf lainnya. H 

Menurut riwayat dari Imam Syafi'i disebutkan, amilin diberi zakat 
sebesar bagian kelompok lainnya karena didasarkan pada pendapatnya 
yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah itu 
lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambil dari harta di luar zakat.15 

Sementara jumhur ulama (para fuqaha Hanafi, Imam Malik, dan 
Imam Ahmad) berpendapat, bagian amilin tidak ditcntukan secara pasti, 
tetapi diberikan zakat sesuai dcngan kebutuhannya karena mereka telah 
menghabiskan wakru mereka untuk pekerjaan ini, sehingga mereka bcrhak 
mendapatkannya bagiannya, walaupun lebih dari seperdclapan. Ibrahim 
Utsman Asya'lani mengatakan, pendapat Imam Syafi'i merupakan pendapat 
yang lebih mendekati kebenaran karena relevan dcngan pemeliharaan 
kepentingan fakir miskin dan para mustahik lainnya.:" 

Dr. Muhamn1ad Sulaiman Al-Asyqar dkk. dalam bukunya Abhats 
Fiqhiyahfi az-Zakat Al-Mu'ashirah (Kajian Fikih Tentang Permasalahan Zakat 
Kontemporer) menyebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang 
bagian atau porsi amil zakat menjadi empat pendapat. 

1) Amil mendapatkan bagian zakat sesuai dengan kebutuhannya. Para 
ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Mawardi, Umar bin 
Abdul Aziz, dan Umar bin Khatthab. Umar berpendapat, bagian amil 
sama seperti bagian pengurus harta anak yatim. Jika ia orang kaya, 
ia menahan diri (tidak mengambilnya) dan jika miskin, ia boleh 
memanfaatkan dengan ma'ruf Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam 
QS An-Nisa' [ 4]: 6. 

2) Amil zakat mendapatkan hak tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang 
dari seperdelapan. Para ulama yang berpendapat seperti ini adalah 
At-Thobari, Mujahid, dan Ad-Dhahak. 

14Husamuddin bin Musa, Yas-alunaka ~niz Zakat, Lajnali Zakat Al-Quds Palestina, 
him. 120, 1428 H/2007 M. 

15Yusuf Al-Qardhawi, Fiqhuz Zakat terj. Hukurn Zakat, Oakarta: Litera Antarnusa, 
2004), him. 556. 

161brahim Utsman Asya'lani, Nizham Mashraf Az-Zakat wa Tauzi' Al-Gha11aimfi J\lidi 
Umar bin Khathab, him. 77-78, Riyadh, 1402 H . 

. ; 

-166 -~.;Fikih Zakat Kontemporer 
•. f •••I ' 



3) Amil dibcrikan haknya sesuai dengan usaha dan upayanya tidak 
melebihi dari scperdelapan. Pendapat ini didukung oleh Imam 
Syafi'i. Dr. 1'vluhan1mad Sulaiman Al-Asyqar juga berpendapat, Imam 
Syafi'i sendiri tidak n1embatasi bagian amil menjadi seperdelapan 
sebagaimana diungkapkan oleh banyak ulama. Akan tetapi, Imam 
Syafi'i dan para rnuridnya juga berpendapat amil bisa mendapatkan 
lebih dari seperdelapan jika tidak semua aslmaf ada dalam distribusi 
zakatnya. 1'v1isalnya, jika tidak ada ashnaf riqab, mualaf, dan gharimi11, 
porsi pembagiannya adalah hanya untuk lima aslrnaf saja. Imarn Syafi'i 
juga dalam kitabnya Al-Um berpendapat bahwa amil mendapatkan 
haknya bcrdasarkan kapasitas mereka, usaha mereka, dan amanah yang 
dijalankan. Sementara itu, ulan1a Hanafi dan Al-Alusi berpendapat, hak 
bagi amil tidak bolch melebihi setengah dari dana zakat yang terkumpul. 

4) Amil zakat mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya secara 
proporsional. In1an1 men1iliki ke\\1enangan (ijtihad) dalam menentukan 
bagian/porsinya. Para ulan1a yang berpendapat seperti ini adalah 
Al-Baghawi. Athawi, Ibnu Syihab az-Zuhri. Abu Ubaid Al-Qasimi, 
Al-Mardawi, lbnu Qudamah, clan lain-lain. 17 

Abu Ubaid dalan1 kitabnya Al-Annval, 18 

Dari Yazid bin ~mru al-Ma'afiri dari orang-orang yang pernah mendengar 
'Uqbah bin ~mir al-juhani, ia berkata. "Rasulullah Saw. telah mengutusku 
sebagai petugas zakat. Lalu saya meminta izin kepadanya bahwa kami nantinya 
akan memakan sebagian dari zakat itu. Lalu beliau pun rnemberikan izin 
kepada kami." 

17Dr. Muhammmad Sulaiman Al-Asyqar dkk., Abhats Fiqliiyah fi Qadhaya Az-Zakat 
Al-Mu'Ashirah, Jilid 2, him. 744-749, Dar An-Nafais. 

18Abu Ubaid Al-Qasim, Al-Annval (Harta) Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan 
Lengkap Mengelola Keuangan Zakat, Pajak, dll, him. 728-730, Gema Insani, 2009. 



Dalam riwayat Bukair bin Abdullah bin Asyaj, diriw;watkan bahwa 
Sulaiman bin Vassar telah berccrita kepadanya, yaitu Ibnu Abu Rabi'ah 
telah membawa beberapa zakat yang telah clipungutnva. Sctclah dia 
datang, keluarlah Un1ar bin Khatthab. Lalu Umar mendekatkan kurma 

kepada mereka. Kcmudian n1ereka pun makan, sementara Umar enggan 

mernakannya. Lalu Ibnu Abu Rabi'ah berkata kcpadanya. "Demi Allah. 

semoga Allah senan1iasa 1nemberikan kesehatan dan k\?baik.111 kcpadamu. 
Sesungguhnya, kami telah memakan air susu z.1kat binatang ternak ini 
dan kami juga telah memakannya". Lalu Umar berkata. "Wahai, Ibnu 
Abu Rabi'ah. Sesungguhnya, saya ini tidak sama dengan tugasmu sebab 

engkau telah menjaga zakat binat:ang tcrnak ini dan engkau \\"<1jar mcmakan 

sebagiannya. Akan tetapi, tugasmu ridak sama dcngan t ugas yang aku 
jalankan." 

Mengenai berapa bagian yang dapat diambil oleh Amil. Abu Ubaid 
mengatakan bahwa bagiannya berdasarkan zjtihad pa1«1 pemimpin kaum 
muslimin. 

Dari lbnu Syilwb, mengenai bagian petugas zakat (amil) ia hakata. "Barcmgsiapa 
yang menjadi petugas zakat de11ga12 penuh amcmah dcm menjaga diri. dia mesri 
mendapatkan bagian seszrni de11ga11 kadar yang tela!i diusahakcrn dm1 seszrni 
de11gar1 hasil pengzmzpulan zakatnya. Para petugas yang menyertainya juga mesci 
mendapatkan bagian sesuai de11ga11 usaha mereka. Barangkc~li yang demikian itu 
adalah seperempat dari bagian amil ini . . , 

Dari Malik, beliau berkata, "Petugas zakat (amil) tidak mempzmyai ketentum1 
yarig jelas. Akan tetapi, bagiannya disernhkan kepada pm1dcmgcm kemaslalzatan 
dan ijtihad seorang pemimpi11." 

Abu Ubaid berkata, "Demikian juga pendapat Sufyan dan ulama Irak. 
Ini adalah pendapat yang rajih di sisi kami. Dan, ini juga adalah pendapac 
yang mesti diaplikasikan, bukan pendapat ulama yang telah memberikan 
batasan dengan harga. Jika bagian petugas zakat itu telah dibatasi, niscaya 
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seluruh kead~1an ashnaf yang de Japan lainnya adalah sama dengan keadaan 
para pctugas zakat. Akan tctapi, 111cnurut pendapat kami, bagian mereka 
diserahkan kcpacla para pcmimpin kaum muslimin. Hal ini sama juga 
dengan bagian gaji para guL-icrnur, panglima perang, hakim, pcngumpul 
harca _f(1 'i dan lain-bi nn~·a. ~'kreka mendapatkan gaji sesuai dcngan kadar 
usaha dan hasil usaha mcrcka yaitu tidak tcrlalu rendah dan juga tidak 
berlebihan. Ini adalah ketcrangan bagian pctugas zakat (amil)." 

Imam Gha::<1li berpcndapat dalam lhya Ulzmzudirz, besaran bagian amil 
:akat scsuai kc but uhann\·a. Dcfinisi kcbutuhan di sini ten tu tidak terlepas 
pada kebu1uhan nwnjalankan fungsi sebagai pengelola zakat (amil) dan 
kebutuhan hid up pengclola itu sendiri n1eskipun harus jelas kebutuhannya 
sebesar apa. Ana~ Zarqa mengklasifikasi kebutuhan menjadi dua jenis, 
yaitu kcbutuhan da:-\ar untuk hidup dan kebutuhan hidup untuk layak.1'' 

Umar scndiri bcrpcndapat bahwa bagian amil sama dengan bagian orang 
vang men~urus hana anak yatim. Siapa saja yang mengurus harta anak 
yarim jika ia kcl}'<l, lwndaklah ia mcrasa cukup (menahan diri), tctapi jika 

ia miskin, ia boleh mengan1bilnya dengan baik.10 Berdasarkan firman Allah 
Swt. dalam surat An-Nisa'(4): 6, ..... siapa saja (di antara pemclihara itu) 

mampu. hendaklah ia mcnahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan 

siapa saja yang miskin, bolchlah ia makan hana itu menurut yang patut .... " 

Fatwa Majclis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil 

menetapkan hak amil sebagai berikut. 

1) Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan amil disediakan oleh 

pemerintah (ulil amr). 

2) jika biaya oper<lsional tidak dibiayai oleh pemerintah atau discdiakan 

pemerintah atau tidak 1ncncukupi, biaya operasional pengelolaan zakat 

yang mcnjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang menjadi tugas 

amil atau bagian dari fisabilillalz dalam batas kewajaran atau dari dana 

luar zakat. 

Kesimpulannya adalah amil zakat berhak n1endapakan bagian dari dana 

zakat yang dikumpulkan secara proporsional clan kewajaran. 

19 Ali Sak ti. A11alisis Teoritis Ekonomi Islam ]awabcm At as Kekacauan Ekonomi Modern, 
him. 391, Aqsa Publishing, 2002. 

20Dr. Muhammad Sulaiman AI-Asyqar, dkk., Abhats Fiqliiyahfi Qadhaya Az-Zakat 
Al-Mu'asltirali, cet.IV, Jilid 2, hlm. 744, Dar An-Nafais, Jordan, 1430 H/2010. 
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Kewajiban Amil 

Amil memiliki kewajiban sebagai berikut. 

1) Mengambil atau Memungut Zakat 

Kewajiban yang perta1na ini diambil dari kalimat penama yang 
terdapar dala1n QS At-Tau bah (9): 103, yai tu ~l..~ yang artinya 
ambillah atau pungutlah. Kalimat yang 1nenggunakan fi'il amr ini 
mengandung makna perintah. Di dalam kaidah ushul fiqlz di katakan, 
asal dalam sebuah perintah adalah wajib kecuali tcrdapat dalil-dali 
yang mengalihkan. 21 Karena itu perintah mengarnbil arau mcmungm 
zakat n1erupakan suatu kewajiban yang me st i di laksanakan. Se lain 
mengandung n1akna perintah yang wajib, kalimar terscbut juga 
mengandung makna terdapat para pctugas vang mengambil atau 
memungut zakat. Oleh karena itu, fungsi yang pertama bagi amil 

adalah men1ungut atau n1engambil zakat dari para muzaki (pembayar 
zakar). 

Fakhruddin Ar-Razi22 dalam tafsirnya menjelaskan. kalimat '"klwdz" dalam 
ayat ini merupakan kalimat mubtada (kalin1at pembuka) yang maknanya 
adalah kewajiban mengarnbil zakat dari para aglm(va (orang kaya) dan 
mayoritas ulaina menjadikan ayat ini sebagai dalil kewajiban zakat. 

Walaupun dalam kalimat perintah ini menggunakan bentuk nmfrod 
(untuk saru orang) khusus unruk Nabi Saw. secara lafadz, secara 
makna dan perbuatan ditujukan untuk seluruh kaum muslimin, tidak 
hanya dikhususkan untuk Nabi Muhan1mad Saw. karena khitab (sasaran 
perintah dan larangan) dalam Al-Qur'an, sebagain1ana disebutkan oleh 
Al-Qunhubi23 dalam tafsirnya Al-Jami' ii Alzkaamil Qur 'an, ada beberapa 
jenis bentuknya. 

21Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazam Al-Andalusi Al-Qurthubi 
Azh-Zhahiri dalam Al Ahkam Fi Ushulil Ahkam, Juz 3, hlm. 2, Bab ke-12: Fil Amri Wan 
Nawahi Al Waridah Fil Quran Wa Kalamin Nabi Saw., Tahqiq Syeikh Ahmad Muhammad 
Syakir, Dar Al Aafaq Al Jadidah Beirut; Abdul Hamid Muhammad Bin Badis Ashanhaji, 
Mabai' Al Ushul, him. 26, Tahqiq 'Ammar Ath-Thalabi, Syirka/1 Al Wathoniyalt Linnasyr 
Wat Tauzi'. 

22Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Hasan bin Al-Husein At-Taimi 
Arrazi Al-Mulaqab bi Fakhurdin Ar-Razi, Mafatih Al-Ghaib!Tafsir Al-Kabir, him. 134. 

23Al-Qurthubi, Al-Jami' Li Ahkaamil Qur'an, juz 8, him. 245. 
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a) Ditujukan untuk seluruh umat 

Hai ornng-onmg yang bcrimm1, apabila kamu he11dak mengerjakan slialat ... 
(QS Al-Ivlaidah [S]: 6). 

Hai ormig-orcmg yang beriman, diwajibkcm atas kanm berpuasa ... (QS Al
Baqarah f2J: 183). 

b) Ditujukan khusus untuk Nabi Sa\v. baik secara lafadz maupun makna 

Dem dari ma/am hari maka tahajudlah sebagai ibadah nafilah bagimu ... (QS 
Al-Isra [ 17 I: 79) 

.. . sebagai pcngklwsusan bagimu ... (QS Al-Ahzab[33]: 50). 

c) Disebutkan khusus lafadznya, tetapi makna dan perbuatan untuk 
seluruh umat dan perintah mengambil zakat dalam Al-Qur'an 
termasuk jenis yang ketiga. 

"Dirikanlah shalat dari sesudah nrntahari tergelincir ... "(QS Al-Isra [17]: 78) 

Apabila kamu membaca Al-Qur'an hendaklah kamu meminta perlindrmgan 
kepada Allah (QS An-Nahl [16]: 98). 

24QS Al-Maidah (5): 6 dan QS Al-Baqarah (2): 183. 
25QS Al-lsra (17): 79 dan QS Al-Ahzab (33): 50. 
26QS Al-lsra (17): 78 dan QS An-Nahl (16): 98. 
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Di dalamnya juga ada perintah kewajiban zakat dengan lafadz yang 
khusus, namun makna dan perbuatannya untuk seluruh umat Islam. 

n\4 regJ • .:..s~~kf :J.i::o ~1a;t ~ ... ~ 
"' .,. -,./ .../ I .,. I .,., .../ U "' 

Ambila.lt dari sebagia11 liarta mercka sebagai zakat yang mcmbersihkan dan 
mensucikan mereka .... (QS. At-Taubah [9]: 103) 

Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, "Ketika ayat 1111 tu run, 
Rasulullah Saw. memerintahkan dua orang petugas untuk mengambil 
zakat, satu dari bani Juhainah dan yang lainnya dari bani Sulaim."2s 

Abu Ubaid Al-Qasirn juga n1eriwayatkan dalam kitabnya Al-Amwal,29 

Dari Yazid bin 'Amrll al-J\IIa'afiri dari orang-orang yang penzah mendengar 
'Uqbalz bin 'Amir al-julumi, ia berlrnta, "Rasulullah Saw. tefah mengutusku 
sebagai petugas zakat. Lalu saya meminta izin kepadanya bahwa kami na11tinya 
akan memakan sebagian dari zakat itu. Lalu beliau pun memberikan izin 
kepada kami." 

Kewajiban zakat yang mesti diambil oleh amil juga ditegaskan dalam 
hadis Rasulullah Saw. dari Ibnu Abbas ra.,30 

27QS At-Taubah (9): 103. 
26lbnu Katsir, Tafisrir Al-Quran Al-Azl1im, Juz 4, him. 162. 
29Abu Ubaid Al-Qasim, Al-Amwal terj. Ensiklopedia Keuangan Publik, him. 728. 
30HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Maj ah, Ahmad, dan 

Imam Syafi'i dalarn Musnadnya. 
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Dari Ibnu Abbas ra., seswiggulmya, Na bi Saw. mengutus lv1ua 'dz ra. ke Yamarz, 
belicw bcrsabda. "Ajaklah mercka zrntuk me11gucapkarz dua kalimat syahadat 
tiada Ilah 111clc1i11kan Allah dan aku Rasulullah (Saw.).jika mereka menaatimu 
dalam ha/ itu, c~jarkan mereka bahwa sesimgguhnya Allah mewajibkan kepada 
mereka shalat lima waktll dalam sehari semalam.]ika mereka merraatimu dalam 
hal itu. ajarkan mercka bahwa seszmggulmya Allah mewajibkarz kepada mereka 
sedekah tcrhadap harta mereka yang diambil dari orang kaya sekitar mereka 
dcrn dikc111balikcm (didistrilmsikan) kepada orang fakir di sekitar mereka." 

Badruddin Al-'Aini 31 mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa 
seorang imam mengutus para petugas zakat (amil) kepada para pemilik 
harta untuk memungut dan mengambil zakat mereka. 

2) Mendistribusikan Zakat 

Kewajiban yang kedua adalah mendistribusikan zakat. Zakat yang 
telah diambil dari para aglmiya itu tidak disimpan oleh amil, tetapi 
didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana 
dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sa\v. dari Ibnu Abbas ketika Nabi 
Saw. mengutus Mua'dz ra. ke Yaman, beliau bersabda,32 " •.• Jika mereka 
menaatimu dalam hal itu, ajarkan mereka bahwa sesungguhnya Allah 
mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) terhadap harta mereka 
yang diambil dari orang kaya sekitar mereka dan dikembalikan 
(didistribusikan) kepada orang fakir di sekitar mereka." 

31 Badruddin Al-~ini, 'Umdatul Qari Syarh Slzahilz Al-Bukhari, him. 343 
32Ibid. 
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Hadis ini menjadi dalil bahwa zakat yang sudah dikumpulkan oleh 
amil baik zakat fitrah maupun zakat mal (harta) mcsti disalurkan atau 
didistribusikan kembali kepada orang yang bcrhak mcncrimanya. Hadis 
ini memang menyebutkan satu kelompok saja. yaitu kclompok fakir, 
namun bukan berarti hanya mcreka saja yang berhak mencrimanya. 
Dan hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab Maliki bahwa zakat boleh 
dibagikan kepada satu kelompok saja, yaitu kclompok fakir. 11 

Badruddin Al-~ini menambahkan bahwa hadis ini mempcrbolehkan 
distribusi zakat antarwilayah atau bahkan negara dan tidak mcsci hanya 

distribusi hanya untuk dacrah dikumpulkannya zakar saja. H 

3) Mengedukasi Masyarakat 

Kali mat "min mmvaliltim" dalam QS At-Tau bah (9): 103 menunjukkan 

kewajiban amil yang ketiga, yaitu memberikan edukasi kepada 

masyarakat tentang harta mana saja yang wajib dikcluarkan zakatnya. 

Karena tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya, hal iw dapat 
dilihat dari kalimat "min" yang terdapat dalam ayat. "Min'" mengandung 

makna sebagian. 35 

Al-Qurthubi n1enyebutkan definisi harta sebagaimana yang 

disampaikan oleh Abu Umar, 

Abu Umar berkata, kata harta sebagaimana dikenal dalam ungkapa11 bahasa 
Arab adalah semua yang berkemba11g dan dimiliki adalah harta, seperti ya11g 
diungkapkan oleh Rasulullah Saw., seorang manusia berkata, "Hartak1l, 
hartaku, hartaku, datt yang ia miliki hanya hartanya yang ia maka11 lalu ltabis, 
ia kenakan (pakaian) lalu ... , a tau ia sedekahkan lalu berlalu (habis). "36 

33Wagbah Al-ZuhyJiy, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh terj. Zakat Kajia11 Berbagai 
Mazhab, him. 277, Badruddin Al-~ini, Vmdatul Qari Syarlz SlwlzilzAl-Bllklzori, him. 340. 

341bid. 
35lbnu Manzhur Ad-Dailamy, Ma'ani Al-Qur'an, Juz 1, him. 451, Fakhrudin Ar· 

Razi, at-Tafsir al-Kabir Mafatih11l Ghaib, juz 16, hlm. 134. 
36Al-Qurthubi, Al-]aami' liahkaami Al-Quran, juz 8, him. 246. 



Fakhrudin Ar-Razi3:- mengatakan bahwa ayat ini mengandung beberapa 
hukum di antaranya scbagai berikut. 

a) Hana yang diarnbil zakatnya hanya sebagian saja, bukan 
seluruhnya. Walaupun jumlah tertentu dari sebagian tersebut 
tidak disebutkan, kewajiban sedekah suclah cliketahui baik sifat, 
kazfiyat (tata cara) clan kammiyah (jumlah kaclarnya). 

b) Hana yang dizakati adalah yang menjadi milik mereka. 

Karena tic.lak semua harta yang harus clikeluarkan zakatnya, fungsi amil 
mesti menjela"kan kepada para muzaki ataupun calon muzaki tentang 
harra mana saja yang harus clikeluarkan zakatnya dan bagaimana cara 
menunaikannya scrta aclakah syarat-syarat tertentu clalam menunaikan 
zakatnya. Sekar,mg dengan potensi zakat yang cukup besar di Indonesia 
dan pcrolehan ::akat yang masih jauh dari potensi, itu menunjukkan 
bahwa masih b.myak masyarakat yang belum memahami tata cara 
menunaikan zakat. Oleh karena itu, eclukasi masyarakat mcnjacli 
sangac pL'nting. 

4) Menghitungkan Zakar 

Setclah masyarakat n1emahami harta yang wajib clizakati, mereka 
masuk pada tahap berikutnya, yaitu menghitung hartanya, clan inilah 
kewajiban amil yang keempat. Seperti yang disebutkan oleh Syeikh 
Muhammad lbrahim Ali Syeikh, amil aclalah yang mengu1npulkan, 
mencatat, menghitung, clan menimbang (menaksir). 

5) Doa Amil 

Hal yang tak boleh dilupakan oleh para amil adalah mendoakan para 
muzaki karena doa para amil merupakan ketenangan untuk para 
muzaki. Oleh scbab itu, seorang amil mestilah orang yang memiliki 
kriteria akhlak yang baik yang diambil dari kata fa sholli 'alaihim. 

~\Sf 11l ~ 'wj ~ ~\ ~ ~\ ~tS' :JLj ,jjf ~} J. ~\ ~ y 

,ci4 ~} ~6 t , «~~~ ~1 > :f' r ~11\)) : J~ 'r·t::i.1 ".a.; f Y 
j_;f ~f ~1 > ~ ~\ :Jill .. .. 

37Fakhruddin Ar-Razi, Mafaciih Al-Ghaib At-Tafsir Al-Kabir, juz 16, him. 134-135. 
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Dari Abdullah bin Abi Aujn. ia bcrkata, kcadaan Nabi Scm·. apabila datang 
suatu kaum dc11ga11 scdckalz 111ercka, beliau Saw. 111cngucapka11, "Ya Allah, 
bcrikanlalz mlmzat kt•pada keluarga si fulmz." !v1aka ayahlw datmzg dengan 
sedekalmya kcnmdimz Rasulullalz Saw. badoa. "Ya A I/ah. ht>rika11lah ralzmat 
kcpada kclzrnrga Abu Aufa. "3

·' 

Zamakhsyari menyebutkan dalam tafsirnya Al-J.:asyaf 'an Haqaiqi 
Ghwamidlzi at-Tanzi/ dari Imam Syafi'i rczhimaJrnllah. ia berkata, 

,,~=-~ 
"~.:.::\ 

'l\ku lebih menyukai seormzg wali kc:tika mcngmnbil zalwt laill mengucapkcm. 
'Semoga Allah memberikmz palzala atas apa yang tclcih cnglrnu berikcm serca. 
menjadikmmya sebagai pembersih dcm semoga Allalz mcmbcrilwn berkah dari 
apa (harta) yang tersisa (vang miliki). "~'1 

• Perbedaan pendapat para ulama tentang bagian atau porsi amil zakat 
menjadi empat pendapat, yaitu (l) amil mendapatkan bagian zakat scsuai 
dengan kebutuhannya, (2) amil zakat mendaparkan hak tidak boleh lebih 
dan tidak boleh kurang dari seperdelapan, (3) amil diberikan haknya 
sesuai dengan usaha dan upayanya ridak melebihi dari seperdelapan, 
(4) amil zakat mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya secara 
proporsional. Imam memiliki kewenangan (ijrihad) dalam menentukan 
bagian/porsinya. 

• Kewajiban Amil (a) mengambil atau memungur zakat, (b) mcndiscribusikan 
zakac, (c) mengedukasi masyarakat, (d) menghitungkan zakat (e) doa amil. 

38HR Bukhari 1497, 4166, 6332, 6359; Muslim 177; Abu Daud 1590; An-Nasai 
2459; Tirmidzi 1796. 

39Zamakhsyari, Al-Kasyaf .:4n Haqaiq Ghwamidhi at-Tanzil, cct. Ke-3, Juz 2, him. 
307. Berikut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1407 H. 
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I 

I 
Amil Zakat dan 

Sasaran Admlnistrasi 

[ ______ _ Keuangan Zakat --r---t___ 

,--- -- -- -- - --------1 
Amil adalah •.et1ap orang atau p1ha~ j 
yang be!..er1a atau bertugas untuk 
mengumpulkan, mendayagunakan. dan 
rnend1str1bus1kan zakat. 
Tugas amli 1tu ada dua: 
a. Bag1an yang bertugas mengumpulkan 

zakat, 
b Bag1an pendayagunaan dan distribus1 

zakat. 

L ____ _ J Pengertian Amil I 
----= - ------1-----------,1 

,- --- -- - j l Perbedaan pendapat para ulama 

I (a) seor,ing Muslim, I tentang bagian atau porsi amil 
I (b) mu~.allaf (orang de-1 . zakat menjad1 empat pendapat. 

wasa yang ;ehat akal . (t) Amil mendapatkan bag1an 

I pikirannya). 1· I zakat sesua1 dengan ke-
(c) 1u1ur, butuhannya. 

I (d)memahami hukum·' I (2) Amil zakat mendapatl<.an 

hukum zakat. I hak tidak boleh leb1h dan I {e) ml'mll1k1 l<emampuan t1dak boleh kurang dar1 
unt.1k mPlaksanakan seperdelapan. 

I tuga~. dan I (3) Amil d1ber1kan haknya 
! (f) d1utamakan pria kecuali sesuai dengan usaha dan 

tugas-tugas khusus yang upayanya tidak melebihi 
berka1tan dengan wamta dari seperdelapan 
m1salny;:i d1str1busi zakat (4) Amil zakat mendapatkan 
untuk p.Jra 1anda dan haknya sesua1 dengan 
lain sebagamya kebutuhannya secara 

I 
I 

w l_~~rla Amil 

proporsional Imam me
mihki kewenangan (1jtihad) 
dalam menentukan bagian/ 
porsmya. 

HakAmll 

(a) Mengambil atau 

I 
memungut zakat 

(bl Mendistribusikan 
zakat 

1
(c) Mengedukasi 

' 

masyarakat 
(d) Menghitungkan 

zaitat 

I [ O:::.::.n Amil 

3. Muallafatu Qulubuhum (Pihak yang Dilunakkan Hatinya) 
a. Pengertian Mualafatu Qulubuhum 

Muallafatu qulubuhum arti asalnya adalah orang yang dilembutkan 
hatinya. Kelompok muallaf diartikan juga dengan kelompok-kelompok 
berikut: 

l) orang yang diharapkan kecenderungan hatinya, 

2) keyaldnannya dapat bertambah terhadap Islam, atau 

. ' .... 
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3) terhalang niat jahat mcreka atas kaun1 muslimin atau harapan akan 

adanya kcmanfaatan mcreka dalam mcn1bela dan mcnolong kaum 
muslimin dari n1usuh. 

Orang yang perlu di-ta'lzfhatinya agar kokoh kcislamannnya. membela 
Islam, atau agar mereka tidak mcn\'erang I~L.1111. 

Sumber: konfrontasi.com 

.:.~ . ·;r, 
ill ••• 

Gambar 42 Muallafatu qulubuhum adalah 1) orang yang diharapkan 
kecenderungan hatinya, 2) keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, dan 
3) terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya 

kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin 
dari musuh. 

Menurut definsi ini, muallafatu qulubuhzmz juga tern1asuk kafir dan 
Muslim. Dalam konteks saat ini, negara non-Muslim yang diharapkan tidak 
mengganggu Muslim atau diharapkan bisa membantu negara Muslim bisa 
diberikan zakat muallafatu qulubulmm:10 

Muallafatu qulubuhum adalah 1) orang yang diharapkan kecenderungan hatinya, 
2) keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, dan 3) terhalang niac jahat 
mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaacan mereka 
dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. 

40Lihat: Qardhawi, Fikih Zakat, ]uz, 2, him. 594. 
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b. Ragam Muallafatu Qulubuhum 

Dr. Yusuf al-Qardhawi menyebutkan ada bcberapa bagian muallafatu 
qulubulrnm, yaitu scbagai bcrikut. 

1) Orang yang diharapkan bisa masuk Islam atau rekan, mitra, clan 
keluarganva nlasuk Islam, seperti yang terjadi pada Shafwan Ibnu 
Umayyah yang dijanjikan keamanannya oleh Rasulullah Saw. pada 
Fathu 1\1al.:.kah dan diberikan waktu selama 4 bulan untuk melihat 
kondisinya. Pada saat itu, ia tidak hadir kemudian ikut dalam Perang 
Hunain bcrsama Rasulullah Saw. sebelum ia masuk Islam. Rasulullah 
Saw. scndiri pernah meminjam senjata Shafwan Ibnu Umayyah saat 
pergi kc Pcrang Hunain dan Rasulullah Saw. telah memberinya sekian 
jumlah urna. Rasulullah Saw. berkata, "Ini adalah pemberian untuk orang
orcmg ycmg tidak tc1kutfakir." Iman1 Muslim clan Tirmidzi meriwayatkan 
dari Said Ibnu Musayyib, ia berkata, 

; I I GI . ~ ): ~,I • ,I ~ L· J Q ~ ~I I , .... .& \ j ~, . tW:-1 l.il .& I, I->~ .._rH ...... • :;,-- r--- ..I , - ....s--- ,. J ') ..:.;,, , ~ 
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"Demi Allah Swt., Rasulullah Saw. telah memberikanku padahal ia adalah 
orang yang paling aku benci, tetapi Rasulullah Saw. selalu memberiku hingga 
ia menjadi orang yang paling aku cintai. "41 

Selanjutnya, beliau masuk Islam dan menjadi Muslim yang taat. 

2) Orang yang dikhawatirkan berbuat jelek atau kejahatan terhadap 
masyarakat atau kaum muslimin. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, 

0 ,.. :- ,,,,, ~ ,.. ., ,,,, 

~~ rLJ ~ !&\ J.:o ~\ .:,_;;~ ~lS' ~_µ ~1 ~~ ~1 ~ 

~!~ ·:~ ~~-? 1J.A : \~Li_, --~ ':11 \~l;; ~Lti.:aJ1 ~ !.Al1s.f 
y I....) \...I" - ...I lj \ ~ ...I ... ~ 1 • 

<' t ~ ,, , c ~pkj' ~) ~~_, ~s r~•.:P 
"Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa suatu kaum datang kepada Rasulullah 
Saw., mereka memuji Islamjika mereka diberikan sedekah dan berkata, 'agama 

~ 1 Ta[sir lbnu Katsir, juz 2, him. 365. 
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Islam ini agama yang yang baik, tetapijika mereka tidak diberikan harta sedekah 
mereka mcncela dan menjelek-jelekan Islam'." 

3) Orang yang baru masuk Islam diberikan bagian mualla.fatu qulubuhum 
agar ia tsabat dan konsisten dengan keislamannya. 

-e ,, ~ .,, ,,,... ,,.. J } .,.~ ~ J 

j\ ~:?_; t~ ~ ~\ ~ :Jlii ~_,_L; ~_µJI J ~~j.ll ~ 
, .... 

:::.. ,,,,, ,, ,,. 0 ,,, ,,, -:: .,, .... ... ., .... ,,. , w. 0LS"' jl .... : Jli ~ 0LS"' 01, : Ju -: .... 1 .... " · -.... !' -, L' ~~ 

Imam az-Zuhri penzah ditanya tentcmg arti mzrnllafatu qulubuhwn, ia 
menjawab, Yaltudi atarl Nasrmzi yang baru masllk Islam." Kenzudian ia ditmzya, 
"Walaupzm dia orang kaya?" la menjawab, "Walaupzm orang kaya. '' 

4) Tokoh Muslim yang memiliki mitra non-Muslim yang diharapkan bisa 
mengislamkan mitranya. Di antara dalilnya adalah 

Di antara dalilnya adalah Abu Bakar memberikan bagia11 zakat ini kepada 
Adyi Jbnu Hatim dan Zabarqan bin Badar. 42 

Kedua orang tersebut diberikan bagian muallafatu qulubulmn1 walaupun 
mereka orang Muslim yang taat karena mereka adalah tokoh di antara 
kaumnya. 

5) Para tokoh Muslim yang komitmen keislamannya perlu diperkuat. 
Diharapkan dengan pemberian zakat ini mereka bisa komitmen dan 
bisa berpengaruh terhadap masyarakatnya. Sebagaimana pemberian 
Rasulullah Saw. yang berlimpah (ghanimah hauz ltawazin), di antaranya 
Ahlu Makkah yang dibebaskan saat mereka masuk Islam walaupun di 
antara mereka ada orang munafik, ada juga orang yang imannya lemah. 
Akan tetapi, terbukti setelahnya kebanyakan mereka adalah Muslim 
yang taat.43 

6) Kaum muslimin yang tinggal di perbatasan di mana mereka diharapkan 
bisa mempertahankan atau membela umat Islam dari serangan musuh. 

42Tafsir Al Manar, Juz 10, him. 574. 
43Tafsir Al-Qurthubi, juz 8, him. 179. 



7) Umat Islam yang diharapkan bisa menarik zakat dari orang-orang yang 
enggan men1bayar zakat. 

Ketujuh pihak ini 1nasuk ke dalam kategori al-muallafatu qulubuhum, 
baik kafir maupun Muslim. Akan tetapi, Imam as-Syafi'i memiliki pendapat 
lain terkait hal ini. Ia berkata bahwa muallafatu qulubulmm itu khusus untuk 
orang Muslim clan tidak diberikan kepada orang musyrik. Ia berdalil bahwa 
sedekah ini dari umat Islam dan dikembalikan kepada mereka.44 

Beliau juga berdalil dengan hadis dari Muadz, 

"Balzwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang
ora11g fakir". 

Akan tetapi, Ar Razi menjawab alasan Imam As-Syafi'i dengan 
menjelaskan, tidak ada dalam ayat yang menunjukkan bahwa muallafatu 
qulubulwm itu orang-orang musyrik, tetapi yang ada muallafatu qulubuhum 
itu 'am atau umum berlaku untuk orang Muslim dan selain Muslim. 

Dr. Qardhawi scndiri menambahkan bahwa jika kalimat muallafatu 
qulubulrnm umum mcncakup kafir dan Muslim, hal ini menjadi dalil 
bolehnya memberikan bagian nmallafatu qulubuhum untuk orang kafir karena 
yang tidak diperbolehkan itu adalah mengkhususkan bagian ini untuk orang 
kafir, sebagaimana riwayat Qatadah bahwa ia menegaskan, 

"Diriwayatkan dari Qatadah bahwa muallafatu qulubuhum adalah orang-orang 

Arab dan non-Arab yang biasa di-ta'lif oleh Rasufollah Saw. supaya mereka 
beriman. "45 

44al-Ummu, juz 2, hlm. 61. 
45Tafsir atlt-Tliabari, Juz 14, him. 314. 
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Ragam Muallafatu Quiilbulrnm menurur Dr. Yusuf al-Qardhawi 

(a) Orang yang diharapkan bisa masuk Islam acau rekan, mitra, dan 
keluarganya masuk Islam. (b) Orang yang dikhawatirkan berbuac jelek arau 
kejahatan terhadap masyarakat atau kaum muslimin. (c) Orang yang baru 
masuk Islam diberikan bagian muallafatu qulubulumz agar ia tsal>at dan konsisren 
dengan keislamannya. (d) Tokoh Muslim yang memiliki mitra non-Muslim 
yang diharapkan. (e) Para tokoh Muslim yang komitmen keislamannya 
perlu diperkuatkan. bisa mengislamkan mitranya. (f) Kaum muslimin yang 
tinggal di perbatasan di mana mereka diharapkan bisa mempenahankan atau 
membela umat Islam dari serangan musuh. (g) Umat Islam yang diharapkan 
bisa menarik zakat dari orang-orang yang enggan membayar zakar. 

i. Bagian Muallafatu Qulubuhum Sepeninggal Rasulullah Saw. 

