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PANDUAN PRAKTIS ZAKAT 

 

 

Secara bahasa zakat berarti tumbuh dan bertambah. Secara istilah, 

berarti hak wajib pada harta tertentu yang wajib diberikan kepada 

kalangan tertentu dan pada waktu tertentu. Allah q berfirman; 

 

ِم   ُخ ْذ  َّأ َأ ِّه َِأ   نْذ  ِم ِِم َّأ ُخ َأ ِّهِم  نْذ  ُُخ ِِّهِم ُخ نْذ  َأ َأ َأ ًة  ُخ َأ ِِم
َْأ اِم يْذ  َأهْذ ىَّ  هِم نْذ إِم ِِم لَأ ْذ عَأ

لِم نٌن  وِم يٌن عَأ ُخ  َأ َّأ اَّ نْذ  ُِخ   َأ َأ َأ َأ  َأ َأيٌن اَأ

 

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

(QS. At-Taubah : 103) 

 

Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan 

shalat. Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman „Abdullah bin „Umar bin 

Khathab p ia berkata, saya mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ٍس  وْذ لَأٔ  َأ يَأ  ْذإلِم ْذ َأمُخ عَأ
ٌِم وَّ  ًة :  ُخ حَأ َّأ َأىَّ هُخ ُخ  الَّ  اَّ ََأ إِم اَأ ةُخ  َأىْذ الَأ إِم َِأ دَأ شَأ

هَأ َأ ىَأ  مُخ  َأ ْْذ َّأ َأ حُّج  اْذ َأ ْذ ِم  َّأ َأ إِم ْذ َأ اُخ  ا َّ َأ ةِم  َّأ إِم َأ مُخ  الَّ َأةِم  َّأ  
ِم ْْذ ُخ  اَّ   َأ ُخ

 

“Islam didirikan diatas lima perkara, yaitu; bersaksi bahwa tiada 

sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan 

Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan 

zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan 

ramadhan.” (HR. Bukhari : 8, Muslim : 16) 
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Serta diriwayatkan dari „Abdullah bin „Abbas p ia berkata Rasulullah 

a bersabda kepada Mu‟adz bin Jabal y, saat mengutusnya ke Yaman; 

 

ّْذ   َِأ ُخ اَأٔ  َأىْذ  َأشْذ نْذ إِم ُِخ عُخ نْذ فَأ دَأ ُِخ ئْذ َأ إذَأ  خِم ، فَأ ُْذ ُخ  اْذ ِم َأ بِم هًة   َأ ْْذ يْذ  َأ
ًَّ َأ  َأ َأأْذ ِم إِم

ِم  ْْذ ُخ  اَّ وَّ ًة   َأ ُخ حَأ َّأ َأىَّ هُخ ُخ  الَّ  اَّ ََأ  إِم اَأ ْ  اَأ َأ  . َأىْذ الَأ إِم نْذ  َأطَأ عُخ ُُخ ىْذ  إِم فَأ
ِم  يْذ  ُخ ِّه

َْأ ٍت فِم لَأ سُخ  َأ وْذ نْذ  َأ ِِم لَأ ْذ ضَأ عَأ نْذ  َأىَّ  اَّ  َأ ْذ فَأ َأ ُُخ أَأ ْذ ِم ْذ  َأ فَأ
 ِم اِم

  ٍ لَأ اَأ ْذ َّأ ٍم   ْْذ نْذ  َأىَّ  اَّ  َأ ْذ .  َأ ُُخ أَأ ْذ ِم ْذ  َأ ، فَأ
اِم ْ  اَأ َأ  ِم َأ نْذ  َأطَأ عُخ ُُخ ىْذ  إِم فَأ

لَأٔ فُخ َأ َأ اِمِنْذ  دُّج عَأ اِنْذ فَأ ُخ َأ
ٌِم َأ ِم يْذ  َأ ْذ نْذ  َأ َأ َأ ًة  ُخ ْذ َأ ُخ هِم ِِم لَأ ْذ ضَأ عَأ ىْذ . فَأ َأ إِم فَأ

َْأ اِمِنْذ  َّأ  َأ َأ اِمنَأ   َأهْذ إِم َّ اَأ  ، فَأ ا َأ ْ  اَأ َأ  ِم َأ نْذ  َأطَأ عُخ ةَأ  .ُُخ َْأ عْذ َّأ  َّقِم دَأ
دَأ بٌن  ِم  ِم يَأ  اَّ َّأ َأ ْذ َِأ   ٌَأ َُخ اَأ ْذسَأ  َأ ْذ ًَّ إِم ، فَأ مِم ْْذ لُخ   اْذوَأ ْذ