Sesungguhnya, ada beberapa pendapat terkai t ha! ini yang mengatakan 
bahwa bagian nmallafatu qulubuhum sudah tidak ada sepeninggal Rasulullah 
Saw. Akan tetapi, pendapat yang slrnhih clan slunvab 3dalah yang mengatakan 
bahwa bagian ini masih tetap ada dan ayat ini tidak di-nasal~h a tau dihapus. 
Bahkan ayat ini n1erupakan ayat yang jelas atau sharih, sebagaimana 
dijelaskan dalam surat At-Taubah yang turun pada akhir turunnya Al
Qur'an.46 

Sumber: penasby.blogspot.com 

Gambar 43 Mual/afatu qu/ubuhum mencakup Muslim dan kafir, sehingga orang 
kafir boleh diberikan zakat dari bagian ini. 

46Lihat: Qardhawi, Fikih Zakat, juz 2, him. 598 . 
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Pendapat yang shahih adalah m1u1llafatu qulubuhum masih recap berlaku setelah 
Rasulullah Saw. wafat. 

d. Kebutuhan untuk Men-ta 'lit Qulub (Hati) Masih Ada 

Beberapa pihak mengatakan bahwa kebutuhan untuk men-ta'lif qulub 
(haci) sudah tidak dibutuhkan sejak Islam tersebar ke seantero dunia dan 
mendominasi di sebagian masyarakat agan1a lain. Namun, ungkapan ini 
tidak tepat karena beberapa hal berikut. 

1) Sebagaimana yang disan1paikan oleh sebagian Malikiyah bahwa 'illat 
diberikannya zakat kepada nwallafbukan agar mereka membantu umat 
Islam, melainkan agar dia suka dan mencintai Islam. 

2) Ungkapan bahwa ta 'lif dibutuhkan saat Islam lernah dan pada saat kuat 
tidak dibutuhkan lagi adalah dalil yang tidak tepat karena banyak sekali 
negara-negara kaya yang saat ini menjajah pemikiran clan ekonomi, 
bahkan nlenjadi imperialis bagi negara-negara Muslim. 

3) Sesungguhnya kondisi sudah berubah. Umat Islam tidak lagi menjadi 
pionir di era modern ini, bahkan Islam menjadi asing sebagaimana 
awal kelahirannya dan dijajah oleh negara-negara maju. Maka dari itu, 
butuh di-ta'lif dan dilunakkan hati mereka.47 

Men-ta'lif quluh (hati) masih diburuhkan meskipun Islam sudah tersebar ke 
seluruh penjuru dunia. 

e. Apa Pengertian Kontemporer dari a/-Mual/afatu Qulubuhum 

Pertama, yang harus ditegaskan adalah bahwa men-ta'lif hati orang 
atau pihak itu diperbolehkan dengan syarat penunjukannya diserahkan 
kepada otoritas, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan 
para khalifah setelahnya sebab pemilihan dan penunjukan sangat erat 
kaitannya dengan politik negara, baik internal maupun eksternal. Begitu 
pula dengan maslahat umat clan masyarakat pada umumnya.48 

Akan tetapi, pada saat otori tas tidak melakukan hal ini maka ormas 
atau lembaga-lembaga ·sosiallah yang melakukan peran ini. Dr. Qardhawi 
menyebutkan bahwa jika tidak ada pemerintah atau lembaga yang 

47Lihat: Qardhawi, Fikili Zakat, Juz 2, hlm. 606. 
48SyarhulAzhar,]uz I, him. 513. 
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melakukan ini, personal tidak bolch melakukan ini kccuali tidak ada 
mustahik lain sclain m11aflafatu qululmlwm. 

Sesungguhnya, maqashid dari muallafatu qulub11/111m adalah bagaimana 
n1ereka (mustahik) bisa masuk Islam dan cinta kcpada Islam, minimal 
tidak berbuat jahat kepada umat Islam. Di antaranya dcngan memberikan 
bantuan kepada sebagian negara-ncgara atau masyarakat non-Muslim 
supaya bisa mendukung dan bergabung dengan umat Islam, memberikan 
bantuan kepada beberapa lembaga tertcntu agar nicrcka mendukung umat 
Islam, atau bisa juga dengan menyewa beberapa media agar mereka bisa 
men1bela pern1asalahan umat Islam. Saal ini banyak sekali orang-orang yang 
baru masuk Islam di negara-negara minoritas l\1uslim yang butuh bantuan 
dan penguatan ini. Pada saat yang sama mereka sendiri tidak mendapatkan 
haknya yang layak di negara-negara minoritas Muslim tcrsebut. Bahkan 
contoh-contoh tersebut lebih butuh untuk di-ta '/if. sebagaimana disebutkan 
oleh Syeikh Syayyid Ridha. Beliau mengatakan bahwa umat Islam sedang 
dibujuk hatinya oleh orang-orang kafir agar menjadi pengikut mereka dan 
masuk ke dalan1 agama mereka. Kita banyak melihat bagaimana negara
negara liberal saat ini berusaha untuk 1ncnjajah umat Islam agar masuk 
ke dalam agam~ mereka. Terakhir, Dr. Qardhawi n1enjelaskan bahwa biaya 
untuk ta'lzful qulub tidak hanya terbatas pada bagian muallajiHu qulubulrnm, 
tetapi juga boleh diambil dari dana-dana yang lain selain zakat. 49 

• Men-ta'lif hati orang atau pihak diperbolehkan dengan syarat 
penunjukannya diserahkan kepada otoritas. 

• Jika pemerintah tidak melakukannya, ormas boleh mclakukannya, tetapi 
tidak boleh oleh personal. 

• Maqashid dari muallafaw q1llubuhum adalah bagaimana mereka (muscahik) 
bisa masuk Islam dan cinta kepada Islam, minimal tidak berbuat jahat 
kepada umat Islam. 

49Lihat: Qardhawi, Fikih Zakat, Juz 2, hlm. 609. 
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/ Ragam Muol/ofotu Qu/ubuhum menurut 
Dr. Yusuf al-Qardhawi 

(a) Orang yang d1harapkan b1sa masuk 
Islam atau rekan, mitra, dan kc
luarganya masuk Islam 

(b) Orang yang d1khawatirkan berbuat1elek 
atau ke1ahatan terhadap masyarakat 
atau kaum muslimin. 

(c) Orang yang baru masuk Islam diberikan 
bag1an mua/Jafatu qulubuhum agar 
1a tsabat dan konsisten dengan 
ke1slamannya. 

(d) Tokoh Muslim yang mem1l1k1 mitra 
non-Muslim yang d1harapkan 

(c) Para tokoh Muslim yang komitmen 
ke1slamannya perlu d1perkuat bisa 
meng1slamkan m1tranya. 

(f} Kaum musl1m1n yang tinggal d1-
perbatasan d1 mana mereka diharapkan 
bisa rnernpertahankan atau rnembela 
umat Islam dari serangan musuh. 

(g) Umat Islam yang diharapkan bisa 
menarik zakat dari orang-orang yang 
enggan membayar zakat. 

Apa Pengertian Kontemporer dlri 
al-Mual/a/atu Qu/ubuhum 

Men-ta'li/ hat1 orang atau pihak 
diperbolehkan dengan syarat 

penunjukannya diserahkan kepada 
otoritas. 

Jika pemerintah tidak 
melakukannya, ormas boleh 

melakukannya, tetapi tidak boleh 
oleh personal. 

Maqashid dari mualla/atu 
qu/ubuhum adalah baga1mana 
mereka (mustah1k) bisa masuk 
Islam dan cinta kepada Islam, 

minimal tidak berbuat 1ahat kepada 
umat Islam. 

Pengertian Muo/la/atu Qulubuhum 
Muallafatu qulubuhum adalah 1) orang yang diharapkan kecenderungan hatinya, 

2) keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, dan 3) terhalang niat jahat 
mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka 

dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. 

Kebutuhan untuk Men-ta'li/ Qulub (Hat;} 
Masih Ada 

Men-ta'/if qu/ub (hat1) mas1h dibutuhkan 
mesk1pun Islam sudah tersebar ke 

seluruh penjuru dunia. 

4. Riqab (Hamba Sahaya) 

a. Pengertian Riqab 

Bagian Muallafatu Qulubuhum 
Sepeninggal Rasulullah Saw. 

Ada beberapa pendapat terkait hal ini yang 
mengatakan bahwa bagian mual/afatu 

qulubuhum sudah tidak ada sepeninggal 
Rasulullah Saw. 

Akan tetapi, pendapat yang shahih dan 
shawab adalah yang mengatakan bahwa 

bagian ini masih tetap ada dan ayat ini 
tidak di-nasakh atau dihapus 

Menurut bahasa, lafadz yl:!)\ adalah bentuk jarna' dari lafadz ~J 
(mufrad) yang artinya hamba sahaya, baik laki-laki ( ~-.H) maupun 
perempuan (6...o~I). Ayat-ayat yang berkenaan dengan riqab atau perbudakan 



dala1n Al-Qur'an berkenaan dcngan proses atau mckanisme memerdekakan 
budak sccara bertahap sehingga tidak ada lagi pcrbudakan di muka Bumi 

1111. 

Sumber: image.google.com 

Gambar 44 Riqab pada konteks kontemporer bisa diartikan sebagai seorang 
tawanan Muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seorang yang dipenjara 

karena difitnah, seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya, 
atau bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir. 

Oleh karena itu, Al-Qur'an membuka pintu seluas-luasnya untuk 
memerdekakan han1ba atau budak, di antaranya mcnjadikan aktivitas 
memerdekakan budak sebagai sanksi atas pelanggaran atau pidana. 
Misalnya, dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang penerimaan 
zakat atau masharif, Allah Swt. menjelaskan ~ u )1 J) yang artinya zakat 
yang diterima harus disalurkan. Salah satunya untuk membebaskan budak, 
yaitu sejumlah dana yang bisa mencukupi untuk membebaskan hamba dari 
perbudakan melalui dua cara. 

Pertama, membantu para mukatab agar mereka bisa nlembayar tebusan 
kepada tuannya. 

lstilah mukatab ini adalah hamba yang akan dibebaskan oleh tuannya 
dengan syarat memberikan sejumlah uang tertentu sebagai harga dari 
pembebasannya. Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan agar setiap 
orang bisa menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu para mukatab, 

_1$~ .. -F~kih Zakat Kontemporer 



sehingga mereka bisa me1nberikan kepada tuannya sejumlah uang yang 
disepakati agar hamba sahaya tersebut bebas. Allah Swt. berfirman, 

- .:...-• 
...:.. J. ..,. ~J ,., ,J ;' ,J. ,, ~ 

~<i:;I~ C>~I ~I JLa ~ ~yl~j 1p 

..... Dan lmdal~-lmdak yang kanrn miliki yang memgingi11ka11 perjm1jian. he11daklah 
kanm buat pc~:im1jim1 dengcm mereka, jika kamu mengetalwi ada kcbaikan pada 
mereka. dcm berikanla.h kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikarzmiakan
Nya kepadanw. ( QS An-Nur [24]: 33) 

Penyaluran terhadap nrnkatab ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam 
As-Syafi'i, dan Imam Al-Laits bin Saad. Mereka berpendapat dengan hadis 
riwayat Ibnu Abbas, ia mengatakan, firman Allah Swt. '-:-'\j )1 ~J yang 
dimaksud itu adalah mukatab. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain, 

dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikanmiakan-Nya 
kepadanm (QS An-Nur [24]: 33) 

Kedua, seseorang menunaikan zakatnya unruk membeli hamba atau 
budak agar mereka bisa bebas, baik sendiri maupun bersama yang lain. lni 
adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Dan lbnu Al 
'Arabi mengatakan bah\va sesungguhnya ini adalah pendapat yang shahih.50 

Menurut Dr. Qardhawi, ayat ini mencakup keduanya, yaitu membantu 
para nmkatab dan membebaskan budak. 51 

Akan tetapi, jika yang bertugas mendistribusikan zakat adalah otoritas 
atau pemerintah, maka tidak ada lagi perbedaan. Ini karena ulil amri-lah 
yang memutuskan bagian riqab disalurkan untuk mukatab atau untuk 
membebaskan budak, sebagai1nana dalam sirah tabi'in, 

50Ahkamul Qur'an Juz 2, him. 955. 
51Lihat: Qardhawi, Fikih Zakat, Juz 2, hlm. 612 
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"Sebagaimana yang dituliskan oleli Imam Az-Zuhri kepada Khalifah Umar bin 
Abdul Aziz yang rnengatakan bagian riqab dua bagian: sebagicm zm tuk nmkatab da11 
sebagian la.gi digzmakan zmtuk membeli Jrnmba salwya yang biasa shalat, puasa, dan 
berkomitmen terhadap Islam. Mereka dibebaskan dari dana zakat. "52 

• Riqab artinya hamba sahaya atau budak, baik laki-laki maupun 

perempuan. 

• Bagian riqab dua bagian: sebagian untuk mukatab dan sebagian lagi 

digunakan untuk membeli hamba sahaya. 

b. Pengertian Kontemporer 

Saat ini perbudakan sebagaimana dimaknai oleh Al-Qur'an nyaris 
tidak ditemukan, khususnya di negara-negara Islam. Pertanyaannya adalah 
apakah bagian dari riqab ini sudah tidak ada dan tidak bisa ditunaikan? 
Atau ada makna lain? 

Dr. Qardhawi menjelaskan beberapa pandangan para ulama, di 
antaranya beberapa ulama menjelaskan bahwa tawanan Muslim di negara 
non-Muslim berhak mendapatkan biaya dari bagian riqab. 

Lafadz yli )1 dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai hamba. Akan tetapi, 
beberapa ulama menjelaskan bahwa tawanan Muslim termasuk bagian 
dari hamba sahaya atau ~I. Oleh karena itu, dana zakat bagian riqab 
boleh disalurkan untuk membebaskan tawanan Muslim di negara-negara 
non-Muslim. Pendapat ini diriwayatkan dalam mazhab Imam Ahmad 
yang beralasan bahwa dengan membebaskan tawanan Muslim berarti 
membebaskan perbudakan mereka dari tangan non-Muslim. 53 

52al-Amwal, him. 608-609. 
53ar-Raudh Al-Marbi' juz J, hlm. 402. 
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Ibnu al-'Arabi al-Maliki juga 1nenukil pendapat ini dari Ibnu Habib 
bahwa menggunakan dana riqab untuk membebaskan tawanan itu boleh 
hukumnya. 

Sebagian para pernikir Muslim, seperti Syeikh Syayyid Ridha dalam 
tafsir a/-1\Imwr mcnjelaskan bahwa bagian riqab juga bisa digunakan untuk 
membebaskan belenggu atau penjajahan ekonomi clan informasi yang 
dilakukan oleh negara-negara non-Muslim. 5·1 

Pendapat ini juga ditegaskan oleh Syeikh Mahmud Syaltut yang 
mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini, di nrnna negara-negara adidaya 
dan negara maju telah rnenjajah pemikiran, ekonomi, dan politik negara
negara Muslim, tennasuk bagian dari perbudakan yang lebih berbahaya 
dan menghinakan. Oleh karena itu, dana zakat ini boleh disalurkan untuk 
membebaskan negara-negara atau 1nasyarakat Muslim dari penjajahan 
pemikiran, ekonomi, dan politik. Akan tetapi, Dr. Qardhawi n1enjelaskan 
bahwa perluasan 1nakna ini telah keluar dari n1akna riqab, baik secara istilah 
maupun secara pcnggunaannya dalam Al-Qur'an. Penjajahan pemikiran, 
ekonomi. dan politik yang disebutkan Syeikh Syayyid Ridha dan Syeikh 
Syaltut bisa mendapatkan dana zakat maal dari bagian fisabilillah tanpa 
harus memaksakan kehendak makna riqab dalam Al-Qur'an. 

Yang dimaksud dengan hamba sahaya di sini adalah para budak Muslim 
yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun) untuk 
dimerdekakan dan tidak nlemiliki uang untuk membayar tebusan atas 
diri mereka n1eskipun mereka telah bekerja keras. Cara membebaskannya 
adalah dengan membayarkan sen1ua tebusannya. 

Menurut Rasyid Ridha,firriqab bisa diperluas maknanya, di antaranya 
negara terjajah seperti Palestina, negara-negara di Afrika, clan lain-lain 
(di-qiyas-kan dengan budak). 

Karena perbudakan sudah tidak ada dan dilarang secara hukum 
internasional, kelompok riqab dapat dianalogikan kepada 

1) seorang tawanan Muslim yang ditawan oleh tentara musuh, 

2) seorang yang dipenjara karena difitnah, 

3) seorang pembantu yang disekap clan disiksa oleh majikannya, dan 

4) bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir.55 

5~Tafsir al-Manar, ]uz 10, him. 598. 
55Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakat, (IZI). 
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Riqab pada konteks kontemporer bisa diartikan sebagai seorang tawanan 

Muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seorang yang dipenjara karena 

difitnah, seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya, 

atau bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir. 

Riqab (Hamba Sahaya) 

Pengertian Riqab 
Riqab artinya hamba sahaya atau budak, baik laki-laki maupun perempuan. 

Bagian riqab terbagi menjadi dua: sebagian untuk mukatab dan sebagian lagi J 
digunakan untuk membeli hamba sahaya. _ 

Pengertian Kontemporer 
Riqab pada konteks kontemporer bisa diartikan sebagai (a) seorang tawanan Muslim 

yang ditawan oleh tentara musuh, (b} seorang yang dipenjara karena difitnah, (c) 
seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya, atau (d) bangsa Muslim 

yang dijajah oleh bangsa kafir. 

5. Gharimin (Orang-orang yang Berutang) 
a. Pengertian Gharimin 

~ 

Lafazh al-gharimun .J_j-!J\1...11 dalam bahasa Arab merupakan jamak 
dari lafazh gharim (r_;U:.) yang artinya orang yang punya utang (debitur), 
sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Ghumam dalam kitabnya al-Fathalz. 5b 

Al-ghariim (bahasa Arab) adalah orang yang memiliki piutang atau 
kreditur, tetapi kadang dilekatkan pada debitur juga. Dalam Al-Qur'an, 
lafazh al-ghurmu itu diartikan al-luzum atau melekat sebagaimana firman 
Allah Swt., 

L~ \_Jl:. 0 l.S-- \:~ 1 l~ 0 j 
Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. ( QS Al-Furqan [25]: 65) 

56Hasyiyatul Radii Mukhtar, juz 2, him. 63. 



b. Ragam dan Kriteria Orang yang Berutang 

Menurut para uiama, orang yang berutang dibagi menjadi dua bagian: 
I) orang yang berutang untuk kebutuhan dirinya sendiri, dan 2) orang 
yang berutang untuk kebutuhan orang lain. 

Sumber: vectorcartoon.com 

Gambar 45 Gharimin merupakan orang-orang yang memiliki utang, baik untuk 
keperluan diri sendiri maupun orang lain. 

1) Orang yang Berutang untuk Kebutuhan Dirinya Sendiri 

Orang yang berutang untuk kebutuhan dirinya sendiri, seperti 
kebutuhan rumahnya, kebutuhan kesehatannya, dan peralatan rumahnya. 

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabari dari Abi ja'far 
dari Qatadah yang mengatakan, "AI-gharim adalah orang yang berutang untuk 
kebutuhan yang darurat atau yang wajib, bukan kebutuhan pelengkap. Oleh karena 
itu, seorang imam atau pemimpin harus memberikan hak mereka dari baitul mal."57 

Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang atau masyarakat yang 
tertimpa musibah, sehingga mereka harus berutang untuk memenuhi 
kebutuhan daruratnya. Seperti pada saat terjadi musibah banjir yang 

57Tafsir ath-Thabari, yang ditahqiq Mahmud Syakir, Juz 14, him. 338. 



mcrusak bahkan menghancurkan rumah dan kekayaan masyarakat, 
sehingga memaksa mereka meminjam kc para tctangga kanan dan kiri 
mereka guna menyediakan pcralatan darurat. 

Imam Mujahid mengatakan, 'l\da tiga klasifikasi orcmgycrng berutang: (1) 
scscormzgycmg lzilcmg lzartanya karena bm1ji1~ (2) yang trrt impa musibalz kebakaran 
seliingga lrnrtanya habis, (3) dwz seseormzg yang pzmya tcmggzmg jawab keluarga, 
tetapi tidak memiliki harta yang cukup dmz ia harus berutcmg untuk memenulii 
kebutultan keluarganya. "58 

Dengan cara seperti ini, zakat telah memerankan fungsi asuransi 
dalam syariah yang berbeda daripada asuransi kovensional, karena 
asuransi konvensional telah menanggung risiko yang tcrjadi pada peserta 
asuransi berdasarkan besaran dari premi yang mereka bayarkan. Jika 
premi yang mereka bayarkan besar, maka akan mendapatkan tanggungan 
yang besar pula. Sebaliknya, jika premi yang mercka bayarkan kecil, biaya 
pertanggungan yang diterima oleh peserta kecil pula. 

Hal ini berbeda dengan hak zakat untuk orang yang berutang di 
mana besaran zakat yang diberikan kepada mereka (orang yang berutang) 
bukan berdasarkan kontribusi mereka, melainkan herdasarkan jumlah atau 
besaran kerugian mereka. 

2) Syarat atau Kriteria Orang yang Berutang untuk Kebutuhan Pribadinya 

Mayoritas ulama tidak mensyaratkan kriteria tertcntu terhadap orang 
yang berutang, tetapi Imam Malik atau mazhab Malikiyah memberikan 
empat kriteria sehingga seseorang atau entitas tertentu bisa disebur sebagai 

orang yang berutang dan layak mendapatkan zakat. 

a) Gharinz atau orang yang berutang itu membutuhkan biaya umuk 

menutupi utangnya. Namun, jika orang tersebut merupakan orang kaya 
dan mampu menutupi utangnya, ia tidak berhak mendapatkan zakat. 5~ 

b) Gharim itu berutang untuk kebutuhan yang taat atau minimal yang 
mubah. Oleh karena itu, jika berutang untuk kebutuhan maksiat, tidak 

boleh mendapatkan hak zakat. 

c) Utangnya telah jatuh tempo. Oleh karena itu, jika utangnya belum 

jatuh tempo, utangnya belum berhak untuk mendapatkan zakat. 

515Mushannaf Jbnu Abi Syaibah, juz 3, him. 207. 
~Qal-Majmu', Juz 6, him. 207. 

-
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3) Orang yang Berutang untuk Kepentingan Orang Lain 

Orang-orang yang berutang untuk kepentingan orang lain di antaranya 
orang-orang yang n1eng-ishlah dua pihak dengan cara mengeluarkan biaya 
tertentu untuk shalalz. Namun, karena ia tidak memiliki biaya, ia berutang 
sllellah tersebut sehingga pihak-pihak yang bersengketa tersebut menjadi damai. 

Contohnya adalah len1baga, yayasan, atau pihak yang mengelola 
pendidikan, len1baga sosial, anak yatim, rumah sakit, fakir dan dhuafa, 
masjid, lembaga pendidikan untuk orang yang tidak mampu, atau lembaga 
sejenisnya, kernudian mcreka berutang untuk memenuhi kebutuhan 
primer atau opcrasional len1baga tersebut maka mereka termasuk kategori 
gharimin. Landasannya adalah karena dalil tentanggharimin pada ayat di atas 
rermasuk juga orang-orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan 
orang lain, bahkan menjadi lebih berhak. Oleh karena itu, para ulama 
menyatakan dalilnya adalah qiyas, meng-qiyaskan orang yang berutang untuk 
kebutuhan orang lain dengan orang yang berutang untuk kebutuhannya 
sendiri. 

Gharimin merupakan orang-orang yang memiliki utang, baik untuk keperluan 
diri sendiri maupun orang lain. 

c. Qardhul Hasan dari Dana Zakat 

Kalau dilihat dari perspektif maqasltid dan qiyas, memberikan pinjaman 
dari dana zakat untuk orang-orang yang memenuhi kebutuhan dari 
dana gharimin diperbolehkan agar mereka tidak berutang ke bank-bank 
konvensional atau terlibat dengan transaksi ribawi. Hal ini sebagaimana 
dijelaskan oleh para ulama, seperti Abu Zahrah, Imam Khalaf, dan Hasan, 
dalam kajian mereka tentang zakat. Mereka beralasan bahwa jika utang
utang itu bisa dipenuhi dari dana zakat, memberikan pinjaman qardhul 
hasan kepada n1ereka yang membutuhkan jauh lebih diperbolehkan dan 
termasuk ke dalam kategori qiyas al-aw la. 60 

Memberikan pinjaman dari dana zakat untuk orang-orang yang memenuhi 
kebutuhan dari dana gharimin diperboJehkan agar mereka tidak berutang ke 
bank-bank konvensional arau terlibat dengan transaksi ribawi. 

60Halaqatu Dirasat al-Ijtima'iyah, hlm. 254. 
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d. Hak Zakat Orang yang Berutang 

Orang yang berutang untuk kepentingan diri sendiri diberikan biaya 
sejumlah pokok utangnya, sehingga ia bisa melunasi utangnya. Oleh karena 
itu, jika kreditornya merelakan, mcngikhlaskan, a tau utangnya dibayarkan 
atau dilunasi oleh pihak lain, maka ia wajib mengembalikan zakat yang 
telah diterimanya. 

e. Keadilan Islam Terhadap Orang-orang yang Berutang 

Sesungguhnya, ca..ra. pandang Islan1 dan perlakuannya terhadap orang-orang 
yang be1utang sangatla.h adil dan bisa dilihat dari beberapa tahapan berikut. 

I) Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana dalam 
memenuhi kebutuhannya agar mereka tidak berutang. 

2) Jika karena kondisi darurat tertentu ia berutang. ia harus berkomitmen 
untuk melunasi utangnya sesuai dengan hadis, 

"Barangsiapa yang meminjam dan berkeinginan zmtuk melwzasinya maka Allah 
Swt. akan melunasinya. Dan barangsiapa yang meminjam, nmmm tidak ingin 
melunasinya, maka Allah Swt. akan nzenghancurkan hartanya. "61 

3) Jika ia tidak mampu melunasi utangnya, seluruh atau sebagiannya, 
tetapi ia tetap ingin melunasinya, otoritas a.tau pemerintah harus 
intervensi untuk membantunya agar bisa melunasi utang-utangnya. 

Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan, 

"Sesunggulmya, utang itu menjadi keluh kesah di malam ltari dan menghinakar1 
di siang hari." 

Dan Rasulullah Saw. telah berlindung diri dari utang sebagaimana 
yang ia katakan, 

61Al Majmu',Juz 2, hlm. 209 . 
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"Ya Allah, aku berlindmzg kepadanrn dari lilitcm utang, musuh, dan kerasnya 

musuh." (In1am Hafizh dalam Bulughul Maram him. 313, hadis ini 
diriwayatkan oleh Nasa'i dan dishahihkan oleh Hakim). 

Sumber gambar: dailymoslem.com 

Gambar 46 Memberikan pinjaman dari dana zakat untuk orang-orang yang 
memenuhi kebutuhan dari dana gharimin diperbolehkan agar mereka tidak 
berutang ke bank-bank konvensional atau terlibat dengan transaksi ribawi. 

Sesungguhnya, utang itu sangat berbahaya karena tidak hanya 
mengganggu psikologi debitur, tetapi juga bisa menyebabkan akibat negatif 
terhadap kepribadiannya. Hal ini yang ditegaskan atau diperingatkan 
dalam hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa 
Rasulullah Sa\v. sering berlindung kepada Allah Swt. dari berutang. 
Kemudian para sahabat bertanya rahasia kanapa Rasulullah Saw. banyak 
berlindung dari utang dan menyamakannya dengan berlindung diri dari 
siksa kubur, fitnah kehidupan, fitnah Masih ad-Dajjal. Rasulullah Saw. 
menjawab, 



"Sesunggulmya,jika seseorang berutmzg,jika ia berkata maka ia bcrbohongdanjika 
ia be1ja11ji maka ia mengingkari." (HR Imam Bukhari dalam kit ab Istiqrad Bab 
Man lstaadza min ad-Dain). 

Salah satu sarana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. untuk 
memperingatkan sahabat-sahabatnya agar tidak berutang adalah Rasulullah 
Saw. tidak menyalatkan mayyit yang 1ncmiliki utang yang belum dilunasi. 

Pada saat yang sama Rasulullah Saw. juga menganjurkan kepada 
umatnya untuk membantu orang-orang yang berutang agar dia bisa 
melunasi utangnya. 

Gharimin adalah orang yang terlilit utang, sedangkan ia tidak mampu 
atau tidak memiliki harta untuk membayarnya. Gharimin terdapat beberapa 
macam. 

1) Orang yang berutang karena kefakirannya dan tidak men1punyai suatu 
cara untuk melunasinya dalam batas waktu yang telah ditentukan. 

2) Orang yang berutang karena kebutuhan yang sangat rnendesak, seperti 
sakit, pailit, dan bayar denda. 

3) Orang yang berutang untuk kepentingan orang lain, sementara dirinya 
tidak mampu untuk membayarnya. 

Syarat-syarat gharimin untuk mendapatkan zakat. 

1) Mempunyai kebutuhan dan tidak memiliki harta yang dapat melunasi 
utang-utangnya. 

2) Utang dalam kebaikan/taat bukan dalam maksiat. 

3) Utang jatuh tempo.6:? 

• 
• 
• 

Islam menganjurkan setiap orang untuk hidup sederhana . 

jika terdesak kebutuhan, seseorang diperbolehkan berutang . 
Jika tidak mampu membayar, dibantu dengan dana zakat . 

62Suharsono, dkk., Modul Edukasi Zakar, (IZI). 
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Ragam dan Kriteria Orang yang Berutang 

Menurut para ulama, orang yang 
berutang dibagi menjadi dua bagian: 1) 
orang yang berutang untuk kebutuhan 

dirinya sendiri, dan 2) orang yang 
berutang untuk kebutuhan orang lain. 

Qardhul Hasan dari Dana Zakat 
Dilihat dari perspektif maqashid dan 

qiyas, memberikan pinjaman dari 
dana zakat untuk orang-orang yang 

memenuhi kebutuhan dari dana gharimin 
diperbolehkan agar mereka tidak berutang 

ke bank-bank konvensional atau terlibat 
dengan transaksi ribawi 

~ ' Pengertian Gharimin 
Al-ghariim (bahasa Arab) adalah orang yang 

memiliki piutang atau kreditor, tetapi kadang 
dilekatkan pada debitur juga. 

Hak Zakat Orang yang Berutang 
Orang yang berutang untuk kepentingan 

diri sendiri diberikan biaya sejumlah 
pokok utangnya sehingga ia bisa melunasi 
utangnya. Oleh karena itu, jika kreditornya 
merelakcin, mengikhlaskan, atau utangnya 
dibayarkan atau dilunasi oleh pihak lain, 
maka 1a wajib mengembalikan zakat yang 

telah diterimanya 

6. Fisabilillah 

Keadilan Islam Terhadap Orang-orang 
yang Berutang 

Islam mengan1urkan setiap orang 
untuk hidup sederhana. 

Jika terdesak kebutuhan, seseorang 
diperbolehkan berutang. 

Jika tidak mampu membayar, dibantu 
dengan dana zakat. 

Fisabilillah aclalah setiap jihad dengan segala bentuknya, seperti jihad 
dengan lisan, ekonomi syariah, pendidikan, jurnalistik, membangun 
fasilicas publik dengan tujuan dakwah, menanamkan nilai clan meninggikan 
kalimatillah. 

Kesimpulan ini berdasarkan penjelasan berikut. Para ulama berbeda 
pendapat tentang maknafisabilillah. Pendapat pertama; Malikiyah, Syafi'iyah, 
Hanabilah, clan sebagian Hanafiyah berpenclapat bahwa fisabilillah adalah 
jihad (peperangan), ticlak boleh disaJurkan untuk aktivitas kebaikan dan 
fasilitas publik; seperti jalan, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. 

Abi Yusuf; fisabilillah adalah prajurit yang tidak ikut pasukan karena 
tidak memiliki biaya. Mazhab Malikiyah; Mujahid (nmrabith) walaupun kaya 
itu berhak atas zakat. Mazhab Syafi'iyah sependapat dengan Malikiyah, 
kecuali dua hal; pertama, prajurit mustahiq tidak mendapatkan upah dari 
otoritas. Kedua, porsi fisabilillah tidak boleh lebih besar dari fakir miskin. 

Bab 4 I Kriteria Wajib Zak~·t > 197 



Ibnu Quddamah, "Makua fisabilillah itu adalalt jihad, makna yang lebih 
slwl1ih. Karena lafazlt Sabilillah dizmgkapkan dalam Al-Qur'an itu maknanyajihad, 
kecuali beberapa zmgkapa11 saja yang maknm1ya selain jihad". 63 

Menurut pendapat pertama, rukun zakat itu adalah perpindahan 
kepemilikan. Hal ini tidak terjadi dalam penyaluran zakat pada public 
facility, karena tidak dimiliki oleh entitas individu. Dan karena Allah Swt. 
menamakan zakat ini dengan sedekah yaitu n1engalihkan kepemilikan dari 
donatur kepada mustahiq. Dalil yang kedua, ayat Al-Qur'an membatasi 
(menggunakan Iafazh irmama) penerima zakat hanya delapan, dan public 
facility bukan termasuk delapan kelompok tersebut. 

Pendapat kedua, banyak ulama salaf dan khalaf bahwa fisabilillali 
mencakup setiap aktivitas kebaikan, termasuk fasilitas publik, seperti 
sekolah dan rumah sakit. Ar-Razi berkata; "zalzir makna fisabilillah itu tidak 
terbatas pada peperangan. Imam Kaafal menukil pendapat sebagicm ahli fikilz yang 
membolehkan penyaluran zakat kepada aktivitas kebaikan di cmtaranya adalali 
mengkafani mayyit memaknturkan masjid". 64 

Ibnu Quddamah mengatakan; 

·~nas dan Hasan mengatakan sedekah yang aku berikan zmtuk membangunjembatan 
dan jalan itu adalah sedekah. "65 

Al-Qasimi mengatakan; 

.J>\ l 0
"' ••. ·~ ... l~\~-"' "''"'-~""" ~ ... Ji\o.,,~\ l 0 "J~I< ~u~- .f..~-' .Jf' .... .!.J ~u ,, "' -,.. , ,,,,,. ,, ""' 

"Setiap aktivitas a tau jalan yang diinginkan oleh Allah Swt. (kebaikan) itu termasuk 
makna fisabilillah. "66 

Sesungguhnya makna fisabilillah adalah jihad, termasuk jihad dengan 
pena, lisan, pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi. Maka setiap profesi 
yang tujuannya meninggikan agama Allah itu fisabilillah, seperti jurnalis, 

63Ibnu Quddamah, al-Mughni, juz 2, hlm. 470. 
64Tafsir al-Fakhrur-Razi, juz 16, him 113. 
65al-Mughni, juz 2, him. 167. 
66Mahasilut Ta'wil, Juz 7, hlm. 3181 . 
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karyawan, yang profesional di bidangnya juga menjadi da'i di usaha tersebut 
adalah mustahiq zakat. 

Karena pada dasarnyafisabilillah maknanya adalahjihad (peperangan). 
Ibnul Atsir berkata; jika kalin1atfisabilillah ini diungkapkan, maka bermakna 
jihad. Ibnul Atsir berkata, 

"Para Sahabat suatu hari bersama Rasulullah Saw. kemudian mereka melihat 
seorang laki-laki yang kc km~ kemudian mereka mengatakan, andaikan kulitnya masa 
muda11ya itu dijnlcm Allah. " (diriwayatkan Thabrani, perawinya shahih).67 

Hadis shahih, 

Dari Umar ra. dia berkata, ''Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan 

dijalan Allah ... " (HR Bukhari Muslim). 

Maksudnya adalahjihad. Jika maksudjihad adalah aktivitas kebaikan, 
maka akan mencakup seluruh kebaikan tak terbatas termasuk delapan 
kelompok penerima zakat. 

Tetapi ada banyak dalil yang menegaskan bahwajihad itu tidak hanya 
qital, tetapi juga aktivitas dakwah yang bertujuan untuk membela agama 
Allah, di antaranya hadis Rasulullah Saw., 

"Rasulullah Saw. ditanya jihad apa yang paling afdhal? Beliau mengatakan, 
menyampaikan kebenaran di depan penguasa zhalim." (HR Ahmad, Nasa'i dan 
Baihaqi, sanadnya shahih} 68 

67Ibnul Mundzir fi Targhib, juz 3, him. 4. 
68Kitab at-Taisir Imam Nawawi, juz l, him. 182. 



Sabda Rasulullah Saw, 

"Be1jiltadlalz kalia11 untuk mcmcrmzgi ora11g-ara11g mllsy1·ik dc11gm1 harta yang 
kalian miliki, jiwa dan jasad ycrng kau miliki." (HR Ahmad clan Abu Oa\vud) 

Lafazh fisabilillah dalarn Al-Qur'an diawali dengan ic1fazh fii yang tidak 
menunjukkan tamlik sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha yang membolehkan 
pemenuhan utang mayyit dari dana zakat walaupun tidak ada unsur tmnlik. Di 
samping itu, tmnlik yang dimaksud itu tcrcalisir dcngan pC'mbcrian zakat kepada 
ulil mmi (otoritas) walaupun penyalurannya kepada pul>!it"}i1cility. 

Untuk membedakan antara jihad dengan target meninggikan agama 
Allah dengan seluruh kebaikan adalah hukumnya. di mana jilwd untuk 
meninggikan agama Allah itu hukumnya wajib seclangkan kebaikan itu bisa 
sunah bisa juga \vajib. Misalnya, mendirikan rumah sakir. pada saat rumah 
sakit itu ada yang syariah, maka mendirikan rumah sakit syariah menjadi 
.fardlm ain, dan itu menjadi jihad untuk meninggikan ag,rn1a Allah Swt. 
Tetapi pada saat rumah sakit syariah sudah banyak tersedia. masyarakat 
tidak lagi kesusahan untuk berobat di rumah sakit syariah. maka itu tidak 
termasuk jihad untuk menolong agama Allah Swt . 

. ti'!: 

Sumber: abiummi.com 

Gambar 47 Jihad makna asalnya adalah jihad qita/ (peperang fisik), sedangkan 
makna kontemporernya adalah setiap aktivitas yang ditujukan untuk perjuangan 
di jalan Allah Swt., seperti berdakwah, mengelola sarana dakwah, dan lain-lain. 
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Arti asal fisabilillah adalah untuk kebutuhan perang fisabilillah, baik 
persenjataannya maupun untuk menanggung keluarga para pejuang yang 
sedang berperang. Saat ini perlengkapan perang sudah ada dalam anggaran 
negara. Karena i tu terdapat beberapa analogi untuk fisabilillalt. 

I) Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam. 

2) Mendirikan sarana publikasi melalui media massa yang berfungsi 
menandingi inforn1asi yang merusak dan mencemarkan Islam. 

3) Menerbitkan dan n1enyebarkan buku Islam. 

4) Membantu para da'i. 

5) Membantu para mujahid yang berjuang untuk mempertahankan 
tegaknya risalah lslarn. 

Pengertian fisabilillah bisa menjadi luas bahkan sangat luas sekali. 
Semua aktivitas yang ditujukan di jalan Allah Sv-1t. dikategorikan sebagai 
fisabilillah. Namun, kita mesti membatasinya dengan mempertimbangkan 
skala prioritas dan proporsional dalam distribusi kepada seluruh ashnaf. 
Misalnya, untuk pembangunan masjid diperbolehkan dengan dana zakat 
apabila lingkungan masjid tcrsebut mayoritas para mustahik dan tidak ada 
sarana ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitarnya.69 

• Fisabilillah (di jalan Allah) makna asalnya adalahjihad qital (perang fisik). 
• Makna kontemporernya adalah setiap aktivitas yang ditujukan untuk perjuangan 

di jalan Allah Swt., seperti berdakwah, mengelola sarana dakwah, dan lain-lain. 

69Suharsono, dkk. Madill Edukasi Zakat, (IZI). 
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Fisabilillah (di jalan Allah) 
makna asalnya adalah jihad 
qita/ (peperang fisik). 

Fisabilillah makna 
kontemporernya adalah 
setiap aktivitas yang ditujukan 
untuk perjuangan di Jalan 
Allah Swt., seperti berdakwah, 

mengelola sarana dakwah, 
dan lain-lain. 

--- ----- --
Terdapat beberapa anal~ 
untukfisabilillah. >gl \ 

I 

a. Mendirikan pusat kPgiatan 1· 

bagi kepent1ngan dakwah 

Islam. : 

b. Mendir1kan s.::irana publ1kasi 

rnelalui media massa yang 

berfungs1 m~nandingi 

informasi yang merusak 1

1 

dan rnencem.::irkan Islam. 9: 
c. Menerbitk<in clan mcnye-

1

1 ~ II 

barkan buku hl,rn1. :; 
d. Membantu p;iri1 da"i. :: 

pe rt ah an k an tegaknya 

risalah Islam. 

e. Membantu p;1ra mujahid Iv~ · 
yang berJuang untuk me:Jn-

------------- --· ·-

7. lbnu Sabil 

a. Pengertian lbnu Sabi/ 

Menunlt mayoritas ulama, lb1111 Sabi/ adalah kinnyalz dari rnusafir yang 
bepergian dari satu ten1pat ke tempat yang lain. In1arn ath-Thabari meriwayatkan 
dari Mujadihid yang berpendapat bahwa ibm' sabil berhak atas zakat baik dia 
berkecukupan maupun fakir. Begitu pula yang disampaikan oleh Ibnu Zayd.71

; 

Sumber: lobeputih.com 

Gambar 48 lbnu sabil adalah kinayah dari musafir yang bepergian dari satu 
tempat ke tempat yang lain. 

10Tafsir ath-Tahabari. juz 14, him. 320. 
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lbnu sabil adalah kinayah dari musafir yang bepergian dari satu tempac kc 
tempat yang lain. 

b. Penjelasan Al-Qur'an tentang lbnu Sabi/ 

Al-Qur'an 1ncnyebutkan lafazh ibnu sabil sebanyak 8 kali dalam siyaq 
atau posisi ihsan kcpada musafir. Dalam surat al-Makki atau yang turun di 
Mekkah, Allah Swt. berfirrnan dalam surat Al-Isra' (17): 26, 

Dan berikanlah kepada kelzwrga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang 
miskin dan orang yang dalam peijalanan dan janganlah kamu menghambur
liamburkm1 (hartamu) sccara boros. (QS Al-Isra' [17]: 26) 

dan surat Ar-Rum [ 30]: 38 

-
J._; .:.IT J.lj ~Tj 

.... , .. , 

.J.:t..b-

,,,,.,,..,., J J 

~I ~j uJ..Y_r-
... 

Maka berika11lah kepada kerabat yang terdekat akan lzaknya, demikiarz (pula) kepada 
fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi 
orang-orang yang mencari keridhaan Allah. (QS Ar-Rum [30]: 38) 

Dalam ayat-ayat Madani, Allah Swt. menjadikan musafir sebagai 
penerima infak baik yang wajib maupun yang sunnah. Allah berfirman, 

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkaltkan. ]awablalt, !-'\pa saja harta 
yang kamu najkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak
anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan 
.... (QS Al-Baqarah [2]: 215) 
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Sumber: image.google.com 

Gambar 49 lbnu Sabil disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an dalam siyaq 
atau posisi ihsan kepada musafir. 

Dan Allah Swt. juga menganjurkan uncuk berbuat baik kepada musafir 
sebagain1ana disebuckan dalam Al-Qur'an, 

Sembahlah Allah dan janganlah kanm mempersekutuka11-Nya denga11 sesuatupzm. 
Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yangjauh, dan teman sejawat, 
ibnu sabil dan hamba sahayamu .... (QS An-Nisa' [ 4]: 36) 

Allah Swt. juga memberi~an bagian dari baitul maal kepada musafir, 
sebagaimana firman-Nya, 

.iQ4-~~·_·:fikih·.:zakat Kont~mporer ..... , :. : ·. . . . . 



Ketalwilah, seszmggulmya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan 

perm1g, maka seszmggulmya seperlima zmtuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-cznak 
yatim, orang-orang misl~in dczn ibnu sabil .... " (QS Al-Anfal [8]: 41) 

Bahkan Allah Swt. memberikan bagian dari fai', 

Apa saja hart a rmnpasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari lzarta 
benda) yang bera.sal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, imtuk 
Rasul, kaum kerabat, mrnk-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 

da/am perjalanan, supaya harta itujangan beredar di antara orang-orang kaya saja 
di antara kamu .... " (QS Al-Hasyr [59]: 7) 

Terakhir Allah Swt. memberikan pembagian dari zakatul mal, 
sebagaimana disebutkan dalam ayat, 

Sesungguhnya, zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untukjalan Allah dan untuk 
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 
Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS At-Taubah [9]: 60) 

Allah Swt. juga memberikan bagian lain selain zakat, yaitu sedekah 
sebagaimana firman-Nya, 

.. 
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.. J 

__,lj'l! ., ... ._,, J,J .. 
Bukanlah menghadapkan wajahnm ke arah tinmr da11 barat itu suatu kebajikan, 
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kcpada Allah, hari kenmdiarz, 
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberilum hart a yang dicintainya 
kepada kerabatnya, anak-anakyatim, orang-orangmiskin, musafir (vangmemerlukar1 
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta: dan (mcmerdekakan) hamba 
sahaya .... (QS Al-Baqarah [2]: 177) 

Jbnu Sabi/ disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an dalam siyaq atau posisi 
ihsan kepada musafir. 

c. Hikmah Penyebutan Al-Our'an tentang lbnu Sabi/ 

Sebagaimana yang diterangkan bahwa Al-Qur'an menjelaskan ibnusabil 
sebanyak 8 kali yang menunjukkan perhatian besar Al-Qur'an tentang ibrm 
sabil. Pada saat yang sama Islam juga menganjurkan safar dan melakukan 
perjalanan di muka bumi sebagaimana yang dikakukan oleh musafir. Dalam 
Al-Qur'an, anjuran untuk bepergian terdiri dari beberapa jenis perjalanan 
berikut. 

I) Bepergian untuk mencari maisyah atau pendapatan, sebagaimana firman 
Allah Swt., 

... Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki
Nya .... (QS Al-Mulk [67]:15) 

•. r ·-..;.;· .· • . . • ... . "',. . . -:. . 
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... Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan 
orang-ornng yang berjalan di muka bumi mencari sebagiarz karunia Allah; dan 
orarzg-ornng yang lain lagi berperartg di jalan Allah .... (QS Al-Muzzammil 
[73]: 20) 

"Bepergicrnlah e11gkau, niscaya engkau akan berkecukupan." (Hadis ini 
disebutkan oleh Tirmidzi dalam Targhib wa Tarhib juz 2 dalam kitab 
ShaUin, diriv,rayatkan oleh Thabrani dalam Ausath dan perawinya 
tsiqah) 

2) Perjalanan dalam rangka mencari ilmu dan melihat tanda kekuasaan 
Allah Swt. di 1nuka Bumi. Allah Swt. berfirman, 

"Kataka11lah, 'Berjalanlah di (muka) bwni, maka perhatikanlah bagaimarzaAllah 
menciptakan (manusia) dari permulaannya .... " (QS Al-' Ankabut [29]: 20) 

Seakan-akan Allah Swt. memberikan isyarat akan pentingnya 
penelitian ten tang alam semesta dan muka bumi. Hal yang sama Allah 
Swt. firmankan dalam surat Ali 'lmran: 137, 

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu 
berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang
orang yang men.dustakan (rasul-rasul). (QS Ali 'lmran [3]:137) 
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Allah Swt. berfirman dalam surat Iain, 

Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai lzati 
yang dengan itu mereka dapat memalzami a tau mempzmyai telinga yangdengan 
itu mereka dapat mendengar? Karena seszmggulmya buknnlah mata itu yang 
bu ta, tetapi yang bu ta adalah ha ti yang di dalam dada. (QS Al-Hajj [22]: 46) 

Rasulullah Saw. bersabda, 

"Barangsiapa yang menempuh jalan sebagai pencari ilmu, maka Allah Swt. 
akan menmdahkan jalannya ke surga." (al-Mundziri mengatakan dalam 
Targhib wa Tarhib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam 
kitab, al-Ilmu, Targhib fi Rlhlah Ji Thalabal Ilmi). 

Dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda, 

"Barangsiapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu maka ia dalam keadaan 
jihad fisabilillah hingga kembali." (HR Tirmidzi dan dianggap hasan) 

Ulama Islam telah memberikan contoh teladan karena mereka telah 
melakukan perjalanan panjang yang menjadi kebiasaan mereka, 
bahkan diabadikan dalam literatur-literatur turats bagaimana mereka 
melakukan perjalanan-perjalanan yang sangat jauh. 

3) Perjalanan yang dianjurkan oleh Islam adalah dalam rangka jihad 
fisabilillah untuk mengamankan dakwah dan membela umat Islam. 
Allah Swt. berfirman, 

2Q$~:. :~/~ki~·.z-~at K~lntemporer 
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Bercmgkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan 
berjihadlah kanrn dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu 
adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS At-Tau bah [9]: 41) 

Kemudian Allah Swt. berbicara tentang orang munafik, 

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu kezmtungan yang mudah diperoleh 
dan perjalcman yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengiku ti mu, tetapi 
tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah 
dengan (nama) Allah, ']ikalau kami sanggup tentulah kami berangkat 
bersamamu.' Nlereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui 
bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. (QS At
Taubah [9]: 42). 

Allah Swt. berfirman, 

Dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang 
besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal 

saleh pula) karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik 

dari apayang telah mereka kerjakan. (QS At-Taubah [9]: 121) 



Allah Swt. n1emberikan janji pahala kepada para mujahid, Rasulullah 
Saw. bersabda, 

"Bepergian dalam rangka jihad fisabilillah itu lebih baik daripada dzmia dan 
seisinya." (HR Bukhari dalam kitab al-Jihad) 

4) Bepergian yang dianjurkan oleh Islam dalan1 rangka rnenunaikan rukun 
Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Allah S\\'t. berfirman . 

. . . Barangsiapa memasukiriya (Baitullah) menjadi amanlcih dia: mc12gerjaka11 
/Jaji adalalt kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) onmgymig scrnggup 
mengadakan pe1jalanan ke Baitullalz .... (QS Ali · hnran [3 l: 97) 

Dan berserulah kepada manusia zmtuk mengerjakan haji, niscaya mereka akm1 
datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai zmta yang kurus yang 
datang dari segenap penjuru yangjauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai 
manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebu t nama Allah pada hari yang 
telah ditentukan ... (QS Al-Hajj [22]: 27-28) 

Bentuk-bentuk perjalanan tersebut dianjurkan oleh Islam guna 
merealisasikan target-target yang mulia di antaranya untuk memperkokoh 
ajaran Islam. Di samping itu, adanya perhatian Al-Qur'an terhadap 
orang yang safar atau sedang dalam perjalanan khususnya mereka yang 
kehabisan bekal. Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan kepada 
umat Islam untuk menolong mereka dan memberikan bagian zakat mal 
kepada mereka. Hal ini merupakan anjuran untuk melakukan perjalanan 
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yang jauh dalam rangka tujuan-tujuan yang diperbolehkan dalam Islam 
dan mcmuliakan mereka dalam perjalanannya. 71 

Anjuran melakukan safar memberi isyarat pemingnya penelitian alam semesta. 

d. Kriteria lbnu Sabil 

Para ulama menetapkan beberapa kriteria atau syarat bagi ibrrn sabil, 
sehingga berhak mendapatkan bagian dari zakat. Syarat-syarat tersebut di 
antaranya sebagai berikut. 

1) Musafir adalah orang yang mcn1erlukan bantuan agar bisa kembali 
ke kampung halamannya. Jika n1usafir tersebut memiliki biaya untuk 
pulang, zakat ini tidak diberikan kepadanya. Berbeda dengan Imam 
Mujahid yang mengatakan bahwa musafir itu berhak mendapatkan 
zakat walaupun memiliki biaya untuk pulang. 

2) Pcrjalanannya bukan perjalanan maksiat. Musafir yang melakukan 
perjalanan dalam rangka maksiat seperti orang yang bcpergian dalam 
transaksi ribawi, bisnis terlarang, atau negosiasi politik tcrlarang 
tidak berhak mendapatkan zakat ini sebab zakat ini bertujuan untuk 
membantu target perjalanannya. Jika sebaliknya, orang yang melakukan 
maksiat akan terbantu nlaksiatnya dengan bantuan ini. Perjalanan yang 
bukan maksiat salah satunya pcrjalanan ketaatan, seperti perjalanan 
haji, jihad, mencari ilmu, dan ziarah yang disunnahkan. Para ulama 
sepakat bahwa bagian ibnu sabil atau musafir diberikan kepada 
orang yang melakukan safar ketaatan karena membantu ketaatan 
diperintahkan oleh syara, sedangkan bepergian untuk tujuan duniawi, 
seperti bisnis dan sebagainya, mereka diberikan apabila kehabisan 
bekal dalam perjalanan. 

3) Untuk perjalanan atau touring, para ulama berbeda pendapat. Sebagian 
mengatakan diberikan karena itu bukan perjalanan maksiat dan 
sebagian lagi mengatakan tidak diberikan karena itu bukan merupakan 
perjalanan yang membutuhkan bantuan, bahkan itu bagian dari fritur 
atau berlebih-lebihan. 

4) Musafir itu tidak menemukan orang atau pihak yang membantunya 
dan ini berkaitan dengan musafir yang tidak mempunyai biaya yang 

71 Lihat: Qardhawi, Fikil1 Zakat, ]uz 2, hlm. 672. 
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cukup untuk menutupi utang-utangnya. Pendapat ini adalah pendapat 
Malikiyah dan Syafi'iyah, sedangkan ulama lain tidak mensyaratkan 
ini.72 

Kriteria ibnu sabil yang berhak atas dana zakat: 
1) memerlukan bamuan untuk kembali ke kampung halamannya, 
2) bukan perjalanan untuk maksiat, dan 
3) tidak menemukan orang lain yang bisa membantunya. 

e. Bagian lbnu Sabil 

Para ulama menjelaskan beberapa ran1bu-ran1bu yang bisa dijadikan 
acuan dalam menetapkan kadar atau persentase tertentu bagi ib11u sabil. 

I) Ibrm sabil diberikan biaya dan pakaian yang cukup agar ia bisa kembali 
dengan nyaman ke kampung halamannya. 

2) Biaya akomodasi jika perjalanannya jauh. 

3) Biaya-biaya perjalanannya. 

4) Diberikan bagi yang mampu berusaha ataupun tidak. 

S) Tidak hanya biaya bepergian, tetapi juga biaya kembali ke kampung 
halamannya. 

6) Untuk biaya akomodasi para ulama berbeda pendapat. Syafi 'iyah 
berpendapat jika ia bermukim kurang dari 4 hari, maka diberikan. 

7) Jika musafir sudah kembali dan biaya dari zakat masih tersisa, itu 

bukan haknya. 

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk 
melaksanakan perbuatan taat, bukan untuk maksiat, yang diperkirakan 
tidak mencapai tujuannya jika tidak mendapatkan bantuan dana zakat. 

72Syarhal-Harsyi 'ala al-Khalil, juz 2, him. 219; Nihatul Muhtaj Iii Ramli, juz 6, hlm. 156. 
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Bagian ibnu sal1il adalah sebesar yang bisa mcngantarkannya sampai ke 
kampung halaman. 

~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

c~~;-~~ran Tentang lbnu Sabi! Kriteria ibnu sabil yang berhak atas 
dana zakat: 

/ 

lbnu Sabi/ disebutkan sebanyak 8 kali 
dalam Al-Qur'an dalam siyaq atau posisi 

ihsan kepada musafir. 
1) memerlukan bantuan untuk kembali 

ke kampung halamannya, 
2) bukan perjalanan untuk maksiat, dan 
3) tidak menemukan orang lain yang 

bisa membantunya. 

Pengertian lbnu Sabi/ 
lbnu sabil adalah kinayah dari musafir yang bepergian dari satu tempat ke tempat 

yang lain. 
lbnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk 

melaksanakan perbuatan taat, bukan untuk maksiat, yang diperkirakan tidak 
mencapai tujuannya jika tidak mendapatkan bantuan dana zakat. 

!~---~~~~~~~~~~~~~~---.-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bagian lbnu Sabi/ 
Kadar atau persentase tertentu bagi 
ibnu sabil. 
(l)lbnu sabil diberikan biaya dan 

pakaian yang cukup agar ia bisa 
kembali dengan nyaman ke kampung 
halamannya. 

(2) Biaya akomodasi jika perjalanannya 
jauh. 

(3) Biaya-biaya perJalanannya. 
Diberikan bagi yang mampu 
berusaha ataupun tidak. 
T1dak hanya biaya bepergian, tetapi 
juga biaya kembali ke kampung 
halamannya. 

Untuk biaya akomodasi para ulama 
berbeda pendapat. Syafi'iyah ber
pendapat jika ia bermukim kurang dari 
4 hari, maka diberikan. 
Jika musafir sudah kembali dan biaya dari 
zakat masih tersisa, itu bukan haknya. 

Hikmah Penyebutan Al-Qur'an tentang 
lbnu Sabi/ 
Dalam Al-Qur'an, anjuran untuk bepergian 
terdiri dari beberapa jenis perjalanan: 
(a) Bepergian untuk mencari maisyah atau 

pendapatan. 
(b) Perjalanan dalam rangka mencari ilmu 

dan melihat tanda kekuasaan Allah 
Swt. di muka bumi. 

(c) Perjalanan yang dianjurkan oleh Islam 
adalah dalam rangka jihad fisabilillah 
untuk mengamankan dakwah dan 
membela umat Islam. 

(d) Bepergian yang dianjurkan oleh Islam 
dalam rangka menunaikan rukun Islam 
yang kelima, yaitu ibadah haji. 
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No. 

1. 

2. 

Penerima Manfaat dalan1 LAZ 

Ashna/ 

Fakir Miskin 

Amil 

Pengertian 

a. Orangyangtidakmempunyai 
harta dan usaha sama sekali. 

b. Orang yang punya harta dan 
usaha, tetapi tidak untuk diri 
sendiri dan keluarganya. 

c. Orang yang punya harta dan 
usaha, tetapi hanya dapat 
memenuhi separuh atau lebih 
dari kebutuhan keluarganya 
(tidak untuk seluruh 
kebutuhan pokoknya). 

Amil Zakat adalah sekumpulan 
orang yang diangkat atau 
disahkan oleh imam (pemerintah) 
untuk mengerjakan pekerjaan 
sosialisasi dan memungut 
zakat dari para muzaki, 
memeliharanya sampai pada 
proses mendistribusikannya 
kepada para mustahiq-nya, 
dan bekerja secara ta/arrugh 
(konsentrasi penuh). 

Keterangan 

Jenis-jenis fakir miskin: 
a. Yatim dan anak terlantar. 
b. Janda yang ditinggal mati atau 

dicerai. 
c. Orang yang telah lanjut usia. 
d. Sakit permanen dan korban 

kecelakaan baik karena kecelakaan 
kerja atau kecelakaan umum. 

e. Kondisi hamil dan melahirkan. I 
f. Orang yang tidak dapat bekerja. 
g. Cacat baik buta maupun cacat 

lainnya. 
h. Tahanan dan keluarga tahanan. 
i. Pengangguran. 
j. Pekerja dengan gaji di bawah 

standar. 
k. Pelajar miskin yang berprestasi. 
I. Orang yang memiliki tempat 

tinggal tidak layak. 
m. Pemuda dan pemudi yang ingin 

nikah tapi tidak punya biaya. 
n. Orang-orang yang kena pailit atau 

orang yang bangkrut dan pailit. 
o. Orang yang menanggung 

keluarga besar bukan suami. 
p. Keluarga orang yang hilang atau 

tertawan. 
q. Harta Zakat dipnoritaskan untuk 

orang yang soleh. 



' 

13. Mualaf 

' ! 
I 

I 

! 
I 

Orang yang diharapkan 
kecenderungan hatinya atau 
keyakinannya dapat bertambah 
terhadap Islam, atau terhalang 
niat jahat mereka atas kaum 
muslimin, atau harapan akan 
adanya kemanfaatan mereka 
dalam membela dan menolong 
kaum muslimin dari musuh. 

Macam-macam Muallaf: 
a. Golongan yang diharapkan ke

lslamannya atau kelompoknya 
serta keluarganya. 

b. Golongan yang dikhawatirkan 
kelakuan jahatnya. 

c. Golongan yang baru masuk 
Islam agar semakin mantap ke
lslamannya. 

d. Pemimpin atau tokoh kaum 
muslimin yang berpengaruh tapi 
imannya masih lemah. 

e. Kaum muslimin yang tinggalnya 
di benteng atau di daerah 
berbatasan dengan musuh. 

f. Pemimpin atau tokoh masyarakat 
yang telah memeluk Islam dan 
mempunyai sahabat-sahabat 
orang kafir dengan tujuan 
menarik simpati. 

~--If--~~~---·,____,_~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~ 

4. Riqab 

5. Gharimin 

Hamba sahaya yang telah 
dijanjikan oleh tuannya akan 
merdeka bila telah melunasi 
harga dirinya yang telah 
ditetapkan. 

Orang yang terlilit utang dan 
tidak ada kemampuan untuk 
membayarnya. 

Analogi Riqab saat ini: 
a. Seorang tawanan Muslim yang 

ditawan oleh tentara musuh. 
b. Seorang yang dipenjara karena 

difitnah. 
c. Seorang pembantu yang disekap 

dan disiksa oleh majikannya. 
d. Membebaskan sebuah bangsa 

Muslim yang dijajah oleh bangsa 
kafir. 

Macam-macam Gharimin: 
a. Orang yang berutang karena 

kefakirannya dan tidak 
mempunyai suatu cara untuk 
dapat melunasinya dalam batas 
waktu yang telah ditentukan. 

b. Orang yang berutang karena 
kebutuhan yang sangat 
mendesak, seperti sakit, pailit, 
bayar denda dan lain-lain. 

c. Orang yang berutang untuk 
kepentingan orang lain, 
Sementara dirinya tidak mampu 
untuk membayarnya. 

Syarat-syarat Gharimin: 
a. Mempunyai kebutuhan dan 

tidak memiliki harta yang dapat 
melunasi utang-utangnya. 
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6. Fisabilillah Untuk kepentingan di jalan 
Allah 

7. /bnu sabil 

b. 

c. 

Utang d a I. cim kebaikan/taat I 
TI maksiat. ! 

tempo. 
bukan dalar 
Utang jatuh 

------1 

Macam-macam Fisabilillah: 
a. 

b. 
c. 

d. 

e. 

Orang yan g kehabisan bekal I 
l<man, baik karena I 
ilang, d1curi atau 

dalam peqa 
tersesat, h 
d1rampok. 
Musafir dala m ketaatan. 
Orang yan e dius1r dan minta 
suaka. 
Tuna Wis m<1 yang s1fatnya 

kan permanen temporcr bu 
Orang yang punya harta akan 

1 
ak mampu untuk 
a, karena d1pinjam 1 

pcJn di bank yang 

teta pi t1d 
memilikiny 
atau d1s1m 
bermasalah. 

C. Golongan yang Tidak Boleh Menerima Zakat 
Sesungguhnya, zakat punya ketentuan khusus terkait kriteria penerima 

zakat dan menjadi keharusan amil ataupun donatur untuk menyalurkan 
donasinya kepada pihak-pihak yang memiliki kriteria rerscbut. Oleh karena 
itu, parafuqaha atau ahli fikih menyebutkan bahwa pihak-pihak yang tidak 
memiliki kriteria tersebut tidak boleh rnendapatkan zakat, di antaranya 
orang orang kaya (hartawan), orang-orang yang mampu bekcrja, kafir harbi, 
komunis, anak-anak muzaki, dan istrinya. 

Golongan yang tidak boleh menerima zakat adalah 1) orang-orang kaya 
(hartawan), 2) istri dan anak, 3) non-Muslim, clan 4) orang yang mampu 
bekerja. 

1. Orang-orang Kaya (Hartawan) 
Sebagaimana disebutkan dalam bahasan tentang fakir miskin, bisa 

disimpulkan bahwa para ahli fikih sepakat, bagian fakir miskin tidak boleh 
diberikan kepada para hartawan atau orang kaya sesuai dengan hadis 
Rasulullah Saw., 

. . .· . . 
.. 2-16 · ·F,kih Zakat Kontemporer 



' --~ ~~~\ -\S: -..; 
lo?, ...... , 

:-:: 

"Sedekah it1l tidak hal11l dih·riktrn kcpada orang ka.ya ... 

Dan seba~aimana sabda Rasulullah Saw. kepada sahabat l'v1uadz, 

··sedt'kah itu di11111bil 1iuri tirim.~-ortmg ka_w~ elem cliherikan kcpadcz orm1g-or1mg 
fakir ... -, 

su~ber: tribunnt>-.•;<, co:n 

Gambar SO Orang kaya atau orang yang mempunyai cukup harta termasuk ke 
golongan yang tidak boleh menerima zakat. 

Mereka juga menjelaskan bahwa jika bagian fakir miskin ini diberikan 
kepada orang-orang kaya, hal tersebut bertentangan dengan hikn1ah zakatlll 
mal itu sendiri. 

Walapun para ulama sepakat secara prinsip bahwa bagian fakir miskin 
tidak boleh diberikan kcpada orang kaya, nlereka berbeda pendapat tentang 
karakteristik dari harta\van. Pertama, banyak Hanafiyah nlenegaskan bahwa 

ilFatlwl Qadir, juz 2, hlm. 21. 
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zakat tidak diperbolehkan untuk dibcrikan kcpada hanawan walaupun 
dalam kapasitas sebagai fisabilillah ataupun berutang untuk ishlalz, 
sebagain1ana hadis Muadz tersebut di atas. Mcreka mengecualikan amil. 
Oleh karena itu, n1ereka men1pcrbolehkan bagian amil diberikan kepada 
an1il yang menjadi hartawan karena apa yang ditcrimanya adalah upah 
atas jasa pengelolaan zakat. Begitu juga n1ereka mcngecualikan muallafatu 
qulubulmm, tetapi bagian ini tidak ada arau tidak tcrscdia setelah Islam 
tumbuh dan berken1bang. 74 

Pendapat yang kedzrn adalah mazhab Malikivah. Syaf1'iyah, clan 
Hanabilah yang menjelaskan bahvva zakat n1al itu boleh diberikan kepada 
hartawan dalam kapasitas sebagai fisabilillah atcw amil, karcna jika yang 
dimaksud zakat hanya diberikan kepada fakir miskin, pcnyebutan selain 
fakir miskin menjadi tidak bermakna karena bagian-bagian selain fakir 
miskin itu sudah masuk ke dalam kriteria fakir miskin. 

Dr. Qardhawi menjelaskan bah\va ayat tentang dasar hukum 
zakat terdiri atas dua bagian besar: pertama adalah pihak-pihak yang 
rnembutuhkan, yaitu fakir, miskin,fir-riqab, glrnrimin, dan ibrw sabil. Mereka 
diberikan hak zakat untuk memenuhi kebutuhan n1ereka; kedua adalah 
orang yang dibutuhkan bantuannya oleh umat Islam, yaitu para amil, 
nmallafatu qulubuhum, orang-orang yang berutang untuk mashlahat orang 
lain, danfisabilillah. Mereka diberikan walaupun dalam kondisi kecukupan. 
Hal ini sebagaimana hadis Rasululah Saw., 

"Sedekah ini tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali Lima pilrnk yang 
pertama: fisabilillah, amil, orang yang berutang, orang yang dibeli dengan hartanya, 
orang yang punya tetangga miskin, bersedekah kepada orang miskin, dan orang 
miskin tersebut memberikan hadiah kepadanya. "75 

i 4Fathul Qadir, juz 2, him. 21. 
75Kitab al-Majmu', Juz 6, him. 206. 



Imam Nawawi mengatakan bah\va hadis ini adalah hadis hasan atau 
sahih. 

( Para ahli fikih sepakar. bagian fakir mi skin tidak boleh diberikan kepada para l hanawan at.tu orang kaya 
--- ----------------------

2. lstri dan Anak 

Syeikh al-Qardhawi menjelaskan bahwa pendapat mayoritas 
ulama (para sahabat, tabi'in, dan generasi ularna setelahnya) yang 
memperbolehkan penyaluran zakat untuk kerabat, kecuali anak atau orang 
tua, adalah pcndapat yang rajih. Sebagairnana menurut Abu 'Ubaid dalam 
kitabnya al-Amwal yang berdasarkan pada dua alasan berikut. 

Sumber: humairoh.com 
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Gambar 51 Telah dijelaskan oleh ijma' yang disebutkan oleh lbnu Mundzir dan 
Abu 'Ubaid bahwa mereka tidak boleh menerima zakat dari suami, anak, atau 

pun bapaknya sesuai dengan dalil-dalil yang telah disebutkan. 
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a. Nash-nash yang menegaskan penyaluran zakat untuk para fakir miskin 
itu bersifat umum tanpa men1ilah apakah penerima tersebut adalah 
kerabat atau bukan, seperti ayat, 

Sesunggulmyazakat-zakat itu, hanyalah zmtuk orang-orangfakir. orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allafyang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berlmtang, zmtuk jalan Allah da11 
untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS 
At-Tau bah [9]: 60) 

dan hadis, 

"Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan disalurkan. kepada orang-orang 
fakir." (HR Al-Bukhari dan Muslim) 

Kedua dalil tersebut bersifat umum karena mencakup kerabat clan 
selain kerabat. Selama dalil tersebut bersifat umum dan tidak ada 
dalil yang membatasinya, ketentuannya bersifat umum kecuali istri, 
orang tua, dan anak-anak. Hal itu telah dijelaskan oleh ijma' yang 
disebutkan oleh lbnu Mundzir dan Abu 'Ubaid bahwa mereka tidak 
boleh menerima zakat dari suami, anak, ataupun bapaknya sesuai 
dengan dalil-dalil yang telah disebutkan. 

b. Dalil-dalil yang berisi anjuran untuk bersedekah kepada kerabat seperti 
hadis Rasulullah Saw., 



"Scdckah /;:cpada orang miskin adalah sedckah. seda11gkw1 bcrscdckah kcpada 
kt•ral>at itu me111ilif~i d1w ptdzala. yaitu pahala scdckah dmz p11hala mcnymnbzmg 
silaturahim." (HR Iman1 Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi) 

Sedekah jikL1 dischutkan tanpa batasan, maknanya adalah z:akar mal, 
sebagaimana hadis Rasul ullah Saw., 

"Scdekllh yan,~ 11ciling utama adalah bcrscdckah kepada /.:.crabat yang 
mcmlmtuhlwn." (HR Ahmad dan Thabrani dari Ahi Ayyub)";,. 

---------
Syeikh al-Qar .... lhawi menjclaskan bahwa pendapal rnayoritas ulama (para \ 
sahabal, tahi'1n. d.m ~l'llL'rasi ulama sctelahnya) yang mempcrbolehkan I 
penvaluran =akat untuk kL'rahat, kccuali anak atau orang tua, adalah pcndapac I 
yang rnjih. _ _ _) 

3. Non-Muslim 

Para ulama telah scpakat bahwa zakat tidak diberikan kepada orang 
kafir mulzarib atau yang menentang un1at Islam. 77 

Sumber: shutterstock.com 

Gambar 52 Para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diberikan kepada orang 
kafir muharib atau yang menentang umat Islam. 

16Ar-Raud An-Nadhir, Juz 2, hlm. 42. 
7iaf-Bahra az-Zakhar, Juz 2, him. 185. 
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Sebagaimana ditegaskan dalan1 firn1an Allah Swt., 

Seszmggulmya Allalz hanya melarmzg kmnu menjadilrn11 sebagai kawmzmu orang
orang yang memerangimu karcna agama dcm nH?ngusir kmnu dciri ncgcrimu, dart 
membantu (orang lain) untuk me11gusinnu. Dan banmgsiapa 111c1~jculikcm mereka 
sebagai kawa11, maka mereka ltulalz orang-orang yang zalim. (QS Al-Mumtahanah 
[60]: 9) 

Orang komunis yang tidak n1engakui tuhan tidak akan n1endapatkan 
bagian zakat, begitu pun dengan orang murtad. Alasannya karena orang 
komunis termasuk orang yang memerangi againa Allah Swt., sedangkan 
orang murrad adalah orang yang telah melakukan pidana paling besar, yaitu 
berkhianat terhadap agama ini. 

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw., 

"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bmwhlah." (HR Ahmad dan 
Bukhari dari Ibnu Abbas) 

Ahlu dzimmah adalah ahli kitab dan sejenisnya yang tinggal bersama 
umat Islam dan bertetangga dengan umat Islam atau yang satu 
ke,varganegaraan dengan negara Muslim. Para ulama berbeda pendapat 
tentang hak mereka dari zakat. 