 

“Engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab (yahudi). Jika 

engkau telah sampai kepada mereka serulah agar mereka mengucapkan 

tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah 

utusan Allah. Apabila mereka telah menerima hal itu darimu, maka 

beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah menfardhukan shalat 

lima waktu atas mereka dalam sehari semalam. Apabila mereka telah 

menerima hal itu darimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa 

Allah telah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat yang 

diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada fakir miskin dari 

mereka. Apabila mereka telah menerima hal itu darimu, maka jauhilah 

harta benda mereka yang istimewa dan takutlah akan do‟a orang-orang 

yang terzhalimi karena do‟a mereka tidak terhalang untuk sampai 

kepada Allah r.”  

(Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari : 1496 dan Muslim : 19) 
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Pada asalnya harta seorang muslim tidak boleh diambil sedikitpun 

kecuali berdasarkan nash. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam 

hadits dari Ibnu „Umar p, sesungguhnya Rasulullah a telah bersabda; 

 

وَّ  ًة  حَأ َّأ َأىَّ هُخ ُخ  الَّ  اَّ ََأ إِم اَأ ّ   َأىْذ الَأ إِم َِأ ُخ تُخ  َأىْذ  ُخ َأ  ِم َأ  اٌَّ سَأ  َأ َّٔ  َأشْذ  ْذ
 ُخهِم

اِم َأ  لُخْ  ذَأ عَأ ذَأ  فَأ إِم َّأ ُخ ْذ ُْخ   ا َّ  َأةَأ، فَأ ْ   الَّ َأةَأ  وُخ َّأ ُخ ِم ْذ  ،
ِم ْْذ ُخ  اَّ  َأ ُخ

لَأٔ  نْذ عَأ ُِخ سَأ  ُخ َّأ ِم قِّهِم  إلِم ْذ َأمِم  الَّ  ِمحَأ نْذ إِم ُِخ َْأ اُـخ َّأ َأهْذ نْذ  ُُخ هَأ اُخ ٌِّهِمي دِم ْ   هِم وُخ لَأ عَأ
َٔأ    َأعَأ ا

ِم   اَّ

 

 

“Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan Laa 

Ilaaha Illallaah, menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. 

Barangsiapa telah mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta 

dan jiwanya dari aku kecuali karena alasan yang hak dan kelak 

perhitungannya terserah kepada Allah Ta'ala.” 

 (HR. Bukhari : 25, Muslim : 22) 

 

Sehingga didalam memungut zakat hendaknya mengikuti tuntunan 

syari‟at, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah a. Zakat 

wajib mencakup zakat maal dan zakat fitrah, adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut. 
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ZAKAT MAAL 

 

 

Allah q berfirman; 

 

الَأ  َْأ  َّأ ُُخ َِم  لِم يْذ فَأ ْذ ُخ هِم نُخ  اَّ ُُخ لُخْىَأ  ِموَأ    َأ  سَأ َأيَّ  اَّ ِم يَأ  َأ ْذ َأ نْذ   َأحْذ ُِخ  َأ ْذ ًة  اَأ
مَأ  ْْذ َِم  َأ لُخْ   ِم َّْ ُخْىَأ هَأ   َأ ِم نْذ  َأ ُخ َأ ُِخ َْأ شَأ ٌّر اَأ ُُخ   َأ ثُخ   َأ ْذ 

ِم هِم َّ اِم َّأ  اْذ ِم َأ هَأ ِم 
ُخ  ِموَأ  َّأ اَّ ضِم  َأ ْذ َّأ ْلْذ َّأ تِم  وَأ  لُخْىَأ  َأ ِم  ٌن   اسَّ وَأ   َأعْذ

 

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang 

Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa 

kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah 

buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan 

kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala 

warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” (QS. Ali ‘Imran : 180) 

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

دَأ عًة   مَأ  اْذ ِم َأ هَأ ِم شُخ ْْذ َُخ  َأ َُخ هَأ اُخ ثِّهِم َأ اَأ َُخ هُخ دِّهِم زَأ َأ  َأ لَأنْذ  ُخ َأ ُخ هَأ الًة فَأ ٍُخ  اَّ يْذ   َأ  هَأ
َِم  ٌِمي  ِمشِم ْذ َأ ْذ َِم  َأعْذ هَأ َأ ْذ ِْذ ِم لِم  ثُخنَّ  َأأْذ ُخ ُخ  ِم