Pertama, para ulama menegaskan bahwa mereka berhak atas sedekah 
(~1) untuk menjaga hubungan kemanusiaan dan juga ikatan satu warga 
negara. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk berbuat baik 
kepada mereka selama mereka menjadi warga negara yang kooperatif dan 
menghormati umat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt., 

-iii·"_· Fikih Zakaf Kontemporer. 
· ..... ::. . . ,; •. . _. . ' 
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Allah tidak mcformig kamu zmtuk berbuat baik dcrn berlaku adil terhadap orang
orcz11g yang tiada mt•mcrangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu 
dari rirgerinw. Sesw1ggulmya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adi/. (Qs 
Al-Muntahanah [60]: 8) 

Ayat ini turun scbagai jawaban atas ketidaknyamanan sebagian 
muslimin terhadap para kerabat mereka yang musyrik. Sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, 

IbnuAbbas meriwayatkan balnva para sahabat menzmjukkan ketidaksukaan sedekali 
disalurkan kepada keluarga dan &era bat musyrik mereka. Kemudia11 mereka bertm1ya 
danjawabmmya itu diperbolehkan. Karena itu turunlah ayat ini, (QS Al-Baqarah 
[2]:272) 

.... Da11ja11ga11/ah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan 
Allah ... (QS Al-Baqarah [2]: 272) 

Sebagaimana dijelaskan78 

78Tafsir lbnu Katsir, juz I, him. 324. 
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Bahwa orang ycing berscdckali czpabila berscdcka/1 rne11rnri ridha Allah Swt., ia telah 
hcrpaltala. baik zmtuk om11gym1g baik 11uw11w1 onmgymzg tidak bail~. 11111stahik ataup1m 
bukmz. la bn·palwla karc11a 11icHnya. sebcigaimcma ayat .·\1-Qur 'mz. clan apa saja harta 
yang baik yang kmnu nc~fkahkmz, 11isrnya kanw akmz di/Jeri pahcilcmya dengan rnkup 
scdang kmnu sedikitpwz tidak akcm dim1iaya (dirugikcm)." (QS Al-[bq.uah[2]: 272) 

Begitu pula n1creka bcrhak atas sedekah fitrah. /.wf~1mt. dan nadzar. 
Sebagainrnna pendapat Abu Hanifah, .!Vluhammad, dan schagian ahli fikih 
karena keumun1an dalil-dalil scperti, 

0 =. \ ') ,1 '-

~ ~ 

]ika kamu. menampakkan sedekah(nw). maka itu adalah baik sclwli. Dan jika 
kanm menyembzmyikmmya dcm kanrn berikcm kcpada orcmg-onmg fakir, maka 
me11yembzmyikan itu lebilz baik baginrn. Dart Allah akcm 111e11ghap11skcm dari ka11111 
sebagian kesalalum-kesalahamnu; dan Allah mengetalwi apa yang kam11 kerjakm1. 
(QS Al-Baqarah [2]: 271) 

Yang tidak membeda-bedakan antara fakir yang satu dcngan fakir yang 
lain dan tidak membedakan miskin yang satu dengan rniskin yang lain 
karena bab ini adalah bab memberikan kebaikan. \Valaupun begitu, prioritas 
pertama penyaluran ini adalah kepada fakir Muslirn karena dapat mcmbamu 
ketaatan kepada Allah Swt. jika mereka sudah tidak bersedia, diperbolehkan 
n1enya1urkan zakat kepada non-Muslim, sedangkan zakat mmval atau zakat 
harta atau disebut juga zakat wajib, para ulama tidak memperbolehkan uncuk 
menyalurkannya kepada non-Muslim. Bahkan Ibnu al-Mundzir menukil 
adanya ijma' ketidakbolehan ini. Mereka berdalil dengan hadis Muadz, 

"Bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) yang diambil dari 
orang-orang kaya mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir mereka." (HR 
Al-Bukhari dan Muslim) 

' . 
~24 · . FJkih Zakat Kontemporer . , . . . . . 



Akan tetapi, ijma · ini t idak tepat karena Ima1n ja'far memperbolehkan 
zakat mnwal diberikan kepada ahli dzimmah. Dr. Qardhawi menjelaskan 
bahwa hadis Muadz tidak bisa dijadikan sandaran diperbolehkannya 
zakat mal untuk disalurkan kepada ahli dzimmah karcna maknanya bisa 
dimungkinkan bahwa zakat diambil dari para hartawan setiap daerah dan 
dikembalikan kepada fakir di dacrah tersebut. Menurut Dr. Qardhawi, 
:akat icu idealnya diberikan kepada fakir Muslim karena n1erupakan pajak 
atas kekayaan orang kaya u1nat Islam. Zakat juga boleh diberikan kepada 
orang non-Muslin1 jika dana yang dikumpulkannya cukup dan orang-orang 
fakir Muslim sudah mcncrima donasi zakat, sebagaimana keumuman ayat 
tentang zakat yang sudah dipraktikkan oleh Umar. 

Perlu ditegaskan bahwa para ulama yang berpendapat tidak boleh 
menyalurkan dana zakat ma! kepada fakir non-Muslin1, bukan berarti 
membiarkan n1ercka dalam kondisi kepapaan karena hak mereka bisa 
diambil dari baitul maal yang lain. seperti fai' dan ghar1imah. Sebagaimana 
yang disebutkan oleh Abu Ubaid dalam kitab al-Amwal kitab Umar bin 
Abdul Aziz kepada utusannya di Basrah, ia mengatakan, 

"Dan perlzatikanlah ornng-ora11g~isekelili11gmu, terdapat Ahlu Az-Dzimmah (orang 
11011-lslam yang hidup damai dalam komzmitas umat lslam/:.....-~ 1 _L:>i) yang unrnrnya 
sudah tua renta, begitu lemalz kondisi fisiknya, sehingga begitu sulit dan sukar bagi 
mereka zmtuk bekerja (mencari nafkalz), maka berikan kepada mereka gaji dengan 
cuma-cuma yang berswnber dari Baitul Mal milik zmzat Islam untuk mencukupi 
kebutuhan mereka sehari-hari." 

Para ulama relah sepakac bahwa zakat tidak diberikan kepada orang kafir 
muharib atau yang menentang umat Islam 

4. Orang yang Mampu Bekerja 
Ada banyak hadis Rasulullah Saw. yang menjelaskan tentang 

larangan menyalurkan zakat untuk orang-orang yang mampu bekerja 
atau dalam bahasa Arab dikenal dengan Al-muuroh as-Sawi atau orang 
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yang memiliki fisik yang kuat. Zakat ini haram disalurkan kepada mereka 
karena mereka n1empunyai modal untuk berpenghasilan, yaitu fisik yang 
sehat. Menganggur, tidak bekerja, dan meminta-minta sedekah tidak 
diperbolehkan dan bertentangan dengan prinsip syariat. Berbeda halnya 
jika mereka berfisik kuat, mampu bekerja, dan sudah mencari pekerjaan, 
tetapi tidak menen1ukan, mereka termasuk orang yang tidak mampu dan 
berhak atas zakat.79 Sebagaimana dala1n suatu hadis, 

"Para hartawan tidak punya bagian dari zakat begitupula orang yang mampu bekerya." 

Sebagain1ana juga dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, 

· ~lo ~~~l! ..:_,\_j.J.:aj VI ~ ..) ,, ,, , ~ 

Sesungguhnya, sedekah hanya diperuntukkan untuk orang fakir dan miskin. (QS 

At-Tau bah [9] :60) 

Sumber: shutterstock.com 

"i 

. 
'C· 

_ __... 

Gambar 53 Orang yang mampu bekerja atau para hartawan tidak punya atau 
berhak bagian dari zakat. 

Berbeda dengan Hanafiyah yang berpendapat bahwa zakat boleh diberikan 
kepada orang yang mampu bekerja, tetapi hanya memiliki pendapat yang cukup 

79Lihac: Qardhawi, Fikih Zakat, juz 2, him. 700. 



karena termasuk kategori fakir yang menjadi manath daripada mustahiq atau 
tidak. Hanafiyah mengatakan bahwa standar keburuhan dengan pendapatannya 
tidak. mencapai nisab sebagaimana hadis Rasulullah Saw., 

"Sedekalz itu tidak diperbolehkan untuk para hartawa11 dan yang memiliki fisik yang 
kuat atau mcmzpu bekerja." 

Menurut penulis, pendapat mazhab Hanafiyah tidak bertentangan 
dengan pendapat yang pertama karena jika seorang telah bekerja, namun 
tidak bisa men1enuhi kebutuhannya, hal itu termasuk kategori fakir 
sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Yang membedakan Hanafiyah 
adalah standar minin1al kecukupannya, yaitu di bawah nisab. Abu 'Ubaid 
relah menjelaskan bahwa orang kaya tidak berhak atas zakat dengan alasan 
jika seorang men1iliki pendapatan yang cukup dan punya potensi untuk 
bekerja, hal itu termasuk kategori adil. so 

Pendapar mazhab Hanafiyah tidak bertentangan dengan pendapat yang 
penama karena jika seorang telah bekerja, namun tidak bisa memenuhi 
kebutuhannya. hal itu termasuk karegori fakir sebagaimana pendapat 
mayoritas ulama 

Waf-Annval, hlm. 557. 
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D. Latihan Soal 
1. Sebutkan kriteria wajib zakac dalam fikih! 

2. Sebutkan kelompok yang berhak mcnerin1a zakat dan jelaskan landasan 
hukumnya! 

3. Apa yang din1aksud dengan fakir miskin dan scbutkan kritcrianya! 

4. Berapa batas kecukupan dana zakac yang harus diberikan kepada fakir 
mi skin? 

5. Apa yang dimaksud dengan a1nil zakat dan sebutkan kriterianya! 

6. Sebutkan hak dan kewajiban amil zakat! 

7. Apa yang dimaksud dengan muallafatu qulubulrnm? 

8. Sebutkan kelompok yang termasuk ke dalam nrnallafatu qululmhum? 

9. Apa pengertian kontemporer dari muallafatu qulubulw.m? 

10. Apa yang dimaksud dengan riqab? 

11. Apa pengertian kontemporer dari riqab? 

12. Apa yang dimaksud gharimin? 

13. Sebutkan kriteria gltarimin yang berhak menerin1a zakat! 

14. Apa yang dimaksud denganfisabilillah? 

15. Sebutkan kriteriafisabilillah yang berhak menerima zakat! 

16. Apa yang dimaksud dengan ibnu sabil? 

17. Sebutkan kriteria ibnu sabil yang berhak menerima zakat! 

18. Sebutkan golongan yang tidak berhak menerima zakat! 

19. Berapa bagian dana zakat untuk masing-masing golongan penerima 

zakat (mustahik)? 

20. jelaskan mekanisme pembagian dana zakat! 



BAB 5 

l<AIDAH-l<AIDAH 
PEMBERDAYAAN ZAKAT 

A. Pemberdayaan atau Charity? (Alternatif Penyaluran Zakat 
untuk Fakir Miskin) 

1. Ruang Lingkup Pemberdayaan atau Charity 
Charity menurut bahasa ialah amal, clerma, clan kemurahan hati. Dalam 

penyaluran zakat, istilah charity bisa cligunakan untuk program pcmenuhan 
kebutuhan-kebutuhan konsurntif para nlustahik, seperti makanan clan 
rumah. Istilah pemberclayaan biasanya cligunakan untuk penyaluran 
zakat di antaranya pen1berian n1oclal usaha untuk usaha tertentu clengan 
pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha clan mandiri. 

Di antara karakteristik program charity aclalah ticlak terclapat program 
lanjutan sebagai _follow up, bersifat konsurntif, clan jangka pendek, seperti 
bantuan sembako clan rumah singgah. 
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Gambar 54 Charity dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darurat (al-Hajah al
Massah}, sedangkan pemberdayaan merupakan program lanjutan yang bersifat 

produktif dan jangka panjang. 

Di antara karakteristik program pcmberdayaan .1dalah ada program 
lanjutan, bersifat produktif, dan jangka panjang, scpeni pro~ram pcrbaikan 
gizi anak dan keluarga mandiri. 

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ckonomi n1asyarakat 
miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik 
agar mampu memiliki usaha 111andiri. Program terscbut diwujudkan dalam 
bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau pcrintisan 
usaha mikro baru yang prospektif. 

Proses pendayagunaan seperti di atas dilakukan n1clal ui tahapan
tahapan yang tetap scsuai ketenruan perundang-undangan, yaitu 1) 
pendaftaran calon penerima bantuan; 2) survei kelayakan: 3) srraregi 
pengelompokan; 4) pendampingan; 5) pembinaan secara berkala; 6) 
melibatkan mitra pihak ketiga; 7) pengawasan, kontrol clan evaluasi. 

Jika dihubungkan dengan kebutuhan setiap anggota masyarakat 
(dharuriyat al-Khamsah), bisa disimpulkan bahwa setiap distribusi zakat 
dalam bentuk charity sudah dipastikan al-Hajalz al-Massah, tetapi distribusi 
zakat dalam bentuk pemberdayaan belum tentu dikategorikan sebagai 
al-Hajah al-Massah. 
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Charity dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darurat (al-Hajah a/

Massah), sedangkan pemberdayaan merupakan program lanjutan yang 

l bersifat produktif dan jangka panjang. 
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~----

2. Masalah Fikih 

a. Apakah pcnyaluran zakat hanya untuk progran1 pemberdayaan, hanya 
untuk program layanan langsung (charity), arau keduanya? 

b. Manakah vang lcbih prioritas, progran1 pemberdayaan atau program 
layanan Jang.sung (charily)? 

c. Realitanya program pcn1berdayaan dengan semangat mengubah 
mustahik mcnjadi rnuzaki rnen1erlukan waktu yang lama dan biaya 
yang bcsar . ..:;cnwntara kebutuhan mustahik tidak sedikit yang 
mendesak dan mcmerlukan waktu yang cepat, bagaimana arahan 
syariah dalam pcndistri busian zakat? 

d. Dari aspek fikih. jika menelaah ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang 
terkait dcngan zakat, tampaknya masih umum dan tidak menjelaskan 
model pcnyalurannya. baik pen1berdayaan maupun charity. lvlaqashid 
penyaluran zakat adalah men1enuhi hajat mustahik (penerirna zakat). 

e. Pertanyaan ini n1enjadi penting untuk dikaji secara mendalam agar 
memberikan jawaban yang tepat karena berkaitan dengan penyaluran 
dan hasil program zakat. Di sisi lain, penyaluran zakat ingin berjalan 
sesuai prinsip dan maqashid zakat. 

3. Ketentuan Fikih Terkait Pemberdayaan dan Charity 

a. Memenuhi Kebutuhan Darurat (al-Hajah al-Massah) Sebagai Prioritas 
Pertama 

Kebutuhan darurat (al-Hajah al-Massah) yang dimaksud meliputi dua 
hal. 

1) Program-program pemberdayaan selain ekonomi, yaitu program 
pendidikan, kesehatan, dan dakwah. 

2) Program charity yang memenuhi kriteria al-Hajalt al-Massah. 

. .. 
Bab 5 I Kaidah-kaidah Pemberd.ayaan Zakat · · 23i · 

'' 



•-••E\,~-µ~~~<~· ···o..--.. ··-i ::;r - ...... -· ....,_- -
..._ ·ci:.. . .-_ - •· - ·.;. . .• ~ 

Sumber: ippmiriau.wordpress.com 

Gambar 55 Pemberdayaan hanya dilakukan setelah kebutuhan darurat (al
Hajah al-Massah) terpenuhi. 

Seperti kekurangan terhadap n1akanan dan biaya pendidikan anak 
yang menjadi tanggungan mustalzik. Di antara dalil dan pcrtimbangannya 
sebagai berikut. 

1) Pada prinsipnya zakat disalurkan segera (ash-Sharf cil-Fauri). Oleh 
karena itu, zakat tidak boleh didistribusikan di luar ternpat donasi clan 
juga tidak boleh investasi, kecuali fakir miskin yang memburuhkan 
darurat sudah terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan dalam keputusan 
lembaga fikih Islam OKI, 

"Keputusan Lembaga Fikih Islam No. 3 Tahun 1986 ten tang pendayagunaa11 
zakat dalam program-program produktif. Pada prinsipnya, pendayag1maa11 
tersebut itu diperbolehkan dengan memenuhi batasan (dhawabit). Dana 
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zakat itu botch diinvcstasikcm dengan beberapa syarat di cmtaranya tidak ada 
kcl>ut11hm1 mustalzik yang harus membutuhkan dana zakat segera. "1 

(\:a ~A~ ... : .... a.-<JI - ~l:j\ ;; .. ...tJI ) ~1--
-_, - -' .;r ~ '_) 

"Pada prinsip11ya. dcma zakat harns disalurkan di rempat penerimaan zakat: 
bukan tempat donatur. Begitu pula dana zakat boleh disalurkan ke daeralt lain 
Jika terdapat maslahat yang lebih besm·." 

2) Hak fakir miskin adalah men1enuhi kebutuhan dasarnya (al-Hajat al

Afossah) sebagaimana dijelaskan dalam standar syariah AAOIFI. 

"lrti dengan syarat setelah kebutuhan mendasar bagi para mustahik itu 

tcrperwhi" (Standar Syariah lntcrnasional 110.35 tentang Zakat). 

Syeikh al-Qardhawi menjelaskan, target utama dari pemberlakuan 
zakat adalah bagaimana para mustahik zakat, khususnya fakir miskin, 
bisa mendapat penghidupan yang layak atau mustawa laiq Lill maisyah, 
bukan hanya non1inal uang tertentu yang mereka dapatkan. 

Para ulama scperti Imam Nawawi, Ibnu Hazm, dan ulama lainnya 
menyebutkan bahwa standar kecukupan atau standar minimal yang 
harus diterima oleh fakir miskin sebagai mustahik adalah kebutuhan 
darurat dan primer, seperti kebutuhan makan, kebutuhan rumah, 
kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. 

Imam Nawawi menjelaskan, 

1Keputusan Lembaga Fikih Islam No. 3 Tahun 1986 tentang pendayagunaan zakat 
dalam program-program produktif. 
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':4.shab menjelaska11 balnva yang me1!iadi standar adalah makmz, pakaian, 
rumalz, dan kebutuha11-kebutulza11 lain yang wajib dimiliki sesuai dengan 
ko11disifakir dan miskin tanpa berlebilrnn, baik bagi si pcnerima maupim bagi 
orang-orang yang menjadi ta11gggimgjawab11ya. "/ 

Sesungguhnya, daftar kebutuhan darurat dan kebutuhan primer 
berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Bolch jadi satu 
kebutuhan ini menjadi kebutuhan sekunder di satu n1asyarakat, tetapi di 
masyarakat lain menjadi kebutuhan prin1er. Oleh karena itu, penentuan 
daftar kebutuhan pendidikan, kesehatan, makan. rumah. dan pakaian ini 
ditentukan oleh kelazin1an clan 'mf pada umun1nya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas. program charity yang 
memenuhi kriteria al-Hajah al-1\·1assah dan program selain ekonomi 
seharusnya mendapatkan porsi zakat yang lebih besar dibandingkan dengan 
progran1 pemberdayaan ekonomi. 

b. Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Prioritas Berikutnya Setelah a/-Hajah 
al-Massah Terpenuhi 

Program pemberdayaan ekonomi yang dimaksud di antaranya 
menyalurkan zakat berupa modal usaha kepada fakir n1iskin bcrupa usaha 
dan pendampingannya, sehingga mereka mandiri. Di antara dalil dan 
pertin1bangannya sebagai berikut. 

2Imam Nawawi kitab Al-Majmu', juz 6, him. 191. 
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1) Penjelasan Lembaga Fikih Islam 

"Bagian dari z~paya zmtuk memenuhi keinginan fakir agar mereka terbebas dari 
kondisi kefakiran sehingga menjadi orang yang mcmdiri dan produktif, dan 
zmtuk memcnuhi twztutan modernisasi, maka harus dibuat rencana strategis 
untuk meny£'lcsaikan kondisi kemiskinan i11i dan mengubah para fuqara menjadi 
orang-orang yang numdiri produktif. Dan zakat ini merupakan a lat yang paling 
fu11damental bagi setiap 11rnslim" (Nadwah yang ke-13 - Sudan 2000). 

2) Penjelasan In1an1 Nawawi dalam kitab Al-Majmu' 

"Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan ukuran atau standar 
minimal yang harus diterima oleh fakir miskin, sahabat-sahabat kami orang 
Irak dan Khurasan mengatakan fakir dan miskin ini diberikan donasi a tau biaya 
yang bisa mengubah kondisi mereka dari kepapaan menjadi orang mampu dan 
itu terlaksana jika mereka diberikan biaya-biayaseumur mereka dan inilah yang 
ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullaah." 
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3) Hadis Qabishah bin Al-Makhariq Al-Hilali ra. 

- } J ~ 
~ . L I ( I .. ~ .• I ~ I~ I , - I : l <1-
.~ .J r.-..A "~) -~ ~~ ~ 'd 

"Qabislzalz bin Al Makhariq Al Hilali ra. berkata, Seszmggulmya, Rasulullaalt 
Saw. bersabda, 'Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. kernali bagi salah 
satll dari tiga orang: (1) seseorangyang me11mzgg1mg utang orang lain. ia boleh 
meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudfrm berhenti. (2) seseorcmgyang 
ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya. ia botch mcminta-mi11ta sampai 
ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorangyang ditimpa kese11gsaram1 
hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kazmmya mengatakan, 'Si 
fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta-minta sampai 
mendapatkan sandaran hidup'. Meminta-minta selain 1rntuk ketiga hal itu, 
wahai Qabishah! Adalah ha ram, dan orang yang memakam1ya adalah memakan 
yang haram." (HR Muslim dalam shahihnya). 

Berdasarkan hadis ini, Rasulullah Saw. men1perbolehkan orang-orang 
tersebut meminta zakat atau sedekah, sehingga mereka bisa menutupi 
kebu tuhannya. 
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-t) PenjC'lasan Dr. Qardhawi Lentang kifayatul 'umr, scbagai ulama 
menambahkan. jika fakir miskin ini adalah seorang karyawan 
atau pekcrja atau mempunyai keahlian, biaya yang akan diberikan 
kepada mcreka dibcrikan dalam bentuk rnodal atau alat-alat yang 
bisa digunakan untuk mengelola pekerjaannya, seperti tukang jahit 
diberikan mesin jahit, petani diberikan alat-alat untuk mengelola 
sawahnya. dan dokter dibckali alat-alat untuk mcngobati pasien. 

Akan tetapi, jika fakir n1iskin bukan karyawan atau pckerja, dia 
diberikan biaya mencukupi seumur hidup, seperti orang-orang yang sudah 
lanjut usia. 

c. Fakir Miskin yang Tidak Bisa Bekerja. Seperti Lansia dan Penyandang 
Cacat, Berhak Mendapatkan Zakat Secara Rutin 

Di antara dalil dan pertimbangannya adalah penjelasan Dr. Qardhawi 
tentang Kzfayat u as-Smzah, "Scdangkan per1dapat yang kedua itu lebilz tepat w1tuk 
fakir miskin yang tidal~ bisa hckerja. scpcrti orang tww rzetra, lansia, mzak kecil, 
da11 jmzda. 1\!Icrcka dibcrilwn lrnknya secara bcrkala; sctiap talrnn zmtuk memenulzi 
kebutuha11-kelmt 11hcm konsum t zf mercka." 

Pemberdayaan Dilakukan hanya dilakukan setelah kebutuhan darurat 

(al-Hajah al-Massah) terpenuhi. 

4. Latihan Soal 

a. Dalam penyaluran dana ZIS, ada istilah charity dan pemberdayaan, 
apa perbedaannya? 

b. Bagaimana model penyaluran zakat dengan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat? 

c. Manakah yang lebih prioritas? Program pembcrdayaan atau program 
layanan langsung (charity)? 

d. Realitanya program pemberdayaan itu dengan semangat mengubah 
mustahik menjadi muzaki memerlukan waktu yang lama dan biaya 
yang besar, sementara kebutuhan mustahik tidak sedikit yang 
mendesak dan memerlukan waktu yang cepat, bagaimana arahan 
syariah dalam pendistribusian zakat? 
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e. Apakah fakir n1iskin yang tidak bisa bekerja, seperti lansia, penyandang 
cacat itu berhak n1endapatkan zakat secara rutin? 

f. Apakah pen1berian beasisv.·a setiap bulan dan tidak ada pendampingan 
itu termasuk charity atau pernberdayaan? Butuh fasiliraror atau tidak? 

g. San1pai kapan n1ustahik harus diberikan bantuan dana zakat? 

h. Dana zakat terbatas, sedangkan nn1stahik tidak terbata.s. Apakah zakac 
diberikan secara n1erata? 

B. Dana Nonhalal: Sumber dan Penyalurannya Menurut Fikih 
Islam 

1. Objek Akad Berupa Pendapatan Nonhalal (Haram Li Ghairihi) 

a. Kriteria dan Ketentuan Hukum Pendapatan Nonhalal 

Dana nonhalal adalah setiap pendapatan yang be rs umber dari usaha 
yang tidak halal (al-Kasbu al-Ghairi al-Mayru'). 3 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI n1enjelaskan beberapa 
jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut: 

1) Usaha len1baga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan 
konvensional dan asuransi konvensional. 

2) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat 
transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada le1nbaga keuangan 
ribawi lebih dominan dari modalnya. 

3) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 
terlarang. 

4) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan n1inuman yang 
haram. 

5) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa 
yang merusak moral a tau bersifat mudarat. 4 

Fatwa DSN menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang umumnya 
terjadi di bursa efek. Oleh karena itu, usaha nonhalal tidak terbatas pada 

3Tim HIT, Mushtalahat Al-Fiqhi Al-Mali Al-Mu'ashir, him. 62. 
4DSN MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syarialz Nasional, Oakarca: 

Diterbitkan atas kerja sama DSN-Bank Indonesia, 2006) Edisi Revisi, him. 274. 
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lima usaha tcrsebut, tetapi banyak lagi transaksi yang dilarang. sepeni riba 
sliarf, spekulasi. penipuan. dan suap. 

Sumber: businessrn<,idt>r 1n 

Gambar 56 Dana yang berasal dari usaha yang haram hukumnya 
ha ram sepenuhnya. 

b. Ketentuan Pendapatan yang Sepenuhnya Haram 

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa dana yang tidak halal 
adalah pendapatan dari usaha yang tidak halal, seperti 

I) bunga aras transaksi pinjaman, 

2) dividen dari transaksi en1iten (dengan persentase utang nonhalal lebih 
dominan daripada modalnya), serta 

3) pendapatan dari usaha perjudian, jual beli minuman yang memabukkan, 
barang yang merusak moral, dan/atau yang menimbulkan mudharat. 

Dana-dana tersebut diharamkan menurut Islam, sebagaimana nash-nash 
yang melarang transaksi ribawi, maisir, khamr, dan lain-lain. 

Dana yang berasal dari usaha yang haram hukumnya haram sepenuhnya. 
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c. Ketentuan Hukum Pendapatan Halal yang Tidak Sepenuhnya Halal5 

Secara umun1, ada dua pendapat ulama renrang hukum masalah ini: 

Pendapat perta1na, sebagian ulama berpendapat bahwa dana halal 
yang bcrcampur dengan dana nonhalal hukumnya haram. 

Len1baga Fikih Islam Organisasi Konfcrensi Islam (OKI) tcrmasuk yang 
berpendapat bahwa dana tersebut dikatcgorikan dana haram. sebagaimana 
dilansir dalam Keputusan no. 7 /1/65 pada pertemuan kc-7 sebagai berikut, 7 

"Balnva tidak ada perbedaan pendapat membeli salrnm pada pernsahaa11 yang 
kegiata11 utamanya melakukan usaha yang haram, seperri trcrnsaksi ribawi, 
memproduksi barangya11g haram, danjual beli barcmgyang hamm. Pada pri11sipnya. 
haram membeli saham pada perusahaan yang kadcmg-kadm1g mclakukcm trarisaksi 
yang haram, seperti transaksi ribawi dan sejenisnya. walcwpzm kegiatm1 utama 
perusahaan tersebut itu adalah usaha yang halal.~ 

Di antara dalil (istisyhad) yang digunakan adalah kaidah fikih berikut, 

"]ika ada dana halal dan harani bercampur, maka menjadi dana haram." 

5Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Simposium Ekonomi 
Syariah al-Baraka, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Yordania pernah 
membahas masalah hukum jual beli saham perusahaan yang menjalani usaha nonhalal 
dan usaha yang halal secara bersamaan. 

6Husein Syahatah, Adh-Dhawabitlz Asy-Syar'iyah Li Furu Al-Mu'amalat Al-lslamiyali 
Bi Al-Bunuk At-Taqlidiyah, him. 9. 

7Qararat Wa Taushiyat MajmaAl-Fiqhi Al-lslamiAt-Tabi' Li Mimadzamati Al-Mu'tamar 
Al-Islami, him. 212. 

8Qararat Wa Taushiyat Maj ma Al-Fiqhi Al-Jslmni At-Tabi' Li Mwzadzamati Al-J\tfu'tamar 
Al-Jslami, him. 212. 
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Sesuai kaidah fikih ini, jika dana halal bercampur dengan dana haram, 
hukum haram lebih diunggulkan dan menjadi hukum keseluruhan dana 
terse but. q 

Pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa jika dana yang 
halal lebih don1inan daripada dana nonhalal. kescluruhan dana terscbut 
menjadi halal. 11 ' Mereka berargun1en dengan dalil-dalil berikut . 

• ,~---...... re- ...... 

0--0 0-0 

Sumber: image google corn 

Gambar 57 Dana yang ha ram harus disalurkan untuk kepentingan umum, tidak 
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Contohnya adalah pembangunan 

infrastruktur. 

1) Kaidah Fikih 

"Hukum mayoritas sama seperti lmkum keseluruhan. "11 

9as-Suyuthi. Al-As_vbah Wa An-Nadzair Fi Qawa'id Wa Furn' Asy-Syafi'iyah, Tahqiq: 
Muhammad Tamir dan Hafidz '.Asyur Hafidz, (Kairo, Dar-As-Salam) cet. I, 1418 H/1998 
M; al-Himawi, Gha111zu 'uyun al-Basha, 1/336, Husein Syahatah dan '.A.thiyah, Adh
Dhawabith Asy-Syar'iyah Li At-Ta'amul Bi Suq Al-Auraq Al-Maliyali, him. 22; Al-Mausu'ah 
Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, 8/76. 

10Abdu As-Sanar Abu Guddah, Al-Musahamah Fi Asy-Syarikat Tata'cmzalu Bi Al
Fawa'idAr-Ribawiyah; Al-HaiahAsy-Syar'iyah LiAl-Barakalz, Qeddah, Majmuatu Dallah al
Baraka, 2003) cet. II, him. 306; FatliAl-Qadir (6/89); 'AqduljawahirAl-Tsaminah (2/439); 
.4sy Syarhu Al-Kabir Ma 'a Dasuqi (3/15), Ar-Raudhah (3/ 420), Maj mu. Al-Fatawa (29/408). 

11al-Hidadi al-'Ibadi, al-]aulzaralz an-Nirah, 1/303; Ali Haidar, Dllraru Al-Hukkam 
Syarh Majallati Al-Ahkam, 1/183. 
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"Hal yang diperbolehkan karena szfat11ya pelengkap menjadi tidak diperbolehka11 
karena szfat11ya indcpenden. 12 

2) Maslahat (al-Hajah asy-Sya1·'iyali) 

Kebutuhan perusahaan syariah untuk melakukan usaha dan bisnisnya 
tersebut supaya bisa men1berikan altcrnatif bcrupa praktik yang halal dan 
n1enunaikan misinya menghindari praktik bisnis ribmvi scrta menghindari 
dari dana nonhalal yang pada beberapa kondisi sulit dihindari. 13 

Banyak para ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama 
di antaranya: 

Ibnu Nujaim menjelaskan, 

'']ika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur de11ga11 dcma haram, maka 
dana tersebut bolelt dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti balzwa dana tersebuc 
itu haram. " 14 

An-Nawawi menjelaskan, 

o ~c o ,,, ~, 

.lJ_}JI ~G f~I )S'Lillj 
'']ika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur denga11 
dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil 
kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram. jika tidak ada 

12al-Hidadi al-'Ibadi, al-]auharah an-Nirah, 1/303; Ali Haidar, Duram Al-Hukkam 
Syarh Majallati Al-Ahkam, 1/183; al-Buhuti, Daqaiq Vii An-Nuha Li Nsyarhi Al-M1mtaha. 
(Alamu Alkutub), 1/183. 

13al-Hidadi al-'Ibadi, al-jauharah an-Nirah, 1/303; Ali Haidar, Duraru Al-Hukkam 
Syarh Majallati Al-Ahkam, 1/183 

14Ibnu Nujaim, al-Asybah wa an-Nadzair, him. 345. 
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b11kti. tidak haram. Akan tetapi, meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah 
Swc., setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan wara'. "15 

Ibnu Taimiyah menjelaskan, 

'l\dapun orang yang bcrtransaksi secara ribawi, yang dominan adalah halal kecuali 
diketalwi bahwayang dominmz adalah makruh karenajika sesorang menjual 1.000 
seharga 1.200, maka yang lrnram adalalz marginnya saja. ]ika pendapatamzya 
rerdiri dari dana halal dmz haram yang bercampur, bagian yang haram ini tidak 
me11glzaramkan bagian yang halal. la bisa. mengambil bagian yang halal tersebut, 
sebagaimana jika dana miliki dua orang syarik, dana syirkah telah bercampur dmz 
menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut. 
Begitu pula dana halal bercanzpur dengan dana haram, maka persentase dana haram 
dikeluarka11, maka sisanya adalah dana halal. " 

Jika ditelaah, pendapat yang kuat (rajih) adalah pendapat kedua yang 
menegaskan bahwa 

a) jika dana halal itu lebih dominan, seluruh dana tersebut menjadi halal, 
clan 

b) jika dana halal sama atau lebih sedikit, persentase dana haram harus 
dikeluarkan, sedangkan dana yang tersisa hukumnya halal. 

Pendapat yang kedua lebih tepat untuk diterapkan, karena beberapa 
hal berikut: 

(1) Umum al-Balwa, maksudnya dana halal yang bercampur tersebut 

15Abi Zakariya al-Anshari, Al-Majmu; Syarliu Al-Muhadzdzab, (Al-Mathba'ah Al
Muniriyah) him. 418; az-Zarkasyi, Al-Baltrn Al-Muhitlz, 1/342 . 

. ·----·-------------
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n1enjadi sulit dihindarkan dalan1 beberapa aktivitas bisnis dan 
atau selain bisnis. 

(2) Raf'ul liaraj wal lwjah al-Ammah (meminimalisasi kcsulitan dan 
111emenuhi hajat umum), di antaranya lingkungan dan pranata 
ekonon1i n1asih belwn Islan1i; masyarakat yang belum paham 
ekonomi syariah, industri konvensional yang mendominasi, 
sehingga transaksi dengan konvensional mcnjadi hal yang tidak 
bisa dihindarkan. 16 

(3) /\1uro'at qo\·va'id al-Katsrah wa al-Glrnlabah. maksudnya standar 
hukum adalah bagian lebih do1ninan. 1

:-

(4) Kaidah sebagian fuqaha tentang tafriq shafqah (memisah transaksi 
halal dari transaksi yang haram). 13 

Pendapat ulama tentang 
pendapatan yang tidak 

sepenuhnya halal 

---1 

' --- ----

Sebagian ulama berpendapat bahwa Sebagian ulama berpendapat bahwa jika 

dana halal yang bercampur dengan dana dana yang halal lebih dominan dari pada 

nonhalal itu hukumnya haram. dana nonhalal, maka keseluruhan dana 
tersebut menjadi halal 

Pendapat yang kuat 
Jika dana halal itu lebih dominan, seluruh dana tersebut menjadi halal. 

Jika dana halal sama atau lebih sedikit, persentase dana haram harus 
dikeluarkan sedangkan dana yang tersisa hukumnya halal. 

16Said al-Marthan, Dhawabith Taqdim Al-Khadamat Al-Mashrifyah Fi Al-Buhuk At
Taqlidiyah-Tajribatu Al-Bank Al-Ahli At-Tijari, hlm. 33-34. 

17Bada'i Ash-Shana'i (6/144); Ibnu Nujaim, Al-Asybah Wa Nadza'ir (112-114); Al· 
Bayan Wa Tahshil (18/194-195), Al-Mantsur Fi Al-Qawaid (2/235) ... 

l&Keputusan Dewan Pimgawas Syariah Perusahcum Ar-Rajihi no. 485, tanggal 23/8/ 1422 H . 
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2. Dana Nonhalal Tidak untuk Dimanfaatkan Oleh Pemiliknya 
Para ulama sepakat tentang tiga hal penting. 

Patama, pendapatan nonhalal hukumnya haram. Oleh karena itu, 
tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram) untuk 
kebutuhan (Ju~jat) apa pun, baik secara terbuka maupun dengan cara hilah, 
sepeni digunakan untuk n1embayar pajak. 

Kcdua, modal usaha tctap halal jika bersumber dari usaha yang halal. 

Ketiga, pendapatan nonhalal harus diberikan atau disalurkan kepada 
pihak lain sebagai sedekah, sebagain1ana penjelasan dalam Standar Syariah 
AAOIFI Bahrain sebagai bcrikut, ..... 

~\ ~-;;~, ~~ ~ 
L ,,. ,,. .)J. 

0 0 e ~;i)'\ ~µ.5 

"Pendapatan non halal tidak bolch dimanfaatkan untuk kegiatan apa pun walaupun 
denga cara hilal, seperti digunakcm zmtuk membayar pajak. "19 

Sesuai juga dengan kaidah fikih, 

"Setiap pendapatcm yang tidak bisa dimiliki, maka (pendapatan tersebut) tidak bisa 
diberikart (kepada pihak lain)." 

Dana yang haram harus disalurkan untuk kepentingan umum, tidak 
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. 

19Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah No. 21 tentang Saham, Hai'atu al-Muhasabah wa al
Muraja'al1 li al-Muassasat al-Maliyah al-lslamiyah, (Bahrain) Cet. 2010, hlm. 293. 
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3. Pengelolaan Dana Nonhalal untuk Program Pemberdayaan 
Masyarakat 
Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fatwa (al-Fatawa dan an

Nawazil), para ulama berbeda pendapat tentang objek atau pihak penerima 
dana nonhalal, yaitu sebagai berikut. 

Pcrtama, mayoritas ulama berpendapat bahwa dana nonhalal hanya 
boleh disalurkan untuk fasilitas umum (al-f\·Iaslzla.lih al-Anmrnh), seperti 
pembangunan jalan raya dan MCK. 

Kedua, sebagian ulama, seperti Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan Prof. 
Dr. al-Qurrah Dagi, bahwa dana nonhalal boleh disalurkan untuk seluruh 
kebutuhan sosial (aujuh al-Khair), baik fasilitas umum (a/-1\foshalilz al
Ammah) maupun selain fasilitas u1nun1, scperti hajat konsumtif fakir dan 
miskin, termasuk program-program pembcrdayaan masyarakat. 

Menurut penulis sumber perbedaan pendapat di atas adalah status 
dan kepemilikan dana yang disedekahkan. 

Bagi ulama yang memperbolehkan penyaluran dana nonhalal hanya 
untuk mashalih 'ammah, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu 
haram bagi pemiliknya clan penerimanya. 

Jika dana itu haram bagi penerin1anya, 111aka penerimanya tidak 
menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya. tetapi harus 
disalurkan utnuk pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh 
masyarakat secara umum. 

Bagi ulama yang memperbolehkan penyalurannya untuk seluruh 
kebutuhan sosial itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram 
bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya. 

Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya bisa 
menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk 
kebutuhan konsumtif dan program perberdayaan masyarakat. 

Pendapat kedua ini memiliki landasan huku1n baik dari aspek naslz 
maupun maqashid-nya, di antaranya sebagai berikut . 

. -.. -. . 
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a) Hadis Rasulullah Saw . 

. .J•;:; . ~ ... ,,..,, ; 

"Sesuai derigm1 ucapan Rasulullah Sm.v. kepada shahabiyyah Barirnh ketika 
datang kepada lfosulullalz Saw., maka Aisya ra. berkata, "Sesungguhnya daging 
itu termasuk scdekah. Sernya mengingatkan Rasulullalz Saw. tidak mengambil 
sedekah ". Kenwdfrm Rasulullah Saw. menjawab, "Seswigguhnya barang ini 
sedekah bagi11ya dcm hadialz bagi kita." 

Hadis di atas mcrnberikan dilalah (1nakna) bahwa dana nonhalal bisa 
disalurkan dan dikonsmnsi untuk clan oleh pihak penerima sedekah, 
seperti fakir dan miskin. 

b) Atsar 

"Al-Hasan ra. pernah ditanya ten tang taubat al-ghal (orang yang mengambil 
hartaganimah sebelum dibagikan a tau sebelum pasukan berpencar). Al-Hasan 
menjawab, 'Ia lzarus bersedekah dengan harta tersebut." 

c) Maslahat 

(1) Dana nonhalal bukan milik pihak tertentu, melainkan milik 
um urn. 

Selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, dana tersebut 
bisa disalurkan untuk fakir miskin dan pihak yang membutuhkan. 
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(2) Dana nonhalal itu haran1 bagi pemiliknya (pelaku usaha haram). 
Akan tetapi, ketika sudah rerjadi perpindahan kepemilikan, status 
dana tersebut halal bagi pcnerimanya, baik entitas pribadi, seperti 
fakir nliskin, maupun cntitas lembaga, seperti yayasan sosial dan 
pendidikan. 

Al-Qardhawi menjelaskan, 

.. " 
~- .;... 

"Menurut saya dana nonhalal itu kotor (khabits) bagi piltak yang 
mengusahakannya, tetapi dana tersebut halal bagi (penerimcmya, seperti) 
orang-orang fakir dan kebutultan sosial. Dana tcrsebut bukan lrnram 
karenafisiknya. tetapi karena pihak dan sebab tertentu." 

Dana nonhalal harus dikeluarkan (takhallus) clan tidak bisa 

disucikan dengan sedekah karena Rasulullah Saw. bersabda, 

"Rasulullah Saw bersabda: Allah tidak akan menerima sedekah dengan 
harta ghulul (curian/korupsi/haram)." (HR Muslim) 

(3) Program pemberdayaan masyarakat adalah penyaluran dana untuk 
tujuan jangka panjang sehingga manfaat yang diterima lebih besar 
clan jangka panjang (fiqh ma'alat dan fiqh aulawiyyat). 

I JI•·:;. o I '• • . " 
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I Pengelolaan Dana Nonhalal I 

+ • Pendapat mayoritas ulama: Pendapat sebagian ulama: 
Dana nonhalal hanya boleh disalurkan untuk dana nonhalal boleh disalurkan untuk 

fasilitas umum seluruh kebutuhan sosial 

1 r 

Sumber perbedaan pendapat: status dan kepemilikan dana yang disedekahkan 
Bagi ulama yang memperbolehkan penyaluran dana nonhalal hanya untuk 

pub/icfacility, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi 
pemilik dan penerimanya. 

Bagi ulama yang memperbolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan 
sosial itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya 

tetapi halal bagi penerimanya. 

4. Latihan Soal 

a. Bagaimana ketentuan hukurn dari pendapatan nonhalal? 

b. Apa saja contoh sumber pendapatan yang tidak halal? 

c. Bagaimana ketentuan harta halal yang bercampur dengan harta yang 
haram? 

d. Bagaimana perlakuan terhadap pendapatan yang tidak halal? 

e. Apa saja objek yang bisa dijadikan ternpat penyaluran dana nonhalal? 

f. Bagaimana status harta hasil korupsi yang dibagikan kepada mustahik? 

g. Mustahik menjadi muzaki clan pelaku korupsi menjadi mustahik, 
bolehkah mustahik memberi dana sebagai balas budi? 

h. Bagaimana hukumnya dana nonhalal yang dihasilkan dari riba 
diberikan untuk keluarga? Apabila diberikan kepada mustahik, apakah 
mustahik tidak terkena laknat karena memakan harta riba? 
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C. Penempatan Dana ZIS di Bank Konvensional 
1. Menempatkan Dana ZIS di Bank Konvensional untuk Mendapatkan 

Bung a 
Produk giro, tabungan, dan deposito; Pinja1nan Berbunga (undang

undang dan praktik), pinjaman berbunga diharamkan bcrdasarkan Al
Qur'an, hadis, dan Ijma·. 

a. Menempatkan dana di rekening giro/tabungan/dcposito bank 
konvensional itu dilarang (diharan1kan) karena transaksi yang terjadi 
dalam produk giro, tabungan. dan deposito adalah utang piutang 
(pinjaman) di n1ana nasabah sebagai krcditor dan bank sebagai debitor 
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik perbankan. 

,··'\ .. ·.·r· 

Sumber: image.google.com 
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Gambar 58 Menempatkan dana di rekening bank konvensional untuk tujuan 
mendapatkan bunga adalah mutlak haram. 

b. Setiap pinjaman berbunga yang diterima nasabah sebagai jasa 
pinjamannya adalah riba qardh (riba pinjaman/riba nasa'/ribajahiliyah) 
yang diharamkan dalam Islam. Riha qardh diharamkan oleh seluruh 
ulama tanpa terkecuali, sesuai dengan nash dan ijma' ulama karena 
tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (al-Ghwmm 
bilghurmi) dan mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban 
hanya karena berjalannya waktu . 
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c. Riba qardh terjadi dalam setiap produk lembaga keuangan yang 
menggunakan transaksi pinjaman/kredit berbunga, seperti setiap 
pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, 
kredit pembiayaan kendaraan bermotor (KPB), dan dana premi yang 
dikelola di asuransi konvensional. 

d. Riba qardh (ribajahiliyah/riba nasi'ah) diharamkan menurut Al-Qur'an 
dan ijma' ulama. 

Firman Allah Swt., 

Padahal Allah Swt. tdah menghalalkanjual beli dan me11gharamkan riba. (QS 
Al-Baqarah[2]: 275) 

e. Riba yang di1naksucl adalah riba qardh karena jika yang dimaksud adalah 
riba buyu ', rnaka akan terjadi pengulangan makna karena bai' (jual beli) 
telah disebutkan sebelun1nya. Begitu pula dengan lafadz riba yang ada 
pada ayat kedua dan ketiga. 

Para ula1na telah berkonsensus bahwa riba qardh diharamkan dalam 
Islam dan termasuk ribajahiliyalz sesuai dengan kaidah fikih, 

"Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat (kepada kreditor pen.) 
termasuk riba." 

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil di atas yang shahih dan sharih 
(jelas dan tegas) menunjukkan bah\va riba qardh (riba jahiliyah/ 
riba rzasi'ah) termasuk tsawabit dan qath'iyat (hal yang prinsip dan 
fundamental) dalam agama Islam. 20 

Menemparkan dana di rekening bank konvensional untuk tujuan mendapatkan 
bunga adalah murlak haram. 

20Rafiq Yunus al-Mashri, al-Jami' Ji Ushul ar-Riba, him. 216. 
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2. Menempatkan Dana ZIS di Bank Konvensional Kemudian Dibuat 
SI ke Bank Syariah 

a. Prinsipnya tidak dipcrbolehkan jika tanpa kcbutuhan (syar'i) karena 
setiap dana yang n1engendap itu utang berbunga yang diharamkan. 
Pada saat yang san1a telah memperkuat bank konvcnsional dengan 
pinjaman. 

b. Akan tetapi, jika penempatan itu dilakukan karcna hajat dan mashlahat, 
maka diperbolehkan dengan syarat-syarat berikut. 

I) Dibuat standing instruction (Instruksi Pcmbayaran Bcrjangka/suatu 
sistem pcrnindahbukuan/transfer yang dilakukan sccara otomatis 
atas perintah nasabah dengan nilai transaksi dan frekuensi 
tertentu yang ditentukan saat pendaftaran standing instructio11F 1 

dari bank konvensional tempat n1encrima donasi ZIS ke bank 

syariah secara bcrkala dalam waktu minimal. schingga dana ZIS 
tidak mengendap lama. 

Sumber: image.rediff.com 

Gambar 59 Menempatkan dana di rekening bank konvensional diperbolehkan 
untuk memenuhi kebutuhan darurat dengan beberapa ketentuan. 

2) Setiap bunga yang didapatkan selama pcnempatan dana ZIS 
tersebut menjadi dana sosial dan bukan pendapatan/bukan bagian 

21Situs Bank Ekonomi. 
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dari ZIS, tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha 
haram tersebut) untuk kebutuhan (hajat) apa pun, baik secara 
terbuka maupun dengan cara hilah, sebagaimana penjelasan dalam 
Standar Syariah AAOIFI Bahrain sebagai berikut . 

. -
~..Li 
L; 

"Pe11dapcltm1 mmhalal tidak boleh dima11faatkcm zmtuk kegiatan apa pun, 
walaupwz den,gmz earn hilah, seperti digzmakcm zmtuk membayar pajak. " 22 

3) Diperbolehkan selama calon muzaki hanya berzakat melalui 
rekening konvcnsional. jika sudah tersedia pilihan, tidak 
diperbolehkan karena hajatnya hilang sesuai dengan kaidah fikih. 

"jika satu uruscm sulit. maka ada kemudahan. "23 

4) Bukan berbentuk tabungan/kontrak tertentu atau hal lain yang 
ridak 1nen1ungkinkan pengalihan dana ke rekening syariah atau 
tarik tunai berkala sesuai dengan prinsip sad dzari'alt. 

c. Ketenruan tersebur berdasarkan mashlahat dan hajat di antaranya 
sebagai berikut. 

1) Banyak calon muzaki yang bersedia berzakat melalui rekening 
konvensional karena pada umumnya mereka hanya memiliki 
rekening konvensional. 

2) Pembukaan rekening konvensional ini untuk kepentingan 
mustahik karena kontribusi muzaki. Dan jika rekening 
konvensional i tu tidak ada, diasumsikan beberapa cal on muzaki 
enggan menyalurkan ZIS-nya. 

22Al-Ma'ayirasy-Syar'iyah No. 21 tenrang Saham, Hai'atu al-Muhasabahwa al-· 
Muraja'ah Ii al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, (Bahrain), Cet. 2010 him. 293. 

23as-Suyuthi, Al-Asybah wa Nadza'ir; Abdul Karim Zaidan, Kaidah Fikih; Mushcafa 
az-Zarqa, Kaidah Fikih; an-Nadawi, Kaidah Fikilz. 
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3) Peluang tersebut, untuk kepentingan nlustahik, memperbolehkan 
transaksi dikonvensional secara temporal: Yugtafaru fittabaru'at 

ma la yughtafru fi glzairiha, Al hajah allati tanzilu mcmzilaya d/tarurah, 
Raf 'ul lzaraj wal hajah al-cmwrnh (men1inimalisasi kesulitan dan 
memenuhi hajat um urn) . ."!.; 

Menempatkan dana di rekening bank konvensional diperbolchkan untuk 
memenuhi kebucuhan darurac dcngan bcberapa ketemuan. 

D. Sistem Keagenan Zakat Menurut Fikih 

1. Substansi Sistem Keagenan 

Sistem keagenan penghin1punan zakat adalah siste1n kemitraan 
keagenan dalam penghimpunan zakat berdasarkan akad walwla!t dan bukan 
merupakan sistem multilevel marketing. 

Petugas yang mengikuti ini dinamakan Zakat Agent (ZA) dan akan 
mendapatkan hak amil ZA yang terdiri dari c1npat komponen. yaitu hak 
amil penghimpunan, hak amil pembinaan, hak amil kepcn1in1pinan. dan 
hak amil pengembangan. 

Sumber: image.google.com 

Gambar 60 Sistem keagenan penghimpunan zakat adalah sistem kemitraan 
dalam penghimpunan zakat berdasarkan akad wakalah dan bukan merupakan 

sistem multilevel marketing. 

2.csaid al-Marthan, Dhawabith Taqdim Al-Khadamat Al-Mashrifyah Fi Al-B11hi1k At
Taqlidiyah-Tajribatu Al-Bank Al-Ahli At-Tijari, him. 33-34. 
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( Sistem kcagcnan penghimpunan zakat adalah siscem kemicraan dalam 
' penghimpunan zakat berdasarkan akad wakalah dan bukan merupakan siscem 
,\_ mulcilt•\•cl 11111rkering. 

2. Target Sistem Keagenan 

Perlunya perccpatan solusi bagi permasalahan umat. Masih banyaknya 
pengangguran dan masyarakat miskin menyebabkan kita harus lcbih 
berpikir tcntang solusi. Dan program pen1berdayaan rnelalui dana zakat 
adalah salah sat u sol usi vang berusaha ditawarkan. . ..._ 

Membuka pintu kebaikan bagi siapa pun asal Muslim clan memcnuhi 
syarat. Zakat adalah kcwajiban setiap .Muslim clan hendaknya setiap Muslim 
berlomba-lomha untuk mengcrjakan kebajikan, mengajak orang untuk lebih 
sadar zakat. dan mcnvalurkannya kepada saudara yang lebih membutuhkan 
adalah satu kebaikan yang bisa mcnjadi tabungan di akhirat kelak. 

Meningkatkan efisiensi, karena jika untuk mencapai target potensi 
zakat tersebut harus berstatus amil/karyawan, dibutuhkan puluhan 
ribu karva\van. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan baru agar ada 
optimalisasi penghin1punan dana zakat dan semakin banyak penerima 
manfaat yang mcrasakan hasilnya. 
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Gambar 61 Sistem keagenan diharapkan mampu menjadikan pengelolaan zakat 
lebih optimal. Hak agen diambil dari 12,5% hak amilin. Akad yang dipakai antara 

pihak amil dan agen bisa menggunakan akad wakalah dan jualah. 
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Siscem keagenan diharapkan mampu menjadikan pengclolaan zakar Iebih 
optimal. 

3. Ketentuan Umum dalam Fikih Islam 
Pada prinsipnya, pengembangan produk dan sistern untuk 

mengembangkan dan n1engoptimalkan potensi zakat dircrbolehkan selama 
tidak ada dalil yang 1nelarang clan scsuai dengan kaidah fikih: 

"Pada dasarnya. semua bentuk muamalah bo/ch dilakukcm l.:.ccuali ada dalil yang 
meng/Jnramkmmya." 

Bahkan dengan adanyagap yang sangar besar antara potensi dan realitas 
penghimpunan ZIS, mencari cara agar po1cnsi zaka1 termobilisasi secara 
maksimal menjadi sebuah kewajiban karena men1enuhi hak para nwstahik 
dan para dlmczfa di negeri ini adalah kewajiban, sesuai dcngan kaidah: 

"]ika perbuatan lvajib tidak dapat dilakukan kare11a szwtu ha[, malw ha! tersebut 
menjadi wajib." 

Di sisi lain, penghimpunan dana zakat harus rnemerhatikan etika 
Islami clan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. 

Sistem untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi zakat 
diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang, bahkan wajib uncuk 
memenuhi kebutuhan mustahik dengan tetap memerhatikan etika Islami. 

4. Ketentuan Khusus 
a. Sumber Hak Agen Zakat Setiap Jenjang 

Hak amilin dan hak pembinaan yang diperoleh setiap agen dalam setiap 
jenjang atau tim tidak boleh mengambil selain 12,So/o dari hak amilin supaya 
tidak mengurangi hak mustahik, sebagaimana amanah para muzaki agar 
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dana zakat bisa didistribusikan dan diterima manfaatnya secara langsung 
olch para mustahik. 

Setiap an1il ::akat harus mendapatkan ujrah atas kerjanya sebagai amil. 
Mcnurut lmam Syafi'i, hak arnil adalah seperdclapan, scdangkan menurut 
mavoritas ulama adalah (~indmitsl walaupun lebih besar dari 1/8. 

b. Kriteria Agen Zakat 

Agen zakat haru~ n1emcnuhi kriteria sebagai amil zakat karcna tugas
cugas pcnghimpunan ::akat adalah bagian dari tugas arnil. 

c. Hak Setiap Jenjang/Seluruh Anggota Tim 

Mcmastik.1n ada kcadilan hak seluruh anggota tin1, antara I<ooi~dinator 
tim clan anggota rim . ........ 

d. Etika Menghimpun Zakat 

Setiap lembaga ::akat clan agcn zakat harus rnen1erhatikan etika sebagai 
rn'atu az-Zakat (orang-orang yang rnenghimpun zakat), sehingga tidak 
sekadar motif bi snis ~cmata dan t idak terjadi persaingan yang tidak sehat. 

e. Tidak Ada Passive Income 

Memastikan adanya kcgiatan pembinaan clan kepemimpinan yang 
dilakukan olch koordinator tim/agen di atas member, sehingga tidak 
mendapatkan passive i11come yang dilarang. 

f. Ada Pengawasan dan Akuntabilitas 

.Mengingat jenjang tim keagenan ini yang tcrus n1eningkat dengan 
jumlah yang sangat banyak, harus dipastikan tcrscdia alat kontrol dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan arus dana zakat, sehingga 
ada akuntabilitas. 

g. Penyaluran Sesuai Sumber 

Sumber dana yang dihimpun beragam, yaitu zakat, infak, sedekah, 
dan dana ken1anusiaan Iainnya termasuk CSR. Karena itu penyalurannya 
harus sesuai dengan alokasi su1nbernya dan mempertimbangkan fikih 
aulawiyat (priori tas). 
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h. Akad dan Kontrak yang Tepat 

Jika yang berlaku adalah akad wakalalz, harus dipastikan pihak n1uwakkil, 
\Vakil, dan muwakkal fih. Salah satu ketentuan wakalalz adalah objek zakat 
harus sudah ditentukan dan diketahui. jika wakalalz mcnggunakan ujrah (al
Wakalah bi al-Ujrnh), berlaku ketentuan zjarah di 1nana-salah satunya-ujrah 
bisa ditentukan dan diberikan pada saat transaksi. 

Jika yang berlaku adalah akadjualah, harus dipastikan pihakjai/, maj'ul 

lah, dan maj'ul fih. Salah satu ketentuan jualah adalah ja 'i (upah) harus 
didasarkan pada prestasi (fatwa DSN tentang Waka/ah bil U_iralz dan]ualah). 

Hal ini berdasarkan dalil dan syahid berikut, 

~1 ~i ... 
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"Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah Saw. mengutusnya zmtuk nzengumpulkan 
zakat, Nabi Saw. bersabda: takutlah (bertakwalah) kepada Allah wahai Abu Al
Walid. jangan sampai mida datang pada hari kiamat dengan membawa unta yang 
bersuara keras yang anda pikul di atas tengkukmu, sapi yang mengelulz, a tau kambing 
yang mengembik. Ubadah bertanya, "wahai Rasulullah, hal itu akan terjadi?". Beliau 
menjawab, "Ya, demi Allah yangjiwaku dalam kekuasaan-Nya, kecuali bagi orangyarig 
dirahmati Allah". Ubadah berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, 
aku tidak akan melakukan hal itu sedikit pun untuk selamanya." (HR Thabrani) 

Hadis ini menegaskan bahwa tugas sebagai amil, khususnya yang 
menarik zakat dari para muzaki, harus ditunaikan secara amanah dan tidak 
mengambil hak mustahik, tidak ada transparansi karena dana zakat yang 
diperoleh adalah milik dan hak para mustahik. 

Apa yang diungkapkan sahabat 'Ubadah adalah kesaksian agar beliau 
selamat dari penyakit dan fitnah tersebut. 
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5. Dhawabit PLBS Menurut Fatwa DSN 

a. Tidak ada unsur gharar (objek wakalah ataujualah tidak jelas dan tidak 
transparan). 

b. Tidak ada unsur money game (member get member; tanpa ada objek dan 
cugas yang jclas/suatu kegiatan pengumpulan uang atau kegiatan 
menggandakan uang yang pada praktiknya pemberian bonus atau 
komisi diamhil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan 
bukanlah dari penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk, hal 
icu hanyabh kan1uf1ase). 

c. Tidak ada passive income (tidak ada aktivitas pembinaan dan 
pengawasan). 

d. Tidak ada L'ksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara 
anggota pcnama dan selanjutnya (harus berdasarkan hasil kerja). 

e. Tidak ada unsur ighra (menjelaskan secara berlebihan, tidak sesuai 
dengan yang sebcnarnya). 

f. Harga yang berlebihan (biaya transportasi siapa yang menanggung). 

g. Objek agency adalah dana halal (dana zakat dan kemanusiaan yang 
lain). 

E. Mobilisasi Zakat Melalui Relawan Sebagai Agen LAZ 
Belajar dari PPZ Malaysia yang bekerja sama dengan banyak pihak 

dalam penghin1punan zakat, seperti bank, di mana pihak bank akan 
mendapatkan kon1pensasi sejumlah nilai tertentu dari amil dan diambil 
dari alokasi an1il. 

Bolehkah an1il mempekerjakan orang atau len1baga untuk menghimpun 
zakat dan diberikan kafalah dari persentase hasil perolehan? 

Mobilisasi zakat melalui relawan sebagai agen LAZ diperbolehkan 
dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. Manajemen LAZ membuat SOP agar kebijak.an ini tidak menimbulkan 
praktik usaha agency atau relawan zakat secara masif atau terbuka 
di mana akan banyak individu atau entitas yang membuka usaha 
sebagai relawan pengumpul zakat yang membuka kerja sama dengan 
perusahaan (sad dzari 'ah) . 
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2. Menggunakan akad yang jelas clan terhindar dari hal yang dilarang 
syara'. 

Opsi pertatna, ske1na akad wakalah bil ujrah (pclin1pahan kekuasaan 
oleh satu pihak kepada pihak lain dalan1 hal-hal yang boleh diwakilkan) 
dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan olch para pihak untuk 
menunjukkan kehendak n1ereka dalan1 mengadakan kontrak (akad). 

2. Waka/ah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan 
secara sepihak. 

3. Hal-hal yang diwakilkan diketahui dengan jelas oleh orang yang 
n1e\vakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat 
diwakilkan menurut syariah Islam. 

Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. 

~o~ }~ .J -> ~ ~ " ,,, • ~ ~ - ~ ,,, ~ } 

~\ lf~I ;l?:)j ~~\ Jl o~ r-~d_:~ rs--G-1 l~t.1 " :Jlij Jj 

. "~l.J, 

Firman Allah Swt: "Maka suruhlah salah seorang di antara kanm zmtuk pergi ke 

kota dengan membawa uang peraknw ini, dan hendaklah dia lilzat numakah makanan 
yang lebilt baik":(QS Al-Kahf [18]: 19). 

"Dan hadis diceritakan tentang 'Urwah ra., bahwa Nabi Saw. memberikarz uang 
satu dinar kepadanyaagar dibelikan seekor kambing untuk beliau". (HR Bukhari) 

"Dan landasan dari wakalah adalah kebutuhan masyarakat untuk meminta tolong 
kepada orang lain, khususnya untuk kebutuhan yang tidak bisa dikelola sendiri". 

·,. .2~9 : .. fikiti.Zakat Kontemporer 



"Alasan kebolehan ada upah dalam akad wakalah karena ada pekerjaan atau 
laya11an yang dilakukcm untuk orang yang memberikan kuasa, maka penerima kuasa 
berlzak zmtuk nzendapatkan upah atas jasanya. Dan landasan untuk rnerujuk pada 
tradisi pada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan upah itu adalah 'urf 
atau tradisi selama tidak bertentangan dengan nash-nash syariah. Sementara fee 
it11 menjadi sah. sedangkan akad wakalah tanpa upah itu sah karena masuk dalam 
kategori sosial ". 

Opsi kedua, menggunakan sken1aju'alah (janji atau komitmen (iltizam) 
untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu atas pencapaian 
hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan) dengan ketentuan 
sebagai berikut. 

1. Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan 
diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. 

2. Imbalan ju 'alah (reward/'iwadh/ju'l) harus ditentukan besarannya oleh 
ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. 

3. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum 
pelaksanaan objekju'alah). 

4. lmbalan ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lahu apabila 
hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. 

5. Pihak ja'il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak 
maj'ul lah menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) 
yang ditawarkan. 
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Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut, 

''Akad ju'alali itu bagian dari akad-akad yang dibolehkan menurut mayoritas 
ahli fikih, hal ini berdasarkan A l-Qur 'an, hadis. zjma, dan Logika a tau 

maslahat". 

Di antaranya adalah firman Allah Swt. dalam kisah _yusuf dan saudaranya: 
"dan siapa saja yang dapat mengenzbalikamzya akan memperoleh maka11an 
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS Yusuf [12]: 72) 
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"Sedangkan al-hadis seperti hadis-hadis dari Said al-Khudri, dalam hadis ini 
disyaratkan ada upah atauju'alah kepada kabilah, dan Rasulullah mengakui 
hal tersebut". 
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"Sebagaimcma ijma atau konsensus ulmna yang mengakui legalitas atau 
kebolehanju'ala.lz dcngan beberapa perbedaan di antara ulama". 
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"Sedangkmt Logika a tau maslaliat karena ada kebutuhan masyarakat terhadap 
akadju 'a/alt ini, di man a masyarakat banyak niembutuhkan sesuatu tetapi tidak 
ada orarig yang bcrani membantu tarzpa in1balan ". 

Syekh Utsaimin juga menjelaskan makna 'amilina 'alaiha dalam surah 
at-Taubah: 60. Beliau n1enjelaskan bahwa Allah Swt. menggunakan Iafaz 
'amil 'alaiha, bukan 'amil fiilta karena antara keduanya terdapat perbedaan 
yang sangat besar: 

~mil 'alaiha adalah pihak yang memiliki kewenangan atas dana zakat 
karena itu dengan huruf 'ala clan bukan fii. Jika demikian, 'amil 'alaiha 
adalah pihak yang diwakilkan dari pemimpin untuk mengumpulkan 
zakat dari muzaki dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Jadi, 
amil itu memiliki wewenang. Adapun amilfiiha tidak memiliki wewenang 
tersebut. Contohnya, pemimpin memerintahkan sekelompok orang 
untuk menghimpun zakat dari ladang peternakan unta clan terkumpul 
40 ekor unta. Tentunya unta-unta ini memerlukan penunggang maka 
kita menyewa penunggang unta. Kelompok yang cliangkat oleh imam 
itu adalah amil 'alaiha, seclangkan penunggang unta sebagai pekerja dan 
bukan 'amil. 



Amil 'a/aiha diupah dari uang zakat, sedangkan mnil jilza dibcrikan 
gaji dari baitll/ maal dan digaji serta tidak mendapatkan sedikitpun dari 
zakat karena Allah Swt. berfirman, (QS Ar-Tau bah [9]: 60) dan hukan 
n1enyatakan al-amilimajiilza. Mereka (amil zakat) diberi karena kcbutuhan 
sebagai amil, bukan kebutuhan n1ereka schingga seandainya mereka kaya 
dan punya banyak harta, n1ereka tetap bcrhak mcndapatkan haknya karena 
kita bukan n1emberi karena kebutuhan diriny,1, tctapi karena tugasnya. 
Sen1entara itu, orang yang ditugaskan sekadar me1nbagikan zakat tidak 
dikategorikan sebagai an1il zakat karena yang mcngangkat amil itu adalah 
pemimpin, sehingga amil zakat n1emiliki wewenang. · ·, 

Opsi ketiga, menggunakan akad bai · al-Scwzsarah (brol~cragc). yaitu 
jasa perantara untuk menjual barang di mana pcranrara (simsar/braker) 
berhak memperoleh pendapatan atas kclcbihan harga jual dari harga yang 
disepakati sebelumnya dengan ketentuan scbagai berikut. 

1. Akad wasathah harus terhindar dari gharar falzisy. 

2. Akad wasathah harus jelas objeknya jenis pekcrjaan yang dikuasakan 
kepada perantara (wasith), baik objek yang mudah dilakukan maupun 
yang sulit dilakukan. 

3. Akad wasathah harus jelas jangka waktu berlaku a tau efckt i fnya, kecuali 
akad yang digunakan akadju 'alah atau sanzsarnh (bai' alsmnsaralz). 

4. Perantara (wasith) harus melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi 
dasar diterimanya upah (ujrah); serta 

5. Pemilik barang clan perantara memiliki pengetahuan yang cukup 
(memadai) tentang harga barang yang akan dijual (bai' al-Hadhir li 
hadhir, bukan bai' al-Hadhir Ii bad). 

Hal ini berdasarkan maslahat berikut. 

1. Hajat atau kepentingan relawan mobilisasi zakat. 

2. jumlah amil yang bertugas untuk memobilisasi zakat terbatas. 

3. Potensi dana ZISWAF sangat besar. 

4. Semakin besar mobilisasi zakat maka akan memberikan manfaat bagi 
para mustahik. 

25Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin, Fiqh Al-Ibadah, (Al-Lajnah 
Al-Ilmiyah fi MuasasahAsy-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Ursaimin Al-Khairiyah), 
hlm. 205. 
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.). Semakin ban~1ak rl'lawan yang memobilisasi zakat maka akan semakin 
bcsar jumlah donasi yang dikumpulkan. 

.,,,,..-- --- ----· -------------------------
l\tobilis.1si ::akat nwl.1lui rclaw•rn scbagai agen LAZ diperbolehkan dcngan 
ketent u:rn-ket e nt u<m t L' rt en t tL 

------ ------

F. Pengelolaan Zakat Menurut Fikih 

1. Pengelolaan Zakat: Sentralisasi atau Desentralisasi 

ivknurut Islam pl'ngclolaan :;:akat n1enjadi kewenangan ulil amri 
(pemerintah) baik :-.L·cua langsung n1aupun tidak langsung. Secara 

langsung mak~udn\"1. pemerinrah yang langsung rnengumpulkan zakat 
l"fan l1lL'rHii5trihu~ik.11111\·a. Sccar.1 tidak langsun~ maksudnya. lcmbaga 
lain sepcrti lembaga s\\',l:--.ta yang mendapatkan izin dari pernerintah untuk 

mcngelola zakat sc~u.1i de11gan regulasi vang dibuat oleh pemerintah. Hal 
ini bcrdasark.m .... blil-d.1lil bcrikut. 

Sumber: www.t1psmed1,1.net 

Gambar 62 Mekanisme pengelolaan zakat sepenuhnya menjadi kewenangan 
pemerintah. Zakat dikelola oleh pemerintah atau lembaga lain yang diberi izin 

oleh pemerintah. 

Pertama, dalil Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma', dan fatwa sahabat di 
anraranya: 
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I) Al-Quran Surat At-Taubah Ayat (9): 60, 

Sesunggllhnya, zakat-zakat itu, hanyalah wztuk ormzg-ornng fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pe11gurus zakat, para mzrnlaf yang dilrn_juk hatinya, zmtuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untukjalan Allah dan zmtuk 
mereka yuang sedang dalam pe1jalanan, sebagai suatu ketetapcm yang diwajibkmz 
Allah dan Allah Maha Mengetalmi, Maha Bijaksana. (QS At-Tau bah [9]: 60) 

Lafadz 'amilin danfaridhatan minallah dalan1 ayat di atas menunjukkan bahwa 
pengelolaan zakat menjadi kewenangan ulil amri hingga 'cmzi/in mendapatkan 
hak. zakat sebagai imbalan atas pekerjaannya. 

2) Hadis Rasulullah Saw. 

"Bahwa Rasulullah Saw., ketika mengutus sahabat Muadz ke negeri Yaman, 
Rasulullah Saw. mengatakan kepadanya, 'Beritahukan kepada rnereka bahwaAllah 
mewajibkan mereka untuk (mengambil, pen.) sedekah dari harta mereka, yang 
diambil dari orang-orang kaya dan disalurkan untuk orang-orangfakir.jika mereka 
menaatimu, hati-hatilah engkau dengan harta berharga mereka dan takutlah dengan 
doa orang yang terzalimi karena tidak ada penghalang antara Allah dengannya." 
(HRJamaah) 

Lafadz tu'khadzu min aghniya'ihim wa turaddu 'ala f uqara 'ihim menunjukkan 
bahwa yang mengumpulkan clan menyalurkan adalah petugas khusus. 

~.::: :fj~ih:~ak•t Kon~emporer 
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3) Sirah Rasulullah Saw. 

,,. ,,. 
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"Balzwa Rasulullah Saw. dan para khalifah setelalrnya, mereka mengirim utusmmya 
1mtuk mengambil zakat." 

4) Fatwa-fatwa Sahabat, 

''Dari Ibnu Umar rn., ia bcrkata, 'Tunaikan sedekalnnu kepada ulil amri, barangsiapa 

berbuat baik, maka akan kembali kepada dirinya dan barangsiapa berbuat dosa maka 

akan kembali pula kcpada dirinya." 

Jika kita telaah, nash Al-Qur'an di atas tidak slzarih dilalah menunjukkan 
bahwa zakat dikelola langsung oleh negara, tetapi menunjukkan zakat 
harus dikelola oleh lcmbaga. Nash Al-Hadis, sirah, dan fat\va sahabat 
menunjukkan bahwa zakat bisa dikelola langsung oleh pemerintah atau 
lembaga yang diberi izin oleh pemerintah. 

Kedua, perintah agar zakat dibayarkan kepada pemerintah 
dimaksudkan supaya zakat bisa dikelola dengan profesional dan tepat 
sasaran. Target ini bisa tercapai baik dikelola langsung oleh pemerintah 
maupun lembaga swasta Iain yang mendapatkan izin dan pengawasan dari 
pemerintah. 

Ketiga, yang terlarang dalam dalil-dalil di atas adalah jika 
pengelolaannya diserahkan kepada individu-individu (pribadi-pribadi), 
bukan lembaga karena akan menyebabkan kekacauan. Maka pengelolaan 
zakat oleh lembaga swasta sesuai ruh dan nzaqashid dalil-dalil di atas. 

Keempat, dalam masalah muamalalt (termasuk masalah zakat yang 
memiliki dimensi muamalah-nya), nash-nash tidak mengatur teknis dan 
mekanisme pengelolaannya, tetapi diatur berdasarkan kemaslahatan. 
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Dengan keen1pat argumentasi di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat 
oleh len1baga n1asyarakat scsuai dcngan maqashid nash-nash, sirah, dan 
fatwa sahabat. Tidak ada dalil sharih yang melarang pengelolaan zakat oleh 
lembaga swasta, yang terlarang adalah zakat dikclola olch individu-individu. 

Mekanisme pengelolaan zakat scpenuhnya menjadi kewenangan pcmerintah. 

2. Berzakat Melalui Lembaga Menurut Islam 
Agar zakat bisa tunaikan sesuai visi besarnya dalarn mcngenraskan 

kemiskinan dan n1emaksimalkan peran dakwah Isla1niyah, harus dipastikan 
distribusi dan penyalurannya dilakukan tepat sasaran dan profesional. 

Oleh karena itu, zakat harus dikelola oleh lemba~a. baik dilakukan .... 

langsung oleh otoritas negara maupun Jembaga swasta yang mcndapatkan 
izin dari otori tas negara. 

Jika kita telaah naslt, sirah, dan fatwa sahabat. itu tclah menegaskan 
hal tersebut, di antaranya firman Allah Swt., 

Sesungguhnya, zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu 'allaf yang dibujuk lzatinya, imtuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, zmtukjalan Allah, dan untuk 
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibka11 
Allah dan Allah Maha Me1zgetahui, Maha Bijaksana. (QS At-Taubah [9]: 60). 

Lafadz 'amilin danfaridhatan mina allah dalam ayat di atas n1enunjukan 
bahwa pengelolaan zakat menjadi kewenangan ulil amri dan lembaga resmi 
yang mendapat izin dari otoritas. 
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Hal yang sama ditcgaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, 

-I , 
? 

"Bahwa Rasulullah S(n\'., kctika mengutus sahabat Muadz ke negeri Yaman, 
Rasulullal1 Saw. 111enga t akan kepadcmya, · Beritahukan kepada mereka balnva 
Allah mcwajiblw11 merclw zm tuk (merzgambil, pen.) sedekah dari harta mereka, 
ytmg diam bi/ dari orm1g-onmg kaya dan disalurkan zmtuk orang-orang fakir. ]ika 
mereka menaatimu, maka lzati-hatilalz engkau dengan harta berharga mereka dan 
cakutlah dengcm doa orang yang terzalimi karena tidak ada pe11ghalang antara Allah 
dengmmya." (HR Jamaah) 

Lafadz w 'k/wdzu min aglm(va'ihim \Va turaddu 'alafuqara'ihim n1enunjukkan 
bahwa yang mengun1pulkan dan menyalurkan zakat adalah petugas khusus. 

Dalam sirah Rasulullah Saw. diceritakan bahwa Rasulullah Saw. dan 
para khalifah setelahnya mengirim utusannya untuk mengambil zakat. 