مَأ  اْذ ِم َأ هَأ ِم ْْذ َُخ  َأ َّْ ُخ َُخ زَأ ِم  َأ َأ ىِم  ُخ َأ عَأ اَأ  َأ ْذ َأ
اَأ ثُخنَّ  َأ َأ  ٌْذ ُخ ًَأ   َأ ًَأ  هَأ اُخ َأ  َأ ْ ُخ  َأ سَأ َأيَّ الَأ  }ثُخنَّ  َأ ُخ لُخْىَأ  َأحْذ   اَّ ِم يَأ  َأ ْذ َأ

  اْذ َأ َأ  {...... 
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“Barangsiapa diberi harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan 

zakatnya maka pada Hari Kiamat dibuatkan untuknya seekor ular botak 

dengan dua titik hitam di atas kedua matanya yang membelitnya pada 

Hari Kiamat, kemudian ular tersebut menangkapnya dengan kedua 

rahangnya dan berkata, 'Aku adalah hartamu, aku adalah 

kekayaanmu'." Lalu Nabi membaca, "Dan janganlah orang-orang 

bakhil itu menyangka….” (HR. Bukhari : 1403) 

 

Allah r juga berfirman; 

 

َِأ  فِمي  َأ ِم  ِم  ًَأ ْ ٌْذ ِم ُخ الَأ  ُخ َّأ َّأ اْذ ِم َّ َأ  َُأ َأ  ّىَأ  ا َّ ٌِم ُخ ِم  َّأ اَّ ِم يَأ  َأ ْذ  اَّ
نْذ  ِمعَأ َأ ٍب  َأاِم نٍ  ُُخ  ْذ

شِّهِم  فَأ َأ

مَأ  ْْذ نْذ   َأ ُِخ ٌُْخ ُخ خُخ َّأ نْذ  ُِخ ُُخ َِأ  خِم َأ  ٓ  ِم َْأ ٌَّنَأ فَأ ُخ ْذ َِأ ًَأ  ِم خَأ َِأ  فِمي  لَأ ْذ ٔ عَأ وَأ   ُخحْذ

ٌْذ ُخنْذ  ّ ُخْ  هَأ   ُخ سِم ُخنْذ فَأ ُخ ًْذ ُخ َأ
ٌَأ ْذ ُخنْذ ْلِم َُأ َأ  هَأ   َأ نْذ  ُُخ ْ ُخ ُِخ ّىَأ  َّأ ُخ ٌِم ُخ   َأ ْذ

 

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada 

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. 

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu 

dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu 

dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan 

untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang 

kamu simpan itu.”” (QS. At-Taubah : 34 – 35) 
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Dari Abu Dzar y bahwa Nabi a bersabda; 

 

يْذ  لَأفَأ هَأ  هِم ّْذ  َأوَأ   َأ ٍُخ  َأ ََأ  َأ ْذ ُخ اَأ ي الَأ إِم
َّأ اَّ ِم ّْذ  ٍِم  َأ ي  ِم َأ ِم سِم ًَأ ْذ ي  َّأ اَّ ِم

مَأ  ْْذ َِأ   َأ يَأ  ِم
الَّ  ُخ ِم َِأ  إِم ي  َأ َّ دِّهِم ٌَأنٌن الَأ  ُخ َأ ّْذ  َأ ّْذ  َأ َأ ٌن  َأ َُخ إِم ِم ٌن  َأ ٍ   َأ ُخْىُخ اَأ خُخ  َأ

َِأ   ًِم ّ َُخ  ِم ُخ ُخ ٌْذ َأحُخ َّأ َأ َِأ  
أَأ ْذ َأ فِم ٍُخ  ِم َُخ  َأ َأ ُخ ٌَأ وَأ َّأ َأ ْذ  اْذ ِم َأ هَأ ِم  َأعْذ َأنَأ هَأ   َأ ُخْىُخ 

يَأ  اٌَّ سِم  ٔ  َأ ْذ َُأ   َأ َّٔ  ُخ ْذ َأ الَأ َِم  ُّخ لَأ ْذ دَّتْذ عَأ َُأ   ُخ تْذ  ُخ ْذ َأ    ُخلَّوَأ  خَأ زَأ

 

”Demi Dzat yang jiwaku berada di TangaNya atau demi Dzat yang 

tiada Tuhan yang hak kecuali Dia -atau seperti Nabi bersumpah- tidak 

ada seorang laki-laki yang memiliki unta, sapi atau kambing, dia tidak 

menunaikan haknya kecuali pada Hari Kiamat dihadirkan untuknya 

dalam bentuk paling besar dan paling gemuk, ia menginjaknya dengan 

telapak kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya, setiap kali yang 

terakhir melewatinya maka yang pertama dikembalikan kepadanya 

sampai diputuskan di antara manusia.” 