Dalam fatwa-fatwa sahabat disebutkan dari Ibnu Umar ra, ia berkata, 
"T!maikan sedekalmzu kepada ulil anui, barangsiapa berbuat baik maka akan kembali 
kepada dirinya dan barangsiapa berbuat dosa maka akan kembali pula kepada dirinya." 

Berdasarkan nash Al-Qur'an, nash Al-Hadis, sirah, dan fatwa sahabat 
tersebut menunjukkan bahwa zakat dikelola langsung oleh pemerintah 
atau lembaga yang mendapatkan izin dari otoritas. Intinya, zakat harus 
disalurkan melalui lembaga resmi yang fokus mengelola zakat. Pada saat 
yang sama, dalil-dalil di atas menjelaskan secara tidak langsung bahwa 
zakat tidak disalurkan langsung kepada mustahik atau tidak disalurkan 
melalui perorangan. 

Perintah tersebut dimaksudkan agar zakat bisa dihimpun secara 
maksimal, bisa dikelola secara profesional, dan disalurkan tepat sasaran 
sesuai an1anah para muzaki. Supaya zakat ini bisa menyelesaikan masalah
masalah yang darurat dan yang harus didahulukan untuk diselesaikan. 
Begitu pula zakat ini disalurkan kepada para dhuafa yang paling 
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1nembutuhkan di antara yang 1nen1butuhkan. Pemetaan tersebut bisa 
dilakukan oleh lc111baga zakat. 

Zakar dikclola oleh pcmerinrah arau lcmbaga lain yang diberi izin oleh 
pemerintah. 

~----------------------- -- - --------

G. Mekanisme Pembagian Zakat 
Sebagaimana yang tclah dikctahui, Allah S\\'t. telah menyebutkan 

delapan kelon1pok penerima zakat. Pertan~'aan selanjutnya. apakah dana 
zakat harus dibagi sama rata ke delapan kelompok terscbut atau dibagi 
sesuai standar ketentuan mana yang paling membutuhkan merekalah yang 
paling berhak n1cndapatkan zakat? 

Sumber: klikbontang.com 

Gambar 63 Distribusi zakat ada dua pendapat, yaitu dibagi sama rata 

dan proporsional. 

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini yang dapat disimpulkan 
kepada dua besar pendapat. 

Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian besar dana zakat 
yang diterima amil harus dibagi secara merata kepada delapan kelompok 
penerima zakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Hal 
ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam 
kitab Majmu' yang mengatakan, "jika yang mendistribusikan dana zakat 
tersebut adalah pemiliknya, bagilah kepada tujuh kelompok sebab amil 
tidak mendapatkan hak dana zakat. Jika penerirna zakat lebih sedikit atau 
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delapan kelompok tidak terscdia, bagilah kepada kelon1pok yang tersedia 
saja dan tidak boleh meninggalkan salah satu kelompok dari delapan 
kelompok tersebut.Jika salah satu pihak penerima zakat tidak mendapatkan 
haknya, amil ataupun pihak donatur bertanggung jawab untuk memenuhi 
hak zakatnya." Pendapat ini juga merupakan pendapat dari Ikrimah, Umar 
bin Abdul Aziz, az-Zuhri, dan Abu Daud. 2

f, Pendapat ini juga ditegaskan 
oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, Imam Hasbal dari mazhab 
Malikiyah, Iman1 Ibnu Arabi. Di antara dalil yang mereka kemukakan 
adalah ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang kelompok penerima zakat 
disyaratkan harus mcrnberikan hak milik, sehingga si penerima memiliki 
zakat yang mereka terima karena seluruh penerin1a zakat itu diungkapkan 
dengan Lanz at-tam/ii~ atau kepcmilikan. 27 Dalil sunnah Rasulullah Saw. yang 
diriwayatkan olch Abu Daud dari Ziyad bin Haris ash-Shada'i, ia berkata, 
'/\ku mcndatangi Ra ... ulullah Saw. ken1udian berbai'at clan aku mcnyaksikan 
salah satu orang laki-laki n1cndatangi Rasulullah dan bcrkata, 'Berikanlah 
sedekah kepadaku'. R,1sulullah n1enjawab, 'Sesungguhnya Allah tidak rela 
cerhadap kepu cusan seorang nabi acaupun selain nabi terhadap sedekah 
sehingga Ia men1ut uskan dan n1emberikannya dalan1 de la pan kelon1pok 
penerima zakat. J ika engkau rern1asuk penerin1a zakat maka akan aku 
berikan hakmu." 

Kedua. pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan para sahabac Imam 
Abu Hanifah yang tidak n1ewajibkan distribusi zakat secara merata kepada 
delapan kelompok pcncrima zakat, tetapi diberikan kepada mereka yang 
paling berhak, khususnya fakir n1iskin. Di antara dalil yang 1nereka gunakan, 
bahwa lam dalan1 ayat "imrnmal shadaqatu lit fuqaara" sa1npai akhir adalah 
bukan lam at-tamlik mau kepemilikan, melainkan lam al ajli atau peruntukan 
atau alasannya seperti perkataanmu "pintu ini digunakan untuk rumah". 
Di antara dalil Iain yang mereka gunakan adalah ayat Al-Qur'an yang tidak 
menyebutkan penerima zakat selain fakir. Dan sedekah jika disebutkan tanpa 
ada keterangan, maksudnya adalah sedekah khusus untuk fakir miskin.28 

Beberapa ulan1a juga memiliki pendapat yang hampir sama seperti 
pendapatnya Iman1 Abu Hanifah dan Imam Malik. Misalnya Ibrahim an
Nakha'i mengatakan bahwa mereka yang diberikan adalah orang yang 
paling membutuhkan. Jika dana zakat banyak, boleh diberikan kepada 

26Kitab al-Majmu', ]uz 6, him. 185 . 
.i;lbn al-Arabi, Alikam al-Q11ran, juz 2, him. 94 7. 
2slbn al-Arabi, Alzkam al-Quran, juz 2, him. 94 7. 
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seluruh kelon1pok. Akan tetapi, jika dananya terbatas, diberikan ke satu 
kelompok saja. Penulis kitab Shahibur Raudlzalz a11-Nadlziyah men-tarjilt 
atau men1ilih pendapat yang kedua di niana dana zakat diberikan kepada 
pihak yang paling n1embutuhkan. Beliau n1engatakan, "Sesungguhnya 
Allah Swt. telah menentukan sedekah ini harus diberikan kepada delapan 
kelompok penerin1a zakat, .... " tetapi ketentuan ini tidak harus diberikan 
rata kepada mereka. Akan tetapi, maknanya jenis sedekah ini, walaupun 
zakat ini diberikan kepada salah satunya, sudah termasuk menunaikan 
pesan dari ayat tersebut. 

Abu 'Ubaid juga memilih pendapat yang kedua. Beliau mengatakan, 
"Otoritas bisa memutuskan tentang pembagian zakat. ]ika yang terkwnpul banyak, 
maka bisa diberikan ke seluruh kelompok. Sebaliknya jika dana zakat yang terkwnpul 
sedikit, maka boleh dibagikan ke saw atau beberapa kelompok saja." Dia berdalil 
dengan hadis ma'tsur dari Rasulullah Saw. ketika n1enyebutkan sedekah, 
Rasulullah mengatakan bahwa zakat dian1bil dari para hartawan clan dibagi 
ke para fakir. 

Syeikh Rasyid juga menyampaikan bah\va perbedaan pendapat 
ulama tentang metode pembagian zakat menunjukkan tidak ada sunnah 
Rasulullah yang memutuskan terkait hal ini. Begitu juga dengan penjelasan 
para khulafaur rasyidin. Oleh karena itu, standar yang digunakan adalah 
mashlahat bagi ulil amri yang menunjukkan mana pihak yang lebih berhak 
atau membutuhkan terhadap bantuan, sebagaimana yang dijelaskan oleh 
Imam Malik clan An-Nakha'i. 

Dr. Qardhawi menyimpulkan perbedaan pendapat ulama dalam 
mekanisme pendistribusian zakat sebagai berikut. 

1. Donasi zakat idealnya diberikan kepada seluruh penerima zakat yang 
ada jika dana zakat itu banyak, melimpah, dan mencukupi dengan 
syarat pihak-pihak penerima zakat tersebut kebutuhannya sama atau 
relatif sama. Pada saat itu tidak boleh ada satu pun pihak penerima 
zakat yang tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, pihak 
otoritas memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan terkair 
pendistribusian zakat. 

2. Jika zakat dibagikan kepada delapan kelompok penerima zakat, bagian 
yang diterima delapan kelompok tersebut tidak har.us sama jumlah dan 
porsinya. Akan tetapi, besarannya ditentukan berdasarkan kebutuhan 
mereka sebab bisa jadi di satu daerah terdapat 1.000 fakir miskin dan 
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tidak ada satu pun ada orang yang berutang clan lbnu Sabil. Namun, 
bisa jadi di daerah lain terdapat lebih banyak gharimin yang lebih banyak 
dari ibtlll sabil. 

3. Boleh menyalurkan zakat untuk sebagian mustahik zakat jika ada 
mashlahah yang dipandang perlu oleh otoritas atau amil. Sebagaimana 
juga pada saat mernberikan donasi zakat kepada delapan kelompok 
tersebut, jumlah dan porsinya boleh berbeda-beda, disesuaikan dengan 
kebutuhan dari delapan kelompok tersebut. 29 

4. Seharusnya kelompok yang paling membutuhkan ialah fakir miskin. 
Hal ini disebabkan target utama zakat adalah untuk memenuhi 
kebutuhan 1ncreka agar tercukupi dan bisa mandiri, sehingga pada 
akhirnya n1ereka tidak 1nembutuhkan lagi bantuan dana zakat. Hal 
ini karena Rasulullah Saw. clalam haclis Muaclz dan lainnya ticlak 
menycbutkan penerima zakat selain fakir miskin. Oleh karena 
itu, otoritas tidak boleh mendistribusikan zakat kepacla fisabilillah 

sementara mcnclantarkan fakir miskin yang kelaparan clan tidak 
memiliki rumah. sehingga menimbulkan iri clan dengki hati kepada 
para hartawan. Kaidah ini berlaku dalam kondisi normal, tidak dalam 
kondisi khusus, seclangkan jika dalam kondisi khusus, akan berlaku 
kaidah lain. 

5. Harusnya mengambil pen.dapat Imam Syafi'i dalam menentukan 
batasan maksimal untuk para amil. Imam Syafi'i menentukan 
maksimal seperdelapan dari total donasi zakat yang dikumpulkan dan 
tidak boleh lebih dari jumlah tersebut. 

6. Pada saat donasi zakat sedikit, berikan kepada satu kelompok penerima 
zakat seperti pendapat An-Nakha'i dan Abu Tsawur yang bahkan 
didistribusikan hanya ke satu orang sebagaimana pendapatnya Abu 
Hanifah. Jika donasi zakat yang sedikit tersebut didistribusikan ke 
banyak kelompok, akan kehilangan faedahnya disebabkan donasi yang 
diterima terlalu sedikit, sehingga efek yang ditimbulkan atas adanya 
donasi zakat menjadi terlalu sedikit. 

29Syahrul Azhar, Juz 1, him. 518. 
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Distribusi zakat ada dua pendapat, yaitu dibagi sama rata dan proporsional. 

I Mekanisme Pembagian Zakat l 
I 

I J 

Bahwa sebagian besar dana zakat Yang tidak mewajibkan distribusi 

I yang diterima a mil atau disalurkan zakat secara merata kepada delapan 
langsung oleh pemiliknya harus kelompok penerima zakat, tetapi I 

dibagi secara merata kepada diberikan kepada mereka yang j 
delapan kelompok penerima paling berhak, khususnya fakir ! 

' 
zakat, sebagaimana yang telah miskin. Di antara dalil yang mereka I 

disebutkan dalam Al-Qur'an gunakan I 
Pendapat Imam Syafi'i , lkrimah, Pendapat Imam Malik, Abu 

Umar bin Abdul Aziz, az-Zuhri, Abu Hanifah, dan para sahabat Imam 

Daud, Imam Ahmad, Imam Hasbal, Abu Hanifah 

Imam lbnu Arabi 

I. Latihan Saal 
I. Apakah zakat harus disalurkan langsung (charity) atau bisa melalui 

pem berdayaan? 

2. Sebutkan masalah yang ada kaitannya dengan 111ekanisme penyaluran zakat! 

3. Bagaimana ketentuan fikih terkait pen1berdayaan dan charity? 

4. Bagaimana ketentuan hukum pendapatan dana nonhalal? 

5. Bagaimana ketentuan hukum pendapatan yang sepenuhnya haram? 

6. Bagaimana ketentuan hukum yang tidak sepenuhnya haram? 

7. Apakah boleh amil memberikan hadiah yang diambil dad dana zakat dalam 
rangka menarik muzak.i untuk berzakat? 

8. Apakah boleh amil menerima hadiah da.ti mustahik yang berkaitan dengan 
tugasnya sebagai amil? 

9. Bagaimana ketentuan hukum menempatkan dana ZIS di rekening bank 
konvensional untuk mendapatkan bunga? 

10. Bagaimana ketentuan hukum menempatkan dan ZIS di rekening 
konvensional, tetapi dibuatkan SI agar setiap ada dana masuk langsung 
clitransfer ke rekening bank syariah? 

11. Bagaimana ketentuan hukum pengumpulan zakat dengan sistem keagenan? 

12. Bagaimana ketentuan yang hams dipenuhi untuk memobilisasi zakat 
melalui sistem keagenan? 

. ~ ; . 
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BAB 6 

REGULASI ZAKAT 
DI INDONESIA 

A. Regulasi tentang BAZNAS 

1. Kedudukan. Tugas, Kewenangan, dan Fungsi BAZNAS 

a. Kedudukan BAZNAS 

BAZNAS ml'rupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat 
mandiri dan benanggung jawab kepada prcsiden melalui menteri untuk 
melaksanakan pcngclolaan zakat. 1 

... -. . -.·. , . . ·. 
1,·:~· ... : .. -- ~·:_ .,. -;,. 
• . ..... . . I· 

/.(~··-. , ··~. , .. :. , . 
, ;, • .: " ' , ;"'I 

• ,,, ,,,- ll:.,; 1 . ... . 
•,"j' .•. ~~~ ... \ · .. \. ,. '. (• -... ,, 

·,:~· ··.r-:t'' . . .. . I ..;,.· , . ' ~:· --.. ~: 

, ""t. . : ' I l . -A o 

r ••· •. ·/ 
I - -:.·.• •,. 

-..... 

(.~ 

Sumber: www.BAZNAS.or.1d 
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Gambar 64 BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang 
bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri 

untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. 

1Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 rentang Pengelolaan Zakat. 
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b. Tugas BAZNAS 

Untuk rnelaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk 
BAZNAS. 

I) BAZNAS merupakan len1baga }'ang berwenang melakukan tugas 
pengelolaan zakat secara nasional. 2 

2) BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. 3 

c. Kewenangan BAZNAS 

BAZNAS merupakan lembaga yang herwenang mclakukan tugas 
pengelolaan zakat secara nasional. 

d. Fungsi BAZNAS 

1) Perencanaan pengun1pulan, pendistribusian. clan penday.1gunaan zakat. 

2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian. dan pcndayagunaan zakat. 

3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, clan pendayagunaan 
zakat.; 

4) Pelaporan clan perranggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.~ 

Sumber: www.BAZNAS.or.id 

Gambar 65 BAZNAS berfungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, 
serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan 

zakat. 

2Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 temang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakac. 

3Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tenrang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakar. 

•1Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tencang Pengelolaan Zakat. 
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2. Ruang Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat 
a. BAZNAS bcrwenang n1elakukan pengumpulan zakat melalui UPZ 

dan/atau sccara langsung. 

b. Pengumpulan zakat mclalui UPZ pada 

1) lcmbaga negara; 

2) kementerian/lembaga pemcrintah nonkementerian; 

3) badan usaha milik negara: 

4) pcrusahaan swasta nasional dan asing; 

5) pcrwakilan Republik Indonesia di luar negeri: 

6) kantor-kantor perwakilan ncgara asing/lembaga asing; dan 

7) masjid negara. 

c. Pcngumpulan zakat secara langsung dilakukan melalui sarana yang 
telah discdiakan oleh BAZNAS. 

d. BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat mclalui 
UPZ dan/atau secara langsung. 

e. Pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk 
UPZ pada 

1) kantor instansi vertikal; 

2) kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi; 

3) badan usaha milik daerah provinsi; 

4) perusahaan swasta skala provinsi; 

5) perguruan tinggi; 

6) masjid raya. 5 

5Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakar. 
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Sumber: republika.co.id 

Gambar 66 BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ 
dan/atau secara langsung. 

3. Keanggotaan dan Tata Cara Pemberhentian 
a. Keanggotaan BAZNAS 

1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota yang terdiri atas 8 
(delapan) orang dari unsur n1asyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur 
pemerintah. 

2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur ulama, 
tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. 

3) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud ditunjuk dari kementerian/ 
instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. 

4) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. 

S) Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun clan dapat 
dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

6) Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan 
tokoh masyarakat Islam. 

7) Unsur Pemerintah terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, di 
bidang keuangan, dan berasal dari pejabat struktural eselon I yang 
berkaitan dengan pengelolaan zakat. 



8) Presiden memilih 8 (delapan) orang calon anggota BAZNAS dari unsur 
masyarakat yang diusulkan menteri untuk disarnpaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mendapat penimbangan. 

9) Calon anggota BAZNAS dari unsur n1asyarakat yang telah mendapat 
penimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia clan calon 
anggota BAZNAS dari unsur pemerintah ditetapkan sebagai anggota 
BAZNAS dengan Keputusan Presiden. 6 

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling 
sedikit harus 

1) warga negara Indonesia; 

2) beragama Islam; 

3) bertakwa kepada Allah Swt.; 

4) berakhlak 111ulia; 

S) berusia minin1al 40 (en1pat puluh) tahun; 

6) sehat jasmani dan rohani; 

7) tidak menjadi anggota partai politik; 

8) memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; 

9) tidak pernah dihukum karena rnelakukan tindak pidana kcjahatan yang 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lirna) tahun. 

b. Tata Cara Pemberhentian 

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila 

1) meninggal dunia; 

2) habis masa jabatan; 

3) mengundurkan diri; 

4) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus
menerus; 

S) tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.7 

6Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 temang 
Pengelolaan Zakat. 

7Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 temang 
Pengelolaan Zakar. 
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• BAZNAS mcrupakan lcmbaga pcmcrintah nonstruktural yang bersifat 
mandiri dan bcrtanggung ja\.vab kcpada prcsiden mclalui mcmeri untuk 
melaksanakan pengclolaan zakat sccara nasional. 

• Fungsi BAZNAS ialah mclakukan percncanaan, pclaksanaan, dan 
pengendalian dalam pcngumpulan, pendistribusian, clan pendayagunaan 
zakat, serta melakukan pclaporan dan pcrtanggungjawaban pelaksanaan 
pengelolaan zakac. 

• BAZNAS berwenang mclakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/ 
acau secara langsung. 

l 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, ! 

dan Ruang Lingkup 

I BAZNAS I 
I J 

Kedudukan lembaga pemermtah 
nonstruktural, yaitu lembaga pemerintah 

yang tidak dibawahi kementenan mana pun, -
tetapi langsung kepada presiden. 

w Kedudukan BAZNAS ~ 
I I 

1. BAZNAS Pusat: 
mengelola za kat 1. Pengumpulan zakat, 

secara nasional. 2. Pendistribus1an zakat, 

2. BAZNAS Provinsi: dan 

mengelola zakat di 3. Pendayagunaan zakat. 

wilayah provinsi 

I I -Tugas BAZNAS Fungsi BAZNAS 

·-

1 
2. 

~ 

L angsung atau 

n 
n 
B 

Melalui UPZ (Unit Pe· 
gumpul Zakat): lembaga 
egara, kementerian, 
UMN,dll. 

Ruang lingkup kewenangan 
pengumpulan BAZNAS 



B. Regulasi tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
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Gambar 67 Masyarakat dapat membentuk LAZ untuk membantu BAZNAS 
dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

Uncuk membancu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat n1embentuk 
LAZ.·' 

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang 
ditunjuk olch menteri clan hanya cliberikan apabila memenuhi persyaratan 
paling seclikit: 

1. terclaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola 
bidang pcnclidikan, clakwah, clan sosial; 

2. berbentuk lembaga berbaclan hukum; 

3. adalah organisasi kernasyarakatan Islam yang mengelola biclang 
pendidikan, clakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam 
negeri acau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau 
perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 
asasi manusia; 9 

8Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 rentang Pengelolaan 
Zakar. 

9Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakar. 
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4. mendapat reko111endasi dari BAZNAS; 

5. n1emiliki pengawas syariat; 

6. LAZ memiliki pengawas syariat internal sendiri atau menunjuk 
pengawas syariat eksternal 10 

7. memiliki keman1puan teknis, adn1inistratif, dan keuangan untuk 
melaksanakan kegiatannya; 

8. bersifat nirlaba; 

9. n1emiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan 
umat; 

10. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; 

11. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan. pendistribusian. 
dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara 
berkala. 11 
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Gambar 68 Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang 
ditunjuk oleh menteri dan hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan. 

10Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakar. 

11 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat. 
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1. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan 
a. Pengumpulan 

1) Zakar yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ 
dikurangkan dari penghasilan kena pajak. 

2) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada 
setiap muzaki dan digunakan sebagai pengurang penghasilan kena 
pajak. 1.! 

b. Pendistribusian 

I) Zakar wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat 
Islam. 

2) Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 
memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. 13 

c. Pendayagunaan 

1) Zakar dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 
penanganan fakir-miskin dan peningkatan kualitas umat. 

2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila 
kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 1•1 

d. Pengelolaan lnfak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya 

I) Se lain menerima zakat, BAZNAS a tau LAZ juga dapat menerima infak, 
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. 

2) Penclistribusian clan penclayagunaan infak, sedekah, clan clana sosial 
keagan1aan lainnya clilakukan sesuai dengan syariat Islam clan 
dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. 

3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus 
dicatat dalam pembukuan tersendiri. 15 

12Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakar. 

13Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 rentang 
Pengelolaan Zakat. 

14Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 
15Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 
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e. Pelaporan 

1) BAZNAS wajib n1enyan1paikan laporan pclaksanaan pengelolaan zakat, 
infak, sedekah, dan dana sosial keagarnaan lainnya kcpada pcmerintah 
secara berkala. 

2) LAZ wajib menyan1paikan laporan pelaksanaan pcngelolaan zakat, 
infak, sedekah, dan dana sosial kcagarnaan lainnya kepada BAZNAS 
dan pemerintah daerah secara berkala. 

3) BAZNAS wajib n1enyan1paikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat. 
infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri 
secara berkala. 

4) Laporan neraca tahunan BAZNAS diunn1mkan melalui rnedia cetak 
atau 1nedia elektronik. 11; 

2. Pembiayaan BAZNAS dan Penggunaan Hare Amil 
a. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak A1nil. 

b. LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk n1c1nbiayai kegiatan 
operasional. 1; 

c. Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan 
dan belanja negara clan Hak Amil. 

d. Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional 
ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan 
aspek produktivitas, efektivitas, clan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat. 

e. Penggunaan besaran Hak Amil dicantumkan dalam rencana kerja dan 
anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh 
menteri. 

16Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakar. 
17Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 temang Pengelolaan Zakar. 
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Gambar 69 BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk 

membiayai kegiatan operasional. 

t~ Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota 
yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi 

1) hak keuangan pimpinan BAZNAS; 

2) biaya administrasi umurn; 

3) biaya sosialisasi clan koordinasi BAZNAS; 

4) biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS dengan LAZ. 18 

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ 
a. BAZNAS wajib rnenyan1paikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, 

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri 
setiap 6 (enan1) bulan dan akhir tahun. 

b. Selain laporan akhir tahun sebagain1ana dimaksud pada ayat (1) 
BAZNAS juga wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara 
tertulis kepada presiden rnelalui rnenteri dan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun. 19 

11;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tencang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 centang Pengelolaan Zakat. 

19Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 
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c. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, 
infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS 
dan pe1nerintah dacrah setiap 6 (cnam) bulan dan akhir tahun. 

d. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak. sedekah, dan dana 
sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariat dan keuangan. 

e. Audit syariat dilakukan oleh ke1nenterian yang 1nenyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang agan1a. 

f. Audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. 211 

g. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak. sedckah, dan dana 
sosial keagamaan lainnya yang telah diauclit syariat clan keuangan 
disampaikan kepada BAZNAS. 

h. Laporan memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan 
zakat, infak, sedekah, clan dana sosial keagan1aan lainnya.n 

4. Pembinaan dan Pengawasan 
Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, 

BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ yang meliputi 
fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. 

5. Sanksi Administratif 
BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila 

a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap n1uzaki; 

b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, scdekah, dan 
dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariac Islam 
dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh 
pemberi; dan/atau 

c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap 
pengelolaan infak, sedekah, clan dana sosial keagamaan lainnya; 

d. amil zakat yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan 
agama kecamatan; 

20Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 cemang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat . 
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e. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan 
zakat; atau 

f. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai 
dcngan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan 
yang diikrarkan; 

g. LAZ dikcnakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan 
pelaporan. 

Sanksi adrninist rat if dapat berupa sebagai berikut. 

a. Peringatan tcrtulis. 

b. Pcnghentian scmentara dari kegiatan; dan/atau 

c. Pcncabutan izin operasional. 

d. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada 
BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan. 

e. Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan terhadap BAZNAS atau 
LAZ dikcnakan sanksi administratif berupa penghentian sementara 
dari kegiatan . ..... 

f. Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan 
dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya. 

g. jika LAZ n1elakukan pengulangan pelanggaran ketentuan dan telah · 
dikcnai sanksi administratif, LAZ dikenakan sanksi administratif 
berupa pencabutan izin operasional. 

h. jika BAZNAS melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan dan 
telah dikenai sanksi administratif, anggota atau pimpinan BAZNAS 
yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan 
perbuatan terccla. 

1. Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS diberikan oleh menteri. 

J. Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi atau kabupaten/ 
kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS. 

k. Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari 
kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh menteri. 

l. Amil zakat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian 
kegiatan pengelolaan zakat. 
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m. Amil zakat dikenakan sanksi ad1ninistratif berupa teguran tertulis. 

n. Jika an1il zakat melakukan pcngulangan pelanggaran ketenruan, amil 
dikenakan sanksi adminisrratif berupa penghentian semenrara dari 
kegiatan pengelolaan zakat. 

o. Jika an1il zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketenruan, amil 
dikenakan sanksi ad1ninisrrarif berupa penghcntian dari kegiatan 
pengelolaan zakat. 22 

Kon1unitas dan wilayah tertentu yang belum terjangkau oleh BAZNAS 
dan LAZ adalah komunitas Muslim yang bcracla di suatu wilayah yang 
secara geografis jaraknya cukup jauh dari BAZNAS dan LAZ dan tidak 
memiliki infrastruktur untuk membayarkan zakat kepada BAZNAS atau 
LAZ. 

6. Pedoman Pemberian lzin Pembentukan LAZ 

a. Tujuan 

Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian 
izin pembentukan LAZ. 

b. Huang Lingkup 

1) Pengumpulan adalah penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan 
dana sosial keagamaan lainnya, diadministrasikan dan dicatat dalam 
pembukuan tersendiri. 

2) Pendistribusian adalah pembagian zakat, infak, sedekah, dan dana 
sosial keagamaan lainnya kepada delapan aslmaf sesuai ketentuan 
syariat Islam. 

3) Pendayagunaan zakat adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif 
dalam rangka penanganan fakir-miskin dan peningkatan kualitas 
umat.23 

22Peraturan Pemerincah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 cencang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakar. 

23Keputusan Menag RI Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian lzin 
Pembentukan Lembaga Amil Zakar. 
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7. Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan, dan Pembentukan 
Perwakilan LAZ 

a. Persyaratan 

Pcmbentukan LAZ sebagaimana din1aksud dalam Pasal 56 wajib 
mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh mentcri setelah 
memenuhi persyaratan: 

1) terdafrar sebagai organisasi kemasyarakatan Islan1 yang mengelola 
bidang pendidikan, dakwah, clan sosial, atau lembaga berbadan hukmn; 

2) mendapat rckomcndasi dari BAZNAS: 

3) mcmiliki pengawas syariat; 

4) memiliki ken1ampuan tcknis, aclministratif, clan keuangan untuk 
melaksanakan kcgiatannya; 

5) bcrsifat nirlaba; 

6) memiliki program untuk menclayagunakan zakat bagi kesejahteraan 
umat; 

7) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. 2
·
1 

b. Mekanisme Perizinan 

I) Izin pembentukan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan 
tertulis. 

2) Permohonan tertulis cliajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan 
Islam clengan n1clampirkan: 

a) anggaran dasar organisasi; 

b) surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan 
dari kemencerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di biclang clalam negeri; 

c) surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia; 

d) surat rekomendasi dari BAZNAS; 

e) susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat; serta 

2~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zak.at. 
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f) surat pernyataan bersedia diaudit syariat clan keuangan secara 
berkala dan progran1 pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan 
u1nat. 

3) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan 
Islam berskala nasional diberikan oleh rnenteri setelah mendapat 
rekomendasi dari BAZNAS. 

4) lzin pembentukan LAZ berskala nasional dapat diajukan oleh pimpinan 
organisasi kernasyarakatan Islam berskala nasional, yayasan berbasis 
Islam, atau perkumpulan berbasis lslan1. 

S) Permohonan izin pembentukan LAZ berskala nasional diajukan secara 
tertulis kepada menteri dengan melan1pirkan pcrsyaratan. 

a) rekomendasi BAZNAS; 

b) anggaran dasar organisasi; 

c) surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri 
bagi organisasi kemasyarakatan lslan1 atau Surat Keputusan 
Pengesahan sebagai badan hukun1 dari Ken1cnterian Hukum dan 
HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam; 

d) susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas 
ketua clan 2 (dua) anggota; 

e) surat pernyataan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang 
ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat; 

f) daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis 
(penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), 
administratif, clan keuangan, dengan jumlah minimal 40 (empat 
puluh) orang pegawai yang dilegalisasi pimpinan organisasi 
kemasyarakatan Islam skala nasional, yayasan berbasis Islam, 
atau perkumpulan berbasis Islam; 

g) fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau 
asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf 
(f); 

h) surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak 
merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ 
lainnya; 

. :·-··.;, . . ,• . :· . . . 
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i) surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara 
berkala di atas meterai dan ditandatangani oleh pimpinan 
organisasi/lembaga yang bersangkutan; 

j) ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, 
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya bagi kesejahteraan 
umat paling sedikit di 3 (tiga) provinsi yang mencakup 

( 1) nan1a program; 

(2) lokasi progran1; 

(3) jun1lah penerima manfaat; 

(4) jurnlah zakat yang disalurkan; 

(5) kcluaran (output); 

(6) basil (outcome); 

(7) manfaat (benefit); clan 

(8) darnpak (impact) program bagi penerima n1anfaat. 

k) surat pcrnyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, 
clan dana sosial keagamaan lainnya minimal RpS0.000.000.000,00 
(lima puluh miliar rupiah) per tahun.25 

6) Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama 
provinsi berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin 
pembentukan LAZ. 

7) Dalan1 hal pern1ohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan, 
menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas clan fungsi di bidang 
zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama 
provinsi n1enerbitkan izin pembentukan LAZ. 

8) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi 
persyaratan, menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan 
fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah 
kementerian agama provinsi menolak permohonan izin pembentukan 
LAZ disertai dengan alasan. 

25Keputusan Menag RI Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin 
Pembentukan Lembaga Amil Zakat. 
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Proses penyelesaian pen1berian izin pcn1bentukan LAZ dilakukan 
dalan1 jangka \vaktu paling lan1a 15 (lin1a belas) hari kcrja tcrhitung sejak 
tanggal permohonan tertulis diteri1na. 21

' 

Menteri berwenang 
Menerbitkan izin 

Mengajukan mengabulkan atau 
pembentukan LAZ bagi 

permohcnan tertulis menolak permohonan 
yang memenuhi syarat 

izin pembentukan LAZ 

I E I l 
Diajukan secara tertulis Menolak permohonan 

Diajukan oleh kepada menteri izin pembentukan 
pimpinan ormas Islam dengan melampirkan LAZ d1serta1 dengan 

persyaratan alasan bagi yang tidak 

I Id mcmenuh1 syarat J '-----· 

Ormas Islam berskala Diajukan oleh pimpinan 
nasional diberikan ormas Islam berskala 

oleh menteri setelah nasional 
rekomendasi dari 

BAZNAS 

c. Verifikasi Administrasi dan Lapangan 

Pemberian izin pembetukan LAZ dikeluarkan setelah dilakukan 
verifikasi administrasi dan lapangan yang dilakukan oleh 

1) direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam yang menangani zakat 
untuk LAZ berskala nasional dan LAZ berskala provinsi; 

2) kantor wilayah kementerian agama provinsi yang n1enangani zakat 
untuk LAZ berskala kabupaten/kota. 27 

d. Penetapan Pemberian lzin 

Menteri, direktur jenderal, atau kepala kantor wilayah berwenang 
mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ dan/atau 
perpanjangan izin LAZ. 

Apabila permohonan pembenrukan LAZ memenuhi persyaratan 
setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan, menteri, direktur 
jenderal, atau kepala kantor wilayah menerbitkan izin pembentukan LAZ. 

26Peraturan Pemerinrah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengclolaan Zakar. 

2iKeputusan Menag RI Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Jzin 
Pembencukan Lembaga Amil Zakar. 
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Dalam ha! permohonan, pembentukan LAZ tidak memenuhi 
persyaratan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan Iapangan, menteri, 
direktur jenderal, atau kepala kantor wilayah dapat menolak permohonan 
i:in pembentukan LAZ discrtai dengan alasan. 2" 

e. Jangka Waktu Perizinan 

lzin pcmbentukan LAZ berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, 
dan dapat diperpanjang. Perpanjangan izin LAZ diberikan oleh menteri 
umuk LAZ berskala nasional, direktur jenderal untuk LAZ berskala 
provinsi. dan kcpala kantor wilayah untuk LAZ berskala kabupaten/kota. 

Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan surat 
permohonan perpanjangan izin LAZ kepada menteri/direktur jenderal/ 
kepala kantor wilayah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin LAZ 
berakhir dengan melampirkan persyaratan, yaitu 

1) fotokopi izin LAZ yang rnasih berlaku; 

2) rekomendasi BAZNAS; 

3) resume laporan pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan) dan dana sosial keagarnaan lainnya selan1a 5 (lima) tahun; 

4) laporan basil audit keuangan dari akuntan publik, 2 (dua) tahun 
terakhir; 

5) laporan hasil audit syariah, 2 (dua) tahun terakhir; 

6) perubahan akta notaris jika terjadi perubahan. 

Pcnetapan izin perpanjangan LAZ dilakukan setelah mempertimbangkan 
hasil verifikasi adininistrasi dan lapangan terhadap permohonan izin 
perpanjangan LAZ. 29 

f. Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat 

1) Dalam ha! di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau 
oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan 
oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), 
atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat. 

28Keputusan Menag RI Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin 
Pembentukan Lembaga Amil Zakat. 

29Keputusan Menag RI Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin 
Pembentukan Lembaga Amil Zakat. 
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2) Kegiatan pengclolaan zakat oleh amil zakat dilakukan dengan 
memberitahukan secara tcrtulis kcpada kepala kantor urusan agama 
kecamatan. 30 

• Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakac, masyarakac dapac membcntuk 
LAZ. 

• Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri arau pcjabar yang ditunjuk 
oleh menteri dan hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan yang 
telah ditentukan. 

• Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat 
menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan opL·rasional. 

- -

Kedudukan,Tuga~Fungs~ 

dan Ruang Lingkup 

I LAZ I 
I I 

Kedudukan adalah sebagai pembantu 
BAZNAS (melengkapi kedudukan BAZNAS 
dengan kewenangan yang terbatas). 
Menurut UU LAZ harus: 
1. berbentuk ormas atau badan hukum ~ 

lainnya, 
2. LAZ harus ada DPS-nya, Kedudukan 

dan LAZ 
3. LAZ harus bersedia diaudit 

1. Setiap pembayaran zakat 1. Sesuai dengan Usaha produktif (usaha 

menjadi pengurang dari syariat Islam. bisnis yang menghasilkan) 

penghasilan kena pajak. 2. Berdasarkan ska la dengan syarat kebutuhan 

2. Wajib memberikan bukti prioritas, merata, dasar mustahik terpenuhi 

setoran zakat. dan adil. karena intinya zakat harus 

I 
dibagi habis. 

........ Pendistribusian Zakat ..__ 

Pengumpulan Zakat Pendayagunaan Zakat 

3opp Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zak.at. 
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D. Latihan Soal 
l. Jelaskan kedudukan, tugas dan fungsi BAZNAS! 

2. Sebutkan ruang lingkup kewenangan BAZNAS dalam pengumpulan 
zakat! 

3. Siapa yang berhak menjadi anggota BAZNAS dan bagaimana proses 
pengangkatan dan pemberhentiannya? 

4. Jelaskan rcgulasi renrang Lembaga Amil Zakar (LAZ) ! 

5. Bagaimana ketentuan pengumpulan zakat oleh LAZ? 

6. Bagaimana ketentuan pcndistribusian zakat oleh LAZ? 

7. Bagaimana ketentuan pendayagunaan zakat oleh LAZ? 

8. Bagaimana ketentuan pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial 
lainnya olch LAZ? 

9. jelaskan dari mana sumber pcndanaan BAZNAS dan LAZ untuk 
kegiatan operasionalnya? 

10. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ? 

11. Bagaimana ketentuan sanksi jika BAZNAS dan LAZ tidak mengikuti 
ketentuan yang ada? 

12. Jelaskan pedoman pemberian izin pembentukan LAZ! 

13. Sebutkan pcrsyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan LAZ! 

14. Jelaskan mckanisme perizinan pembentukan LAZ! 

15. Berapa lan1a jangka waktu perizinan pembentukan LAZ? 

16. Bagaimana ketentuan untuk amil zakat perorangan atau kumpulan 
beberapa orang dalam masyarakat? 

17. Bagaimana sistem pengumpulan zakat menurut Islam, sentralisasi 
atau desentralisasi? 

18. Jelaskan mashlahat dan mafsadah pemberlakuan UU zakat! 

19. Bagaimana ketentuan membayar zakat dalam Islam, apakah harus 
melalui lembaga resmi atau tidak? 
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BAB 7 

BAfOAN DAN AMIL ZAl<AT 

A. Profil BAZNAS 

1. Visi dan Misi 

BAZNAS tclah mcnetapkan visi clan misi sebagai bcrikut. 

IB3&~22 OOA$ 
Bad an An"lil Zakat Nasional 

Sumber: BAZNAS.or.id 

Gambar 70 BAZNAS singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional merupakan 
Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. 

·-----------~---~__, ... \:·j . . . ·.·· · ... -. ';•'. 
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a. Visi 

Menjadi Badan Zakat Nasional yang amanah, transparan, dan 
profesional. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat. 

2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional 
sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. 

3) Menumbuhken1bangkan pengelola/amil zakat yang amanah, 
transparan, profesional, dan terintegrasi. 

4) Mewujudkan pusat data zakat nasional. 

5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di 
Indonesia melalui sinergi clan koorclinasi clengan lcmbaga terkait. 1 

2. Kebijakan dan Tujuan Mutu 
Sebagai lembaga yang men1iliki sertifikasi ISO 9001: 2008, BAZNAS 

telah menetapkan Kebijakan Mutu clan Tujuan Mutu sebagai berikut. 

a. Kebijakan Mutu 

BAZNAS sebagai Baclan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya 
melakukan: 

I) Pembinaan, pengembangan, dan penyadaran kewajiban berzakac demi 
meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehiclupan masyarakac. 

2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki clan mustahik 
BAZNAS. 

3) Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan 
dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki. 

4) Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat 
karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional. 

5) Manajemen yang fokus terhadap pembinaan clan pengembangan 
sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah. 

6) Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh 
amil BAZNAS. 

1https://pusat.BAZNAS.go.id (19/11/2016) . 
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Keberhasilan dan kesuksesan penerapan hal-hal di atas menjadi 
tanggung jawab pimpinan dan seluruh Amil BAZNAS. 

b. Tujuan Mutu 

l) Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus 
utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 
seluruh Indonesia. 

2) Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam 
mendukung program bersan1a pendayagunaan zakat nasional. 

3) Fokus kepada instansi pemerintah, BUtvlN, dan Luar Negeri melalui 
penguatan rcgu lasi. 

4) Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah 
penghimpunan. 

5) Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama. 

6) Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Infonnasi) melalui 
penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga 
serta SDlv1 OPZ. 

7) Meningkatkan kcrja sama antarlembaga nasional dan internasional. 

8) Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi 
dengan instansi pen1erintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi 
sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri. 

9) Penyempurnaan Regulasi dan SOP. 

10) Peningkatan sumber dana dan sun1ber daya. 

11) Reorganisasi dan konsolidasi organisasi. 2 

• BAZNAS singkatan dari Sadan Amil Zakar Nasional merupakan Badan 
Amil Zakar yang dibentuk oleh pemerintah. 

• Fungsi BAZNAS yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 
zakat, serta melakukan pelaporan clan pertanggungjawaban pelaksanaan 
pengelolaan zakat. 

• BAZNAS memiliki visi menjadi Sadan Zakat Nasional yang Amanah, 
Transparan, dan Profesional. 

2https:/ /pusat.BAZNAS.go.id (19/11/2016) 
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B. Profil LAZ lnisiatif Zakat Indonesia {IZI) 

1. Sejarah 
Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga 

sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi 
yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan 
filantropi Islam modern di Indonesia, yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli 
Umat (PKPU). Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam, IZI 
dipisahkan (spin-off) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk 
unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru 
yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 
2014. 3 

r --,, ;· "\ :· · • 
/,. I ' ~ \ 

Sumber: izi.or.id 

Gambar 71 Yayasan lnisiatif Zakat Indonesia (IZI) semula hanya berbentuk 
unit pengelola zakat setingkat departemen dalam Yayasan Pos Kez.•:iilan Peduli 

Umat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan 
(spin-off) dari organisasi induknya menjadi sebuah entitas baru yang mandiri 

berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014. 

3https://izi.or.id (19/11/2016) 
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Gambar 72 Rumah singgah LASNAZ IZI, layanan untuk dhuafa. 

Tckad terscbut menemukan 1nomentumnya dengan terbitnya regulasi 
baru pengclolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan 
Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Alhan1dulillah, setelah melalui proses 
yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai 
yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin 
operasional sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional melalui surat 
keputusan Menteri Agan1a Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2015. 4 

Core value IZI dalam berkhidmat bagi umat-sesuai kemiripan 
pelafalan namanya-adalah 'n1udah' (easy). Tagline yang diusungnya adalah 
'memudahkan, dimudahkan'. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang 
memudahkan urusan sesama, maka Allah Swt. akan memudahkan 
urusannya, Insya Allah. Oleh karena itu, IZI bertekad untuk mengedukasi 
masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, 
membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga 
dengan mudah, serta n1erancang program-program yang efektif yang 
dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih 
mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI 
bagi masyarakat. 

4https://izi.or.id (19/11/2016) 
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Sumber: izi.or id 

Kini 
Semudah Menggerakkan 

Jari Tangan, 

lnsha Allah ... 

- ., ....... ;;...,. 

·-. 

Gambar 73 Core value IZI dalam berkhidmat bagi umat-sesuai kemiripan 
pelafalan namanya-adalah 'mudah' (easy). Tagline yang diusungnya adalah 

'memudahkan, dimudahkan'. 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang n1enginspirasi 
gerakan kebajikan dan pemberdayaan. 

b. Misi 

1) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi, dan penghimpunan 
dana zakat. 

2) Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip 
kemandirian. 

3) Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, 
media, dunia akademis (academia), dan lembaga lainnya atas dasar 
keselarasan nilai-nilai yang dianut. 

4) Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan 
regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (good governance), dan 
kaidah syariah. 

S) Berperan aktif clan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerja 
sama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi 

, ...... ·-.· .. ~· . ·.;·-- .. ,":. . ~ . . 
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peningkatan efektivitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, 
nasional, regional, dan global. 5 

• Yayasan lnisiatif Zakar Indonesia (IZI) semula hanya berbentuk unit 
pengelola zakat setingkar deparremen dalam Yayasan Pos Keadilan Peduli 
Um at (PKPU). 

• Dcngan berbagai konsideran clan kajian mendalam, IZI dipisahkan (spin
off) dari organisasi induknya menjadi sebuah entitas baru yang mandiri 
berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014. 

• Core value IZI dalam berkhidmat bagi umat-sesuai kemiripan pelafalan 
j namanya-adalah 'mudah' (easy). Tag/inc yang diusungnya adalah 
1 'memudahkan, dimudahkan'. 
~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___. 

C. Profil LAZ Rumah Zakat (RZ) 
Sejarah 

1. Tahun 1998 

Abu Syauqi. salah satu tokoh dai muda Bandung, bersama beberapa 
rekan di kelompok pengajian Majlis Taklim Ummul Quro sepakat 
membentuk lembaga sosial yang concern pada bantuan kemanusiaan. Pada 
2Juli 1998 terbcntuklah organisasi bernama Dompet Sosial Ummul Quro 
(DSUQ). Sekretariat bertempat di JI. Turangga 33, Bandung, sekaligus 
sebagai tempat kajian. 

2. Tahuh 1999 

Kantor sekretariat pindah ke JI. Dederuk 30, Bandung. Mendekat ke 
forum pengajian di Masjid Al-Manaar. Pencapaian donasi selama 1998-1999 
terkumpul sebanyak Rp0,8 miliar. 

5https://izi.or.id (19/11/2016) 
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Gambar 74 Rumah Zakat awalnya didirikan oleh Abu Syauqi, salah satu tokoh 
dai muda Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majlis 

Taklim Ummul Quro tanggal 2 Juli 1998 dengan nama Dompet Sosial Ummul 
Quro (DSUQ). Sekretariat bertempat di JI. Turangga 33, Bandung sekaligus 

sebagai tempat kajian. 

3. Tahun 2000 

Pemekaran mulai dilakukan dengan membuka kantor cabang 
Yogyakarta, Mei 2000 di JI. Veteran 9. Cabang Bandung dipindah ke 
sekretariat awal di JI. Turangga 33, Bandung. Donasi selama setahun 
terkumpul Rp2, I miliar. 

4. Tahun 2001 

Februari, kantor cabang Jakarta resmi berdiri di JI. Ekor Kuning 
Rawamangun, Jakarta timur. Pengumpulan donasi terbukukan sebesar 
Rp2, 19 miliar. 

5. Tahun 2002 

Identitas lembaga sebagai lembaga amil zakat semakin dikuatkan. 
Kantor cabang Jakarta pindah ke Jl. Taruna 43, Pulogadung. Penerimaan 
donasi meningkat menjadi Rp4, 19 miliar . 

. . 
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6. Tahun 2003 

DSUQ bcrubah nama nienjadi Rumah Zakar Indonesia DSUQseiring 
dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 
yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakar NasionaJ. 
Pada bulan Mei, Rumah Zakat Indonesia DSUQ hadir di ibu kota Jawa 
Timur, Surabaya. Perolehan donasi terus meningkat menjadi Rp6,46 M. 

r. 

_· ____ J . 

Sumber: rum,1hzak,1t org 

Gambar 75 DSUQ berubah nama menjadi Ru mah Zakat Indonesia DSUQ seiring 
dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 

yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. 

7. Tahun 2004 

Kantor ca bang Tangerang berdiri. Ekspansi mulai melebar ke Sumatera 
dengan didirikannya kantor cabang Pekanbaru, Riau. Menguatkan brandirzg 
lembaga dengan nama Rumah Zakat Indonesia. Kepercayaan masyarakat 
semakin tumbuh, donasi terkumpul sebanyak Rp8,92 miliar. 

8. Tahun 2005 

Cabang-cabang baru pun dibuka: cabang Aceh, Medan, Padang, 
Palembang, dan Batam berdiri. Di jawa, berdiri pula kantor cabang 
Semarang, ditambah jaringan kantor cabang pembantu di Bekasi, Bogar, 
Depok, Jakarta Selatan, Cirebon, dan Solo. Cabang Pekanbaru juga 
berekspansi dengan memiliki kantor cabang pembantu Duri dan Dumai. 
Penerimaan donasi meningkat tajam, khususnya dari bantuan masyarakat 

Bab 7 I Badan dan A~n· Zakat :_ '.jos · 



untuk program rehabilitasi pascatsunarni Acch, tercatat Rp45,26 miliar 
donasi terkun1pulkan. 

9. Tahun 2006 

Regenerasi puncak pimpinan diestafctkan dari Ustadz Abu Syauqi 
kepada Virda Dimas Ekaputra. Donasi berhasil terkumpul sebanyak 
Rp29,52 miliar. 

10. Tahun 2007 

a. lmplementasi program mulai difokuskan hingga mengerucut pada 
ernpat induk, yaitu EduCare, HealthCare, YouthCare, dan EcoCare. 

b. Di tahun ini pula Rumah Zakat Indonesia n1elebarkan layanan program 
pendidikan dengan menyelenggarakan Sekolah Dasar juara yang 
bersifat gratis. 

c. Diluncurkanlah TV Commercial perdana berjudul "Saya Percaya Rumah 
Zakat" nlenggandeng endorser Helmy Yahya. Acara Gclar Budaya Zakar 
(GBZ) Menuju Indonesia Sadar Zakar 2008 ken1bali digelar, kali ini 
diselenggarakan di 10 kota. Ternyata basil komunikasi dan focusing 
program berkorelasi positif terhadap pencapaian donasi, terkumpul 
RpSO, 16 miliar. Triple digit growth! 

11. Tahun 2008 

a. Pembelajaran untuk menjadi organisasi yang amanah dan profesional 
terus dilakukan, salah satunya dengan penguatan program-program 
Human Capital. Diluncurkanlah program sepeni EAZI (Executive Amil 
Zakat Indonesia), ADP (Amil Development Program), ACT PRO (Acceleration 
Program), dan sebagainya. Kegiatan peningkatan kapasitas ini terbukti 
efektif kompetensi memenuhi tun tu tan profesi clan n1asyarakat. 

b. Kepercayaan terus tumbuh, dari pencapaian donasi berhasil 
terkumpulkan donasi sebesar Rp71,40 1niliar. Untuk memberikan 
edukasi lebih luas kepada masyarakat tentang zakat dan filantropi, 
Roadshow Gelar Budaya Zakat dilakukan, kali ini hadir di 19 kota. 

12. Tahun 2009 

a. Guna penguatan organisasi dikokohkanlah organisasi baru 
pemberdayaan, yaitu Rumah Sehat Indonesia (pengelola program 
kesehatan), Rumahjuara Indonesia (pengelola program pendidikan), 
dan Rumah Mandiri Indonesia (pengelola program kemandirian 
ekonomi). Peningkatan jumlah unit layanan terus dilakukan. Hingga 
akhir tahun telah berdiri 8 Sekolahjuara clan 7 Run1ah Bersalin Gratis. 
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b. Tahun 2009 bisa discbut sebagai tahun ekspansi mengingat dalam 
1 semester langsung dibuka 14 cabang baru, schingga menambah 
total jumlah jaringan sebanyak 45 kantor. Pencapaian donasi rumbuh 
semakin baik, tercatat Rp 107,3 miliar berhasil dikumpulkan dan 
menjadikan Rumah Zakar Indonesia sebagai Organisasi Pengelola 
Zakat terbesar pengumpulan donasinya se-Indonesia. 

13. Tahun 2010 

a. Pada 5 April 2010 rcsmi diluncurkanlah brand baru RUMAH ZAK.AT 
mengganrikan brand sebelumnya RUMAH ZAKAT INDONESIA. 
Dengan mengusung tiga brand value baru: Trusted, Progressive, dan 
Hwncmitan·an, organisasi ini menajamkan karakter menuju "World Class 

Socio-Religious Non Governance Organization (NGO)". 

b. Slzari11g Cm1fide11cc diangkat n1enjadi positioning. "Dengan keyakinan yang 
kuat unruk bcrhagi dan menciptakan keluarga global yang lebih baik, 
Rumah Zakar bcrdaya upaya untuk menjadi organisasi terdepan di 
region yang menjarnin progran1 efekrif dan berkesinambungan dalam 
memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik." 

14. Tahun 2011 

a. Di rahun 201 1 Rumah Zakat dapat memberikan bantuan kepada 
835. 163 penerima layanan manfaat yang berada dari Aceh hingga 
Papua. Di tahun ini Rumah Zakat memperoleh amanah sebesar Rp 146 
miliar dari para donatur clan mitra yang jumlahnya mencapai 99.246 
orang. 

b. Di bidang pendidikan, Rumah Zakat memiliki program Sekolahjuara 
yang memberikan pendidikan gratis clan berkualitas. Saat ini Rumah 
Zakar telah mendirikan 12 Sekolahjuara yang tersebar 11 kota. Selain 
itu, Rumah Zakat pun memiliki program beasiswa untuk siswa SD 
hingga mahasiswa yang hingga tahun 2011 telah membantu 629.626 
anak. 

c. Di bidang kesehatan, Rumah Zakat bersama mitra telah mendirikan 7 
Rumah Bersalin Sehat Keluarga dan 1 Klinik Sehat. Rumah Zakat pun 
bekerja sama dengan 38 mitra Layanan Bersalin, dan kini memiliki 58 
Armada Kesehatan dan Mobil jenazah Gratis. 

d. Sementara itu di bidang ekonomi, Rumah Zakat telah memiliki 33 
Balai Bina Mandiri yang didirikan di wilayah binaan dan didampingi 

. . 
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seorang Member Relationship Officer (MRO) yang memiliki tugas 
sebagai pendainping, pe1nberdaya, surveyor pemberdayaan, penggerak 
lingkungan, dan advokat masyarakat. 

• Rumah Zakat awalnya didirikan olch Abu Syauqi, salah satu tokoh dai 
muda Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pcngajian Majlis 
Taklim Ummul Quro tanggal 2 Juli 1998 dengan nama Dompet Sosial 
Ummul Quro (DSUQ). Sekretariar bertcmpat dijl. Turangga 33, Bandung 
sekaligus sebagai tempat kajian. 

• DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakar Indonesia DSUQ seiring 
dengan turunnya SK Menreri Agama RI No. I 57 pada tanggal 18 Maret 
2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat 
Nasional. 

D. Profil LAZ Dompet Dhuafa 
1. Sejarah 

Dorn pet Dhuafa adalah lem baga nirlaba n1i 1 i k masyarakat 
Indonesia yang berkhidmat n1engangkat harkat sosial kemanusiaan 
kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakar, lnfak, Sedckah, Wakaf, 
serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, 
perusahaan/lembaga). 

Awai Kehadiran 

Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum 
Republika dengan tajuk "Dompet Dhuafa" pun dibuka. Tanggal ini kemudian 
ditandai sebagai hari jadi Dompet Dhuafa Republika. 

,JOs·:·.~:·Fikih Zakat Kontemporer 
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Gambar 76 Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum 
Republika dengan tajuk "Dom pet Dhuafa" pun dibuka. Tanggal ini kemudian 

ditcindai sebagai hari jadi Dompet Dhuafa Republika. 

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompet Dhuafa Republika 
pun didirikan olch crnpat orang. Sejak itu Yayasan Don1pct Dhuafa 
mengumpulkan dan menyalurkan dana ZISWAF dalam wujud aneka 
program kcmanusiaan. antara lain untuk kcbutuhan kedaruratan, bantuan 
ekonomi, keschatan, dan pcndidikan bagi kalangan dhuafa. 

Pada I 0 Oktober 200 I, Dom pet Dhuafa Republika dikukuhkan 
untuk pcrtama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakar Nasional 
(Lembaga Amil Zakat) oleh Deparcen1en Agama RI. Pembentukan yayasan 
dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H. tanggal 14 September 
1994, diumumkan dalam Bcrita Negara RI No.163/A.YAY.HKM/1996/ 
PNJAKSEL. 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk 
oleh masyarakat. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik 
Indonesia n1engeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang 
Pengukuhan Damper Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat 
tingkat nasional. 6 

6htrps://www.dompetdhuafa.org (I 9/11/2016). 
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2. Legalitas 
Sesuai dengan ketentuan huku1n yang berlaku, DD tercatat di 

Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. 
Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H. 
tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 
163/ A. YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.; 

3. Visi dan Misi 

a. Visi 

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, 
pen1belaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistcm yang berkeadilan. 

b. Misi 

1) Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai 
kebaikan. 

2) Mev1ujudkan masyarakat berdaya melalui pcngembangan ekonomi 
kerakyatan. 

3) Terlibat aktif dalam kegiatan ken1anusiaan dunia rnelalui penguatan 
jaringan global. 

4) Melahirkan kader pemin1pin berkarakter dan berkon1petensi global. 

S) Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang 
berkeadilan. 

6) Mengembangkan diri sebagai organisasi global n1elalui inovasi, kualitas 
pelayanan, transparansi, akuntabilitas, indepedensi, dan kemandirian 
lembaga. 

4. Tujuan 
a. Terwujudnya Organisasi DD dengan standar Organisasi Global. 

b. Terwujudnyajaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat. 

c. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multistakeholder & 
program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia. 

7https://new.dompetdhuafa.org (19/11/2016). 



d. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yang transparan dan 
akuntabel. 

e. Membangun sinergi dan jaringan global. 

f. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat. 

g. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan 
clan pemberdayaan. 

h. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program 
pelayanan, pem belaan, dan pemberdayaan. 

1. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang 
berkeadilan. 

J· Menguatkan volw1teerism dan kewirausahaan sosial di masyarakat. 

k. Menumbuhkan kepen1ilikan aset di masyarakat melalui pengembangan 
industri kC'rakyataan. 

l. Terwujudnya taca kelola organisasi berstandar internasional. 

m. Terwu ju d n ya kcrnandi rian organi sas i me !al u i in tens i fi kasi, 
ekstensiflkasi, & diversifikasi sumber daya organisasi. 

n. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan 
conflict of interest dalam pengelolaan lembaga. 

o. Menumbuhken1bangkan semangat inklusifitas dan altruisme. 

p. Membangun kon1unitas berbasis masjid. 

q. Melahirkan kader dakwah. 

r. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar 
islam dalarn kehidupan sehari-hari.8 

• LAZ Dompet Dhuafa Republika didirikan oleh empat orang pendiri pada 
4 September 1994. 

• Sebelumnya, pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian 
Umum Republika dengan tajuk "Dompet Dhuafa" pun dibuka. Tanggal 
ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompet Dhuafa Republika. 

• Pada 10 Oktober 2001, Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan untuk 
pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional 
(Lembaga Amil Zakat) oleh Depanemen Agama RI. 

8https://www.dompetdhuafa.org {19/11/2016) 
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E. Profil LAZ Aksi Cepat Tanggap (ACT) 

Sejarah 
Tanggal 21 April 2005, Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara resm1 

diluncurkan secara hukum scbagai yayasan yang bcrgerak di bidang sosial dan 
ken1anusiaan. Untuk n1cmperluas karya, ACT mengembangkan akrivitasnya, 
mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mcngcmbangkan kcgiatannya 
ke progra1n pemulihan pascabencana, pen1bcrdayaan Jan pengcmbangan 
n1asyarakat, scrta progrrun berbasis spiritual, scpcrti qurban. zakat, dan wakaf. 

ACT 
CARE FOR HUMANITY 

Gambar 77 Aksi cepat Tanggap (ACT) secara resmi diluncurkan secara hukum 
sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan pada tanggal 

21 April 2005 

ACT didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki 
kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi 
perusahaan melalui program kemitraan dan Corporate Social Responsibility 
(CSR). Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya ACT secara rutin 
memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya, serta 
mempublikasikannya melalui media massa. 

Sejak tahun 2012 ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah 
lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih 
luas. Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi 
baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat 
Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT. 
Jangkauan aktivitas program sekarang sudah sampai ke 30 provinsi clan 
100 kabupaten/k.ota di seluruh Indonesia. 
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Pada skala global, ACT n1engembangkan jejaring dalan1 bentuk 
repn·senta.tivc prrson sampai n1enyiapkan kantor ACT di luar negeri. 
Jangkauan akrivitas program global sudah sampai ke-22 negara di kawasan 
Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Indocina, dan Eropa 
Timur. Wilayah kerja ACT di skala global diawali dengan kiprah dalam 
setiap tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia, seperti bencana 
alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk 
penindasan tcrhadap kelon1pok minoritas berbagai negara. 

Dengan spirit kolaborasi kemanusiaan, ACT mengajak semua elemen 
masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama. Berbekal 
pengalaman selama puluhan tahun di dunia kemanusiaan, kan1i melakukan 
edukasi bersama, membuka jaringan kemi traan global yang menjadi 
sarana kebersan1aan. Semua program global ACT menjadi sarana merajut 
kemitraan bcrbagai lcmbaga amil zakat, komunitas peduli, artis, clan publik 
figur yang 1ncrniliki visi yang sama untuk ken1anusiaan. 

Tahun 2014 rncnjadi awal bagi ACT untuk n1enjalin kolaborasi 
kemanusiaan dunia, bersamaan dengan visi baru: menjadi lembaga 
kemanusiaan global profesional, berbasis kedern1awanan dan kerelawanan 
masyarakac global. kan1i ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih 
baik. Menghadirkan sebuah dunia yang nyan1an bagi umat manusia, dunia 
beradab dan men1iliki peradaban mulia di bawah naungan cahaya Ilahi. 
Cita-cita ini akan menjadi nyata dengan keterlibatan semua pihak. Kami 
memiliki keyakinan penuh, bantu kami untuk bersama mewujudkannya. 9 

ACT 
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Sumber: www.act.org 
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Gambar 78 Pada skala lokal ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi 
baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan 

Indonesia) maupun aalam bentuk jaringan kantor ca bang ACT. 

9https://act.id/judul 
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• Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara resmi diluncurkan sccara hukum sebagai 
yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kcmanusiaan pada tanggal 21 
April 2005. 

• Sejak tahun 2012 ACT bertransformasi menjadi scbuah lembaga 
kemanusiaan global dengan jangkauan aktivitas yang lcbih luas. Pada skala 
lokal ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk 
jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Rclawan Indonesia) 
maupun dalam bencuk jaringan kantor cabang ACT. 

• jangkauan aktivitas program global sudah sampai kc-22 ncgara di kawasan 
Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tcngah, Afrika, Indocina, dan Eropa 
Timur. 

F. Profil LAZISMU 
LAZlSMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat 

dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif 
dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedern1awanan lainnya baik dari 
perseorangan, lembaga, perusahaan maupun instansi lainnya. 

Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya 
dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga 
Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457 /21 November 2002. 



lazis 

Sumber: www.lal1smu.org 

Gambar 79 Lazismu didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, 
selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai 

Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002 

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, 
fakta Indonesia yang berselin1ut dengan kemiskinan yang masih rneluas, 
kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. 
Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial 
yang lemah. 

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong 
keadilan sosial, pen1bangunan 1nanusia, dan mampu mengentaskan 
kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, 
Indonesia memiliki potensi zakat, infak, dan wakaf yang terbilang cukup 
tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan 
secara maksimal sehingga tidak memberi dan1pak yang signifikan bagi 
penyelesaian persoalan yang ada. 
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Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengclola zakat 
dengan n1anajen1en modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi 
bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang 
terus berken1 bang. 

Dengan budaya kerja amanah, profesional, dan transparan, LAZISMU 
berusaha mengernbangkan diri nienjadi le1nbaga zakat terpercaya. Dan 
seiring waktu, kepercayaan publik scn1akin menguat. 

Dengan spirit kreativitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa 
memproduksi progran1-program pendayagunaan yang 1nampu menjawab 
tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. 

Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan 
Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tcrsebar di 
seluruh provinsi (berbasis kabupacen/kota) yang menjadikan program
program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah 
Indonesia secara cepat, terfokus clan tepat sasaran. 11' 

I \ . 
I.~---\ 

Sumber: www.lazismu.org 

Gambar 80 Dalam operasionalnya, LAZISMU didukung oleh Jaringan Multi Lini, 
sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi 

(berbasis kabupaten/kota). 

10https://www.lazismu.org/ 
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• LAZISMU adalah lernbaga zakar ringkar nasional yang mcngelola 
clana ~akar. infak. wakaf, dan dana kederrnawanan lainnya baik dari 
perseorangan. lcmbaga, pcrusahaan. dan insransi lainnya. 

• Didirikan oleh PP .Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjurnya 
dikukuhkan oleh Memeri Agama Rcpublik Indonesia sebagai Lembaga 
Amil Zakar Nasional melalui SK No. 457 /21 November 2002. 

• Dalam operas1onalnya. LAZISMU didukung oleh jaringan Multi Lini, 
sehuah jaringan konsolidasi lernbaga zakat yang rcrsebar di seluruh 
provinsi (berbasis kabuparcn/kora). 

G. Profil LAZISNU 
1. Sejarah 

NU CARE LAZISNU merupakan rebranding Len1baga Amil Zakat 
lnfak Sedckah Nahdlatul Ula1na (LAZISNU). Sebagaimana cita-cita awal 
berdirinya NU CARE LAZISNU untuk n1en1bantu umat, n1aka NU CARE 
LAZISNU scbagai len1baga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama 
(NU) senantiasa berkhidmat untuk n1embantu kesejahteraan umat serta 
mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakar, Infak, 
Sedekah (ZIS). dan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR). 

Tahun 2004 ( 1425 Hijriyah), Lembaga Amil Zakat, Infak, clan Seclekah 
Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari 
Muktamar Nahdlatul Ulan1a (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, 
Boyolali, Jawa Tengah. 

Pada tahun 2005 (1426 Hijriyah), secara yuriclis formal LAZISNU 
diakui oleh dunia perbankan clan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) 
Menteri Agama No.65/2005. 
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Sumber: www.nucarelazisnu.org/ 

Gambar 81 Tahun 2005 (1426 Hijriyah), secara yuridis formal LAZISNU diakui 
oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri 

Agama No. 65/2005. 

Tahun 2016 (143 7 Hijriyah). Untuk meningkatkan kinerja dan 
meraih kepercayaan masyarakat, NU CARE-LAZISNU menerapkan sistem 
manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA 
dan UKAS Management System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah 
diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen MANTAP 
(Modern, Akuntable, Transparan, Amanah, dan Profesional). 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infak, 
Sedekah, CSR, dan Dana Sosial Lainnya) yang didayagunakan secara 
amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat. 

b. Misi 

I) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan 
zakat, infak, dan sedekah dengan rutin dan tepat. 

2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, 
dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat 
sasaran. 



3) Menyelenggarakan program pemberdayaan n1asyarakat guna mengatasi 
problem kerniskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan 
yang layak. 11 

• Tahun 2004 ( 1425 Hijriyah), Lembaga Amil Zakar, Infak, dan Scdekah 
Nahdlarnl Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari 
Muktamar Nahdlacul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, 
Boyolali. Jawa Tengah. 

• Tahun 2005 (1426 Hijriyah), secara yuridis formal LAZISNU diakui oleh 
dunia perb.rnkan dan dikukuhkan oleh Surac Keputusan (SK) Menteri 
Agama No. 65/2005. 

• Untuk mcningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU 
CARE LAZISNU menerapkan sisccm manajemen ISO 9001:2015, yang 
dikeluarkan olch badan sercifikasi NQA dan UKAS Management System 
dengan nomor senifikat: 49224 ;•ang telah diterbitkan pada tanggal 
21 Oktobcr 2016. Dcngan komitmen MANTAP (Modern, Akuncable, 
Transparan, Amanah, dan Profcsional). 

\___ __ _ 

H. Profil LAZ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 
1. Visi dan Misi 

a. Visi 

Melakukan pernberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas dan 
kualiras pendidikan dan dakwah. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama. 

2) Mcngangkat kaun1 lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan 
menuju kernuliaan dan kesejahteraan. 

3) Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam. 

11 https://nucare.id/ 
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BAITUL MAAL HIDAYATULLAH 
Sumber: http://www.bmh.or.id 

Gambar 82 Visi misi dari BMH adalah Melakukan pemberdayaan umat 
dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan dakwah dan 

Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama. 

2. Legal 
a. SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001 sebagai LAZNAS 

b. SK Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 sesuai perubahan UU Zakat 
no.23/2011 

c. Akte Notaris Lilik Kristiwati, S.H. tanggal 26 Februari 2001 

d. Keputusan Menkumham AHU-AH.01.08-210 tanggal 15 April 2011 

e. NPWP 2.028.581.3-002 

( Izin Domisili 018/SRHJ/IV /2011 

g. Surat Izin Operasional 011.12510.13/1.848 B 

Pelaksana Harian Baitul Maal Hidayatullah Pusat 

Sementara itu, pelaksana harian Baitul Maal Hidayatullah Pusat terdiri 
atas satuan internal audit dan kesekretariatan, direktur keuangan, direkcur 
SDM dan kelembagaan, direktur program dan pem berdayaan, serta direktur 
penghimpunan dan komunikasi. 12 

llhttps://www.bmh.or.id/ 



I. Profil LAZ BAMUIS BNI 
1. Sejarah 

Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia disingkat 
BAM UIS BNI didirikan dengan Akte No. 10 Notaris R. Soerojo 
Wonghsowidjojo, tanggal 5 Oktober 1967 di Jakarta. Maksud dan tujuan 
pendiriannya aclalah menghimpun clana dari masyarakat clan mengusahakan 
clana ini menurut cara-cara yang sah clan diriclhai Allah Swt. serta hasil 
usaha ini akan disalurkan untuk keagungan kalimatullah. 

• Visi Melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas dan 
kualitas pendidikan dan dakwah. 

• Misi 

a. Meningkatkan kesadaran umat umuk peduli terhadap sesama. 
b. Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan 

menuju kemuliaan dan kesejahteraan. 

c. Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam . 

.. 

(-:f ,:.~ 
' I 

amil zakat terpercaya 
Sumber: bamuis.or.id 

Gambar 83 Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia disingkat 
BAMUIS BNI didirikan dengan Akte No. 10 Notaris R. Soerojo Wonghsowidjojo, 
tanggal 5 Oktober 1967 di Jakarta. Dengan keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia No. 330 tanggal 20 Juni 2002, BAM UIS BNI dikukuhkan sebagai 
Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional. 



Pada bulan Oktober 1992 Pengurus Badan Pen1bina Kerohanian Islam 
Serikat Pekerja Bank Negara Indonesia disingkat BAPEKIS SP BNI. Bidang 
Zakar dan Infak/Sedekah yang diketuai oleh Bapak H. Winarto Sumarco. 
S.H. (Direktur Utan1a BNI pada waktu itu), menetapkan pegawai BNI yang 
beragan1a Islam yang pendapatan atau gajinya telah memcnuhi syariat 
kewajiban zakat (nisab) dilakukan pemotongan zakat sebcsar 2,5 % dari 
gaji masing-masing setiap bulan. 

Dengan keputusan Mcnteri Agama Republik Indonesia No. 330 
tanggal 20 ]uni 2002, BAM UIS BNI dikukuhkan scbagai Lembaga Amil 
Zakat tingkat Nasional. Untuk n1enyesuaikan dcngan Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan1 Zakar dan Undang-Undang 
Non1or 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, makan dcngan Akte No. 23 
tanggal 26 November 2002 Notaris Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., 
Anggaran Dasar BAMUIS BNI disempurnakan I.igi. Penyempurnaan 
terakhir dilakukan n1elalui Akte No. I tanggal 23 J'vlei 2005 Notaris 
Wanda Taurusita Amidjaya, S.H., yang menctapkan nama Yayasan Baitul 
Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia disingkat BA!v1 UIS BNI dengan 
n1aksud clan tujuan di bidang keagamaan dengan menjalankan kegiatan 
sebagai berikut. 

a. Mengumpulkan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Hibah. Wasiat, Waris, 
dan Kafarat dari pimpinan clan pega,.vai Perseroan Terbatas Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk, pimpinan clan pegavvai lembaga
lembaga lain kelompok Dewan Swadharma, pirnpinan dan pegawai 
perusahaan-perusahaan anak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
dan lembaga-lembaga lain kelon1pok Dewan Swadharma serta para 
nasabah, mitra kerja Perseroan Terbatas PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk, clan masyarakat umum lainnya. 

b. Menyalurkan clan mendayagunakan Zakat Infak/Sedekah, Wakaf, 
Hibah, Wasiat, Waris. dan Kafarat tersebut kepada yang berhak sesuai 
dengan hukum Islam clan hukum yang berlaku di Republik Indonesia 
secara terencana, sistematis, clan menyebar ke seluruh wilayah kerja 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk serta sesuai dengan strategi 
dan prioritasnya. 

: ~j~. · ... :· ~iki.h. Zakat Kantemporer 



2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Berusaha meningkatkan kesejahteraan para mustahik (penerin1a 
zakat), sehingga pada suatu saat nan ti n1ereka dapat pula n1enjadi niuzaki 
(pemberi zakat), atau disingkat "DARI MUSTAHIK MENJADI MUZAKI" 

0 0 a 

. ~: ~· 

Sumber: bamu1s or 1d 

Gambar 84 BAM UIS BNI mengumpulkan Zakat, lnfak, Sadaqah/Sedekah, Wakaf, 
Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat dari masyarakat dan menyalurkannya kepada 

yang berhak. 

b. Misi 

Mengun1pulkan, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat dan 
infak/sedekah dalam upaya peningkatan kualitas umat clan pengentasan 
kemiskinan melalui peningkatan pendiclikan, pembiayaan usaha-usaha 
produktif, pen1bangunan, clan renovasi sarana ibadah, serta bantuan sosial 
kemanusiaan. 1 3 

• Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia disingkat BAM UIS 
BNI didirikan dengan Akte No. IO Notaris R. Soerojo Wonghsowidjojo, 
tanggal 5 Oktober 1967 di Jakarta. 

• Dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 330 tanggal 20 
juni 2002, BAMUIS BNI dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakar tingkat 
Nasional. 

• BAM UIS BNI mengumpulkan Zak.at, Infak, Sedekah, Wakaf, Hibah, Wasiat, 
Waris dan Kafarat dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang 
berhak. 

13http://www.bamuisbni.or.id/ 
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J. Profil LAZ BMM 

1. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadi nlotor penggerak program kemandirian ekonomi umat menu ju 
terwujudnya tatanan masyarakat yang berkarakter, tun1buh, dan peduli. 

b. Misi 

1) Melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi clan sosial 
masyarakat secara integral dan kon1prehensif. 

2) Membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas
luasnya. 

Baitulmaal Muamalat 
Sumber: baitulmuamalat.org 

Gambar 85 BMM diresmikan oleh mantan Wakil Presiden RI, Dr. Hamzah Haz, 
dan mantan Menteri Agama RI, Muhammad Tolchah Hasan, pada 16 Juni 2000. 

2. Kebijakan Mutu 
Sebagai Lembaga Atnil Zakat, Baitul Maal Muamalat berupaya 

melakukan sebagai berikut. 

a. Pembinaan, pengembangan, dan penyadaran kewajiban berzakat demi 
meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat. 

b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik. 

c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan 
dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki. 



d. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat 
karena didukung oleh an1il yang bekerja secara profesional. 

e. Manajcrnen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan 
sumber daya rnanusia sebagai amil yang menjalankan amanah. 

f. Selalu mcngedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh 
amil Baitul Maal Muamalat. 

3. Tujuan Mutu 

Tujuan iV1utu Baitul Maal Muamalat adalah sebagai berikut. 

a. Memberikan pelayanan zakat, infak, sedekah dan wakaf secara optimal, 
bagi para nn1zaki. sehingga dengan tingkat dan mitra dengan tingkat 
complain di bawah 1 Oo/o. 

b. Menyediakan laporan penerin1aan dana penghimpunan secara berkala 
melalui medium yang mudah diakses oleh para muzaki dan mitra kerja. 

c. Membangun reputasi Baitul Maal Muamalat melalui media secara 
berkala melalui media publikasi seperti koran, majalah, dan radio atau 
media lainnya. 

d. Menyalurkan dana penghimpunan kepada para pihak yang 
membutuhkan, melalui program-program pemberdayaan baik 
pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan nonekonon1i. 1-1 

0 .·. • ......... 00 '· ,. ... . il' ....... , •• ,.. .. •• -: .. , ....... u .,, ..... , ... ,, 

Sumber: ba1tulrnuamalat.org 

Gambar 86 Baitul Maal Muamalat membuat program Komunitas Usaha Mikro 
Muamalat Berbasis Masjid (KUM3). Program ini mendapat penghargaan 

program terbaik dalam kategori Program Pendayagunaan Ekonomi Terbaik 
(The Best Economic Empowerment Program) selama tiga kali berturut di ajang 

Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) Award. 

1
·
1http://www. bai tulmaalmuamalat.org/ 
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• Visi menjadi motor penggerak program kemandirian ekonomi umat 
menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang berkarakter, tumbuh, 
dan peduli. 

• Misi 

I. Melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi clan sosial 
masyarakat secara integral dan komprehensif. 

2. Membangun clan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan 
seluas-luasnya. 

K. Profil LAZ BSM Umat 

1. Profil 
Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat) berdiri berdasarkan 

Akta Notaris Agus Madjid, S.H., tanggal 21 November 2001 Nomor 85. 
Yayasan membentuk Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera 
Mitra Umat (selanjutnya disebut LAZNAS BSM). LAZNAS BSM adalah 
badan otonom yang berada di bawah naungan Yayasan Bangun Sejahtera 
Mitra Umat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Bangun 
Sejahtera Mitra Umat No. 001/DP/YBSMU/Vl/2009 tanggal 8 ]uni 2009. 
Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil 
Zakar berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 
406 tahun 2002 tanggal 17 September 2002. 

' ' ' 

LAZNAS BSM 
Sumber: laznasbsm.or.id 

Gambar 87 LAZNAS BSM adalah badan otonom yang berada di bawah naungan 
Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Surat Keputusan Dewan 
Pembina Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 001/DP/YBSMU/Vl/2009 

tanggal 8 Juni 2009. 



2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadi lembaga pemberdayaan umat yang terpercaya. 

b. Misi 

1) Berperan aktif dalam penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf 
umat serta n1enyalurkannya untuk kesejahteraan umat. 

2) Senantiasa men1berikan pelayanan yang terbaik sebagai identitas LAZ 
yang profesional. 

3) Melaksanakan kcgiatan dengan keterbukaan dan berpegang teguh pada 
ketentuan svariah Islam . .. 

3. Nilai-nilai LAZNAS BSM 

LAZNAS BSl\1 berupaya mewujudkan nilai-nilai dalam pengelolaan 
Lembaga Amil Zakat, sebagai berikut. 

I) Usaha yang tidak kenal lelah untuk meraih yang terbaik dan berguna. 

2) Memberikan pelayanan yang terbaik, terbuka, cepat, dan berdaya guna. 

3) Aktif mengembangkan diri sebagai organisasi pembelajar. 

4) Teguh berpegang pada syariah Islam sebagai landasan aktivitasnya. 

4. Program 

Program Unggulan LAZNAS BSM terdiri atas tiga jenis. 

a. Program Mitra Umat: berfokus pada pemberdayaan umat 
melalui bantuan modal kerja yang disalurkan kepada pedagang kecil 
atau Usaha Kecil-Mikro (UKM). Bila usaha sudah berkembang maka 
dana tersebut akan digulirkan kembali kepada individu/pihak lain 
yang n1embutuhkan. Individu yang sudah berhasil mengembangkan 
usahanya, wajib menjadi pembayar zakat (muzaki). 

b. Program Didik Umat: berfokus kepada penyaluran bantuan biaya 
pendidikan atau beasiswa kepada anak-anak kaum dhuafa atau yang 
berhak menerima zakat agar bisa melanjutkan sekolah. 

c. Program Simpati Umat: berfokus pada kegiatan yang bersifat charity, 
di antaranya bantuan atau dana zakat yang digulirkan secara langsung 
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kepada delapan golongan yang berhak 111eneri111a zakat, maupun 
masyarakat yang tidak n1en1iliki biaya untuk berobat atau korban 
bencana alam. 1c; 
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Sumber: www.laznasbsm.or.id 

Gambar 88 Beasiswa Didik Umat merupakan program bantuan biaya 
pendidikan, pendampingan serta pembinaan rutin kepada mereka yang 

membutuhkan dan mengupayakan agar tetap berlangsung kegiatan belajar. 
Program ini diberikan kepada mereka mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai 

Perguruan Tinggi. 

LAZNAS BSM adalah badan oronom yang berada di bawah naungan Yayasan 
Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Surat Kcpurusan Dewan Pembina 
Yayasan Bangun Sejahrera Mitra Umat No. 001/DP/YBSMU/Vl/2009 ranggal 
8 juni 2009. Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat dikukuhkan sebagai 
Lembaga Amil Zakat berdasarkan Keputusan Menreri Agama Republik 
Indonesia Nomor 406 tahun 2002 canggal 17 September 2002. 

L. Latihan Soal 
1. jelaskan sejarah LAZ lnisiatif Zakar Indonesia (IZI) ! 

2. Sebutkan visi dan misi IZI! 

3. Sebutkan struktur organisasi IZI! 

15https://www.bsmu.or.id/ 
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4. Jelaskan sejarah LAZ Ru mah Zakat (RZ) ! 

5. Sebutkan visi dan misi RZ! 

6. Apa yang menjadi brand value RZ? 

7. Sebutkan struktur manajemen RZ! 

8. jelaskan sejarah LAZ Dompet Dhuafa (DD) Republika! 

9. Sebutkan visi dan misi DD! 

IO. Sebutkan struktur manajemen DD! 

11. Sebutkan visi dan misi BAZNAS! 

12. jelaskan kebijakan dan tujuan mutu BAZNAS! 
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BAB 8 

PENUTUP 

Bab 8 ini n1crupakan bagian penurup yang akan menyimpulkan poin
poin penting pada buku ini. Adapun poin penting tersebut adalah sebagai 
berikut. 

1. Zakar adalah rnengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu 
(haul a tau ketika panen), dengan nilai tertentu (2,So/o, 5%, 10%, atau 
20%) dan sasaran tertentu (fakir, mi skin, amil, mualaf. riqab, gharimin, 
fisabilillah, clan ibnu sabil). 

2. Infak adalah membelanjakan harta secara umum, tetapi dalam Islam 
infak harus didasari oleh iman dan di jalan Allah (fisabilillah). 

3. Sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang 
memburuhkan dengan tujuan taqarrub kepada Allah Swt. 

4. Zakar fitrah adalah setiap bagian harta seorang Muslim yang 
dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum 'Idul Fitri. 

5. Zakat wajib ditunaikan berdasarkan nash Al-Qur'an dan Al-Hadis 
Qath'iyats-Tsubut wa Qath'iy ad-Dilalah clan juga ijma' ulama. 

6. Zakat tidak hanya bersifat wajib, tetapi lebih tinggi dari hukum wajib, 
yaitu menjacli rukun Islam clan mal'lum min ad-Din bid-Dharurah. 

7. Status hukum zakat di atas sesuai dengan maqashid zakat (tujuan 
disyariatkannya zakat), yaitu memenuhi kebutuhan para mustahik. 

8. Tujuan zakat bagi wajib zakat adalah untuk menyucikan hati, 
menumbuhkan kepribadian, harta yang berkah, dan melahirkan 
semangat investasi. 



9. Tujuan zakat bagi mustahik zakat adalah mengikis dengki, 
n1enumbuhkan semangat, dan n1emenuhi kebutuhannya. 

10. Tujuan zakat bagi n1asyarakat adalah untuk membangun kebersamaan 
dan mencegah perilaku kriminalitas. 

11. Hikmah zakat adalah dapat memelihara harta, membantu memenuhi 
kebutuhan dhuafa dan menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakltil. 

12. Manfaat dan pengaruh zakat di antaranya adalah Harta yang Berkah, 
Supaya Tidak Ada Hasad, Mengikis Kekikiran, Agar Para Dhuafa 
Berdaya, Agar Tidak Ada Kesenjangan, Teladan dalam Bersedekah, 
Keputusan Bersejarah, Agar jera & Kebijakan yang Strategis. 

13. Zakar Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki 
oleh seseorang atau len1baga dengan syarat-syarat clan ketentuan
ketentuan yang telah ditetapkan. 

14. Mal arau harta adalah setiap sesuatu yang n1emiliki rnanfaat ekonomi, 
orang cenderung terhadapnya, dan dapat dibenarkan penggunaannya 
secara syar'i. 

15. Mal atau harta dapat berupa uang, barang, atau lrnquq (hak-hak atau 
jasa). 

16. Zakar fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim 
sebesar 1 sha' atau 2, 176 kg beras atau dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 
3,5 1 beras, sebelum hari raya 'Idul Fitri. 

17. Zakat fitrah \Vajib ditunaikan ketika tenggelamnya matahari di hari 
terakhir Ramadhan atau boleh ditunaikan sebelumnya selama bulan 
Ramadhan. 

18. Pendistribusian (tauzi') zakat fitrah dari amil kepada mustahik mesti 
diupayakan sebelum shalat 'Id. Namun, apabila tidak memungkinkan, 
boleh distribusikan setelahnya. 

19. Islam melarang setiap perilaku yang menyebabkan munculnya 
kemiskinan. 

20. Dalam setiap harta orang kaya terdapat hak dlrnafa yang harus 
ditunaikan. 

21. Salah satu harta wajib zakat yaitu pertanian. Setiap hasil pertanian 
harus ditunaikan zakatnya (Haq az-zar'i inda al-hashad). 

22. Praktik ribawi menghancurkan harta clan sebaliknya, zakat membuat 
harta menjadi berkah. 
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23. Zakat sebagai instrun1en pengentasan ken1iskinan wajib ditunaikan 
setara dengan kewajiban shalat lima waktu. 

24. Melarang praktik 1nenin1bun harta dan menegaskan sanksi bagi 
pelakunya karena n1cnirnbun harta berarti menahan harta tersebut 
dan akan bcrkurang karena terkena wajib zakat. 

25. Memberikan legalitas kepada para amil zakat untuk 1nemungut dan 
mengambi I zakat dari para muzaki walaupun secara paksa. 

26. Islam 1nenjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ini 
secara detail, baik aspek konsepsi maupun penyelesaiannya. 

27. Pada fase Mckah, Al-Qur'an tclah menjelaskan masalah kemiskinan 
bescrta solusinya. 

28. Dalam fasc rvladinah, Al-Qur'an menegaskan bah\va zakat sebagai 
instrurnen pcngcntasan ken1iskinan wajib ditunaikan setara dengan 
kewajiban shalat lirna waktu, melarang praktik menimbun harta, 
clan menegaskan sanksi bagi pelakunya, serta n1emberikan legalitas 
kepada para amil zakat untuk memungut dan n1engambil zakat dari 
para rnuzaki walaupun secara paksa. 

29. Menu rut Islan1, ken1iskinan itu harus diselesaikan hingga akar-akarnya 
agar n1anusia bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan dapat 
menunaikan perintah Allah S\vt. dengan khusyu'. 

30. Oleh karena itu, Islam mev.rajibkan zakat sebagai salah satu pilar 
Islam. 

31. Penyebab kerniskinan: 1) aspek fisik sehingga tidak bisa bekerja, 
2) tidak adanya lapangan pekerjaan yang halal walaupun mereka 
sudah berusaha untuk mendapatkannya, dan 3) orang miskin 
tersebut men1iliki pekerjaan dan pendapatan, tetapi tidak mencukupi 
kebutuhan dasarnya. 

32. Emas dan perak merupakan nilai ats-Tsaman, an-Naqdain. atau ats

Tsamanain, atau mata uang yang merupakan alat ukur dan standar 
nilai. 

33. 'lllat emas dan perak (naqd/naqdain}, yaitu nama' (berkembang} dalam 
nuqud; maksudnya emas dan perak tersebut bisa menghasilkan profit 
jika dijadikan modal investasi. 

34. Zakar emas dan perak hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, Al
Hadis, dan ijma' ulama. 
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35. Syarat wajib zakat emas dan perak adalah mencapai nisab (85 gram 
en1as), haul, serta serelah dikurangi utang dan kebutuhan mendesak. 

36. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. 

37. Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan 
maksud untuk n1endapatkan keuntungan. 

38. 'Illat yang terkandung dalam aset niaga sebagai harta wajib zakat 
adalah nama' (menghasilkan profit). 

39. Zakat tijarah diwajiban berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, ljma' dan 
Qiyas. 

40. Syarat wajib zakat tijaralt adalah mencapai nisab (setara 85 gram emas), 
haul, dan setelah dikurangi utang dan kebutuhan 1nendesak. 

41. Hasil tambang merupakan salah satu objek zakat. 

42. Hasil tan1bang bahasa Arabnya adalah ma 'din a tau nza 'ad in yang berarti 
sesuatu atau barang berharga yang dian1bil dari perut bumi. 

43. Hasil tambang wajib dizakati berdasarkan QS Al-Baqarah (2): 267. 

44. Imam Syafi'i: hasil tam bang selain emas dan perak tidak wajib dizakati. 

45. Imam Abu Hanifah: hanya hasil ran1bang yang bisa dibentuk dengan 
proses pabrik yang wajib dizakati. 

46. Mazhab Hanabilah: seluruh hasil tambang wajib dizakati tanpa 
terkecuali. 

4 7. Tidak ada nisab dalam zakat hasil tam bang. 

48. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak haul dalam zakat hasil 
tam bang. 

49. Abu Hanifah menyatakan bahwa hasil tambang statusnya adalahfai', 
sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk harta wajib 
zakat. 

50. Nisab zakat penanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras. 

51. Kadar zakat pertanian adalah So/o jika menggunakan irigasi 
(mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) 
dan tidak mengeluarkan biaya. 

52. Hasil kebun juga terkena wajib zakat jika telah mencapai nisab senilai 
653 kg beras. 
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53. Hewan ternak yang dikenakan zakatnya adalah hewan ternak yang 
dipelihara dengan tujuan memperbanyak keturunannya (beranak 
pinak) bukan untuk diperjualbelikan. 

54. Hasil dari profesi termasuk kategori harta secara umum sehingga 
wajib dizakati. 

55. Para ulan1a telah membahas tentang wajibnya zakat profesi dalarn 
kitab-ki tab klasik. 

56. Para ula1na berbeda pendapat tentang ketentuan zakat profesi. 

57. Menurut pendapat yang mjih, zakat profesi dikeluarkan setiap kali 
menerima gaji/pendapatan (tanpa menunggu haul). 

58. Ada tiga pendapat tentang nisab dan kadar zakat profesi: 1) di-qiyas-kan 
mutlak dengan zakat pertanian, 2) di-qiyas-kan dengan zakat emas, dan 
3) nisabnya di-qiyas-kan dengan zakat pertanian, sedangkan kadarnya 
di-qiyas-kan dengan zakat emas. 

59. Uang sin1panan dikeluarkan zakatnya karena sifat harta uang simpanan 
terrnasuk ke dalam kriteria harta atau maal. 

60. Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah 
mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya nisab senilai 
85 gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,So/o. 

61. Zakat deposito dihitung dari nilai pokok ditambah dengan bagi 
hasilnya. 

62. Perusahaan dikenakan zakatnya karena termasuk dalam kategori mal 
atau harta. 

63. Perusahaan yang akan mengeluarkan zakat hendaknya membuat 
kesepakatan antarpemegang saham bahwa hasil dari perusahaan 
tersebut akan dikeluarkan zakatnya. 

64. Penghitungan zakat perusahaan dianalogikan kepada zakat perniagaan. 

65. Zakat investasi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil investasi. 
Investasi adalah menyediakan barang untuk dijual manfaatnya bukan 
dijual fisiknya, seperti mobil, rumah, tanah yang disewakan, atau 
hotel. 

66. Karena ada kemiripan yang berlaku antara hasil tani dengan investasi, 
penghitungan zakat investasi dilakukan dengan cara menganalogikan 
kepada zakat pertanian. 
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67. Kadar zakat hadiah adalah 1) 20o/o jika tidak discrtai usaha untuk 
1nendapatkannya, 2) 5l%-l 0°/o apabila dalarn n1endapatkan hadiah 
tersebut 1ninin1 usahanya, dan 3) 2,5°10 apabila discrtai usaha atau 
jerih payah. 

68. Maslrnrif (pencrin1a) zakat sudah ditentukan clalam nash Al-Qur'an. 

69. Zakat wajib disalurkan hanya kepada de Japan aslmaf yang telah 
disebutkan dalam Al-Qur'an clan haran1 disalurkan kcpada selain 
1nereka. 

70. Parsi zakat untuk setiap aslmaf ticlak harus san1a besar, tcrgantung 
kepacla kebutuhan n1asing-masing. 

71. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga pendapatan 
yang cukup. 

72. Miskin adalah orang yang n1emiliki pcndapatan. tctapi tidak 
mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. 

73. Ada tiga pendapat ulama ten tang standar kecukupan 1) mencukupi 
kebutuhan selama hidupnya atau seumur hiclupnya, 2) mencukupi 
kebutuhan selama satu tahun, clan 3) sebesar non1inal biaya yang 
dibutuhkan. 

74. Target utama clari pemberlakuan zakat aclalah bagaimana para mustahik 
zakat, khususnya fakir n1iskin, bisa mendapatkan penghidupan yang 
la yak. 

75. Amil adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk 
mengumpulkan, menclayagunakan, dan n1endistribusikan zakat. 

76. Muallafatuqulubuhum adalah 1) orang yang diharapkan kecenderungan 
hatinya, 2) keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, dan 3) 
terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan 
adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum 
muslimin dari musuh. 

77. Muallafatu qulubuhum mencakup Muslim maupun kafir, sehingga orang 
kafir boleh diberikan zakat dari bagian ini. 

78. Pendapat yang shahih adalah muallafatu qulubuhum masih tetap berlaku 
setelah Rasulullah Saw. wafat. 

79. Men-ta'lif qulub (hati) masih dibutuhkan meskipun Islam sudah 
tersebar ke seluruh penjuru dunia. 
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80. Men-ta'lif hati orang atau pihak diperbolehkan dengan syarat 
penunjukannya diserahkan kepada otoritas. 

81. Jika pemerintah tidak melakukannya, boleh oleh ormas, tetapi tidak 
boleh oleh personal. 

82. Maqashid dari muallafatu qulubuhum adalah bagaimana mereka 
(mustahik) bisa masuk Islam dan cinta kepada Islam, minimal tidak 
berbuat jahat kepada umat Islam. 

83. Riqab artinya hamba sahaya atau budak, baik laki-laki maupun 
perempuan. 

84. Bagian riqab itu dua bagian: sebagian untuk mukatab dan sebagian lagi 
digunakan untuk membeli hamba sahaya. 

85. Riqab pada konteks kontemporer bisa diartikan sebagai seorang 
tawanan Muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seorang yang 
dipenjara karena difitnah, seorang pembantu yang disekap clan disiksa 
oleh majikannya, atau sebuah bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa 
kafir. 

86. Gharimin merupakan orang-orang yang memiliki utang, baik untuk 
keperluan diri sendiri maupun orang lain. 

87. Memberikan pinjaman dari dana zakat untuk orang-orang yang 
memenuhi kebutuhan dari danagharimin diperbolehkan agar mereka 
tidak berutang ke bank-bank konvensional atau terlibat dengan 
transaksi ribawi. 

88. Islam n1enganjurkan setiap orang untuk hidup sederhana. 

89. Jika terdesak kebutuhan, seseorang diperbolehkan berhutang. 

90. Jika tidak mampu membayar utang, dibantu dengan dana zakat. 

91. Jihad makna asalnya adalah jihad qital (peperang fisik). 

92. Makna konternporernya adalah setiap aktivitas yang ditujukan untuk 
perjuangan di jalan Allah Swt., seperti berdakwah. mengelola sarana 
dakwah, clan lain sebagainya. 

93. lbnu Sabi/ itu adalah kinayah dari musafir yang bepergian dari satu 
tempat ke tempat yang lain. 

94. lbnu Sabi/ disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an dalam siyaq 
atau posisi ihsan kepada musafir. 

95. Anjuran melakukan safar memberi isyarat pentingnya penelitian alam 
semesta. 
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96. Kriteria Ibnu Sabi I yang berhak atas dana zakat l) men1erlukan bantuan 
untuk kembali ke kai11pung halamannya, 2) bukan perjalanan untuk 
maksiat, dan 3) tidak n1enemukan orang lain yang bisa membantunya. 

97. Bagian ibnu sabil adalah sebesar yang bisa n1engantarkannya sampai 
ke kampung halaman. 

98. Golongan yang tidak boleh n1eneri1na zakat: l) orang-orang kaya 
(hartawan), 2) istri dan anak, 3) non-Muslirn, dan 4) orang yang 
mampu bekerja. 

99. Distribusi zakat ada dua pendapat, yaitu dibagi sama rata clan 
proporsional. 

100. Cltarity dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darurat (al-Hajah al
Massah), sedangkan pen1berdayaan 1nerupakan program lanjutan yang 
bersifat produktif dan jangka panjang. 

101. Pemberdayaan dilakukan hanya dilakukan setelah kebutuhan darurat 
(al-Hajah al-Massah) terpenuhi. 

102. Dana yang berasal dari usaha yang haran1 hukumnya haram 
sepenuhnya. 

103. Dana halal jika bercampur dengan dana haram dan jika yang halal 
lebih dominan, seluruh dananya menjadi halal. 

104. Dana yang haram harus disalurkan untuk kepentingan um urn, tidak 
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. 

105. Menempatkan dana di rekening bank konvensional untuk tujuan 
mendapatkan bunga adalah mutlak haram. 

106. Menempatkan dana di rekening bank konvensional diperbolehkan 
untuk memenuhi kebutuhan darurat dengan beberapa ketentuan. 

107. Sistem keagenan penghimpunan zakat adalah sistem kemitraan dalam 
penghimpunan zakat berdasarkan akad wakalah dan bukan merupakan 
sistem multilevel marketing. 

108. Sistem keagenan diharapkan mampu menjadikan pengelolaan zakat 
le bi h optimal. 

109. Sistem untuk mengembangkan clan mengoptimalkan potensi zakat 
diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang, bahkan wajib 
untuk memenuhi kebutuhan mustahik, dengan tetap memerhatikan 
etika Islami. 
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110. Hak agen diambil dari 12,So/o hak amilin. 

111. Akad yang dipakai antara pihak amil dan agen bisa menggunakan akad 
wakalah dan Jualalz. 

112. Mekanisn1e pcngelolaan zakat sepenuhnya menjadi kewenangan 
pemeri n tah. 

113. Zakat dikelola oleh pemerintah atau lembaga lain yang diberi izin 
oleh pen1erintah. 

114. BAZNAS merupakan len1baga pen1erintah nonstruktural yang bersifat 
mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri 
untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. 

115. Fungsi BAZNAS adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengcndalian dalam pengumpulan, pendistribusian, 
dan pcndayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 

116. BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ 
dan/atau secara langsung. 

117. Untuk 1nembantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, 
pendistribusian, clan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat 
membentuk LAZ. 

118. Pembentukan LAZ wajib menda_pat izin menteri atau pejabat yang 
ditunjuk oleh menteri dan hanya diberikan apabila memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan. 

119. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat 
menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional. 

120. BAZNAS singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan 
amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. 

121. Fungsi BAZNAS adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 

122. BAZNAS memiliki visi menjadi badan zakat nasional yang amanah, 
transparan, dan profesional. 



123. Yayasan Inisiatif Zakar Indonesia (IZI) scmula hanya berbentuk unit 
pengelola zakat setingkat depanen1en dalan1 Yayasan Pos Keadilan 
Peduli Un1n1at (PKPU). 

124. Dengan berbagai konsideran dan kajian mcndalam, IZJ dipisahkan 
(spin-off) dari organisasi induknya menjadi sebuah entitas baru yang 
mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 
2014. 

125. Core value IZI dalam berkhidn1at bagi umat-sesuai kemiripan pelafalan 
namanya-adalah 'n1udah' (easy). Tag/inc yang diusungnya adalah 
'memudahkan, dimudahkan'. 

126. Rumah Zakat awalnya didirikan oleh Abu Syauqi, salah satu tokoh 
dai muda Bandung, bersarna bebcrapa rekan di kelompok pengajian 
Majlis Taklim Ummul Quro tanggal 2Juli 1998 <lengan nama Dompet 
Sosial Ummul Quro (DSUQ). Sekretariat benempat di JI. Turangga 
33 Bandung sekaligus sebagai ten1pat kajian. 

127. DSUQberubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQseiring 
dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 
2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakar 
Nasional. 

128. LAZ Dompet Dhuafa Republika didirikan olch e1npat orang wartawan, 
yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, clan Eri Sudewo pada 
4 September 1994. 

129. Sebelumnya, pada 2Juli 1993, sebuah rubrik di halarnan n1uka Harian 
Umum Republika dengan tajuk "Dompet Dhuafa" dibuka. Tanggal ini 
kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompet Dhuafa Republika. 

130. Pada 10 Oktober 2001 Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan untuk 
pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional 
(Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agan1a RI. 

131. Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara resmi diluncurkan secara hukum 
sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan pada 
tanggal 21 April 2005. 

132. Sejak tahun 2012 ACT bertransformasi menjadi sebuah lembaga 
kemanusiaan global dengan jangkauan aktivitas yang Iebih Iuas. 
Pada skala lokal, ACT rnengembangkan jejaring ke semua provinsi, 
baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat 



Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang 
ACT. 

133. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke-22 negara di 
kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Indocina, 
dan Eropa Timur. 

134. LAZISM U adalah lembaga zakat tingkat nasional yang mengelola 
dana zakat. infak, wakaf, clan dana kedermawanan lainnya baik dari 
perscorangan, lembaga, perusahaan maupun instansi Iainnya. 

135. Didirikan olch PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya 
dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga 
Amil Zakat Nasional nielalui SK No. 457 /21 November 2002. 

136. Dalam operasionalnya, LAZISMU didukung olehjaringan Multi Lini, 
sebuah jaringan konsolidasi len1baga zakat yang tersebar di scluruh 
provinsi (berbasis kabupaten/kota). 

13 7. Tahun 2004 ( 1425 Hijriyah), Lembaga Amil Zakar, Infak, clan Seclekah 
Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir clan berdiri sebagai amanat 
dari Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji 
Donohuclan, Boyolali, Jawa Tengah. 

138. Tahun 2005 ( 1426 Hijriyah), secara yuridis formal LAZISNU diakui 
oleh dunia perbankan dan clikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) 
Menteri Agan1a No.65/2005. 

139. Untuk rneningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU 
CARE LAZISNU menerapkan sistem manajemen ISO 9001:2015 yang 
dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS A1arrngement System 
dengan nornor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 
21 Oktober 2016 dengan komitmen MANTAP (Modern, Akuntabel, 
Transparan, A1nanah, clan Profesional). 

140. Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia disingkat 
BAM UIS BNI didirikan dengan Akre No. 10 Notaris R. Soerojo 
Wonghsowidjojo, tanggal 5 Oktober 1967 di Jakarta. 

141. Dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 330 
tanggal 20 ]uni 2002, BAMUIS BNI dikukuhkan sebagai Lembaga 
Amil Zakat tingkat Nasional. 
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142. BAMUJS BNI mengumpulkan Zakar, Infak, Sadekah, Wakaf, Hibah, 
Wasiat, Waris, dan Kafarar dari masyarakat dan 1nenyalurkannya 
kepada yang berhak. 

143. LAZNAS BSM adalah badan otonom yang berada di bawah naungan 
Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Surat Kepurusan 
Dewan Pembina Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 001/ 
DP/YBSMU/Vl/2009 tanggal 8Juni 2009. Yayasan Bangun Sejahtera 
Mitra Un1at dikukuhkan sebagai Lembaga An1il Zakat berdasarkan 
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 406 tahun 
2002 tanggal 17 September 2002. 



GLOSARIUM 

'Urf adalah kcbiasaan atau kebudayaan. 

A'thayat adalah pendapatan rutin. 

Aghniya adalah orang-orang kaya. 

Alzlu dzimmalz adalah orang-orang kafir yang hidup damai berdampingan 
dengan urnat Islam. 

Al-Maklum min Ad-Dini bi Ad-Dharurah adalah hal-hal pokok yang harus 
diketahui dalan1 agama oleh setiap Muslim. 

Al-Gharimwz (jamak dari lafazh gharim) adalah orang-orang yang terlilit 
utang (debitur). 

Al-Hajah al-.Massah adalah kebutuhan yang mendesak. 

Al-Hajah asy-Sya.r'iyah artinya kebutuhan syariat. 

Al-Kasbu al-Ghairi al-Mayru' adalah pekerjaan yang tidak halal. 

Al-Mihan al-Hurrah adalah pekerjaan yang dilakukan langsung. 

Al-Mudhayiq adalah waktu yang sempit. 

Al-Muwassi' adalah waktu yang luas. 

Amil adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk 
mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. 

Amwal adalah jamak dari kata mal yang berarti harta. 

Ashabul hirfah adalah pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga. 

Ashhab syimal adalah kelompok orang yang celaka. 

Ashnaf artinya golongan. 



Ash-Sharf al-Fauri artinya penyaluran yang disegerakan. 

Ats-naman adalah harga atau nilai tukar. 

Aujuh al-Kltair arrinya kebutuhan sosial. 

Charity n1enurut bahasa itu an1al, denna, dan kemurahan hati. 

Dhawabith artinya panduan atau batasan-batasan. 

Dlzuafa adalah orang-orang yang lemah (mi skin). 

Dzari'ah artinya sarana. 

Fai' adalah harta ran1pasan tanpa peperangan. 

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga pendapatan yang 
cukup. 

Fatlm A1akkah artinya penaklukan Kata Mckah. 

Fisabilillah adalah setiap aktivitas jihad (n1embela agama Allah) baik jihad 
di medan perang maupun bukan (mczyulhau bi/jihad). seperti mengajar, 
nlenulis, dan membuat film Islami. 

Ghanimah adalah harta rampasan perang. 

Had al-Kifayah adalah standar kecukupan. 

Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud 
untuk mendapatkan keuntungan. 

Hasil tambang (ma'di11 atau ma'adin) adalah sesuatu atau barang berharga 
yang diambil dari perut bumi. 

Haul adalah jangka waktu satu tahun. 

Hilah adalah rekayasa untuk melakukan sesuatu yang dilarang. 

Ibnu sa~il (musafir) adalah orang yang bepergian dari saru rem pat ke tempat 
yang lain. 

lhmal masakin adalah melindungi orang miskin. 

Ijma' adalah kesepakatan para ulama. 

Infak adalah membelanjakan harta secara ~mum, retapi dalam Islam infak 
harus didasari oleh iman dan di jalan Allah (fisabilillah). 

Kafarat adalah sanksi karena melanggar sumpah atau nadzar. 

Kasb al-'Amal adalah setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari 
lembaga. 

Khalaf adalah belakangan, akhir. Ulama khalaf artinya ulama belakangan, 
ulama akhir zaman. 



Khamr adalah minuman keras. 

Kharaj adalah pajak tanah. 

Kifayatu as-Swwh artinya diberikan (bantuan/zakat) secara berkala setiap 
tahun. 

K1fayatul zm111r artinya diberikan (bantuan/zakat) seumur hidup. 

Mal adalah harta. 

Maisir artinya pcrjudian. 

iWaqashid adalah tujuan. 

Masha/iii 'ammah artinya fasilitas umum. 

Masyaqqali adalah kesulitan. 

Miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi 
kcbutuhannya selama satu tahun . 

.Muallafatu qulubuhwn adalah orang yang dilembutkan hatinya. 

i\t1ukatab adalah hamba sahaya yang dibebaskan oleh tuannya dengan syarat 
memberikan uang tebusan senilai tertentu. 

Muqaddarnh adalah yang ditentukan kadarnya 

Mustahik adalah golongan tertentu yang berhak menerima zakat. 

Muwasath adalah nilai-nilai sosial. 

Muzaki adalah orang yang menunaikan zakat. 

Naqd/naqdain (emas dan perak) adalah sesuatu yang dijadikan mata uang. 

Nasakh aninya hapus. Di-nasakh artinya dihapuskan. 

Nisab adalah batas minimal harta wajib zakat. 

Qadhi artinya hakim. 

Qath 'iyat artinya hal yang fundamental. 

Rajih artinya kuat, unggul (pendapat). 

Ribawi adalah aktivitas yang berkaitan dengan riba. 

Riqabartinya hamba sahaya, baik laki-laki ( ¥1) maupun perempuan (d..o )'1) 

Risalah adalah tugas. 

Risywah artinya suap. 

Rukun adalah prinsip, unsur. 

Sala[ adalah terdahulu. Ulama salaf artinya ulama terdahulu 



Sedekah adalah pe1nberian harta secara sunah kepada orang yang 
111en1butuhkan dengan tujuan taqarrnb kepada Allah Swt. 

Shahih artinya sah atau benar. 

Slzarih artinya jelas, terang. 

Sharih di/a/ah adalah dalil yang jelas. 

Siyaq adalah konteks kalimat. 

Syabah adalah kemiripan. 

Syakhsyiyali i'tibar(vali adalah badan huku1n yang dianggap orang. 

Ta'diyah adalah penunaian zakat. 

Ta'lif artinya melunakkan (ha ti agar condong terhadap Islam). 

Tafarrugh artinya konsentrasi penuh. 

Tafriq slrnfqah artinya memisahkan transaksi yang halal dengan yang haram. 

Takhallus artinya dikeluarkan/dibelanjakan (berkaitan dengan harta). 

Tauzi' adalah pendistribusian. 

Tijarah adalah perdagangan. 

Tsawabit artinya hal yang prinsip. 

Ulil amri adalah pemerintah. 

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau 
ketika panen), dengan nilai tertentu (2,So/o, 5°/o, 10% arau 20%) dan 
sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf. riqab, gharimin, fisabilillah, 

clan ibnu sabil). 

Zakat fitrah adalah setiap bagian harta seorang Muslim yang dibayarkan 
pada bulan Ramadhan sebelum 'Idul Fitri atau menginfakkan sejumlah 
harta atas nama setiap orang yang menjadi tanggungannya. 

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh 
seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
yang telah ditetapkan. 
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PROFIL LAZ IZI 

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah 
lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki 
reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru 
gerakan filantropi Islam modern di Indonesia, yaitu Yayasan Pos Keadilan 
Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran clan kajian mcndalam, 
IZI dipisahkan (spin-off) dari organisasi induknya yang semula hanya 
berbentuk unit pcngelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah 
entitas baru \'ang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 
I 0 November 2014. 

Alasan paling pcnting mengapa (IZI) dilahirkan adalah adanya tekad 
yang kuar untuk membangun lembaga pengelola zakat yang autentik. 
Dengan fokus <lalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya, 
IZI diharapkan dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar 
zakat menjadi kekuatan real clan pilar kokoh penopang kemuliaan dan 
kesejahteraan urnat melalui positioning lembaga yangjelas, pelayanan yang 
prim a, efektivi tas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan n1odern, 
serta IOO'fo slzarialz compliance sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) 
syariah. 

Tekad tcrsebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi 
baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan 
Zakat No. 23 Tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang 
tersebut dan peraturan pernerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian 
menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan 
yang tclah ditetapkan untuk mempoleh izin operasional sebagai lembaga 
amil zakat. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, 
kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 
Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai 
Lembaga An1il Zakar skala nasional melalui surat keputusan Menteri 
Agama Republik Indonesia No. 423 Tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi 
momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil 
Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan 
zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu. 

Core value IZI dalam berkhidmat bagi umat-sesuai kemiripan 
pelafalan namanya-adalah 'mudah' (easy). Tagline yang diusungnya 
adalah 'memudahkan, dimudahkan'. Berawal dari keyakinan bahwa 
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jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah Swt. akan 
1nemudahkan urusannya, Insya Allah. Oleh karcna itu, IZI bertekad 
untuk n1engedukasi masyarakat, sehingga meyakini bahwa mengeluarkan 
zakat itu mudah, 1nembangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat 
ditunaikan juga dengan 1nudah, merancang program-program yang efektif 
yang dapat n1enghantarkan kehidupan para mustahik agar mcnjadi jauh 
lebih mudah. Inilah parameter utama dalam n1engukur kincrja pengabdian 
IZI bagi masyarakat. 