(Muttafaq’alaih. HR. Bukhari : 1460, lafazh ini miliknya 

dan Muslim : 987) 

 

Demikianlah harta simpanan yang tidak ditunaikan zakatnya. 

Pemiliknya menyangka bahwa hartanya akan mengekalkannya dan 

bermanfaat baginya. Namun ternyata akan menjadi sarana untuk 

menyiksanya.   
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YANG WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT MAAL 

Zakat maal diwajibkan atas : 

 

1. Muslim yang merdeka 

 

2. Memiliki harta yang telah mencapai nishab. Nishab adalah ukuran 

minimal suatu benda yang wajib dizakati. Hal ini berdasarkan sabda 

Rasulullah n; 

 

ٌَأ  ًة  ّىَأ دِم  شْذ ُخ
اٌن  َأ َّٔ  َأ ُخْىَأ اَأ َأ عِم يْذ لَأ ْذ َأ شَأ اَأ ْذسَأ عَأ  َّأ

 

“Tidak wajib zakat atasmu zakat (emas) kecuali engkau memiliki 20 

(dua puluh)  dinar.” (HR. Abu Dawud) 

 

3. Dan telah melewati 1(satu) tahun (haul) hijriyyah. Berdasarkan 

sabda Rasulullah n; 

ْْذ ُخ  َِم  اْذحَأ لَأ ْذ ْ َأ عَأ اَأ ْذسَأ فِمي هَأ ٍ  زَأ َأ ةٌن  َأ َّٔ  َأحُخ  َّأ

 

“Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun.”  

(HR. Abu Dawud)  

 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin Baz t; 

“Zakat harus dikeluarkan atas apa yang anda peroleh di bulan Muharam, 

pada bulan Muharam (tahun berikutnya), yang diperoleh di bulan Safar, 

(dibayarkan) pada bulan Safar (tahun berikutnya), dan apa yang anda 

dapatkan di bulan Rabi‟ul Akhir, pada Rabi‟ul Akhir (tahun berikutnya), 

dan seterusnya.” 

 

Kecuali zakat tanaman dikeluarkan pada saat panen, jika telah 

mencapai nishab. Dan zakat rikaz dikeluarkan pada saat menemukan, 

baik itu jumlahnya sedikit atau banyak. 
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Catatan : 

Anak kecil atau orang gila yang memiliki harta wajib zakat, maka 

wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu wali (yang mengurus 

keduanya) berkewajiban mengeluarkan harta dari keduanya. Ini 

adalah pendapat jumhur, ini juga pendapat „Umar, „Ali, „Abdullah 

bin „Umar, „Aisyah, dan Jabir bin „Abdillah o. 

 

 

HARTA-HARTA YANG WAJIB DIZAKATI 

Harta yang terkena wajib zakat ada 5(lima), yaitu : 

 

1. Emas dan Perak (termasuk mata uang) 

2. Pertanian dan Buah-buahan 

3. Peternakan yang digembalakan (unta, sapi, dan kambing) 

4. Perdagangan 

5. Rikaz 

 

1. Zakat Emas dan Perak 

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib y, dari Nabi a beliau 

bersabda; 

 

ٍن إ َُأ ًَأ ْذ اَأ َأ هِم اَأ َأ  دِم ْذ ْْذ ُخ -ذَأ   َأ  َِأ   اْذحَأ لَأ ْذ سَأ ُخ - َّأ َأ  َأ عَأ وْذ َِأ   َأ فَأ ِم 
نَأ  ُِم ٌَأ  ًة , دَأ َأ  ّىَأ دِم  شْذ ُخ

اٌن  َأ َّٔ  َأ ُخْىَأ اَأ َأ عِم يْذ لَأ ْذ َأ شَأ اَأ ْذسَأ عَأ َّأ َأ  َأ , َّأ
ْْذ ُخ  َِأ   اْذحَأ لَأ ْذ ٌَأ  ٍ , عَأ فُخ دِم  ًِملْذ َِأ   اِم َأ , فَأ ِم  سَأ بِم ذَأ اَأ ْذسَأ , فَأوَأ  زَأ دَأ فَأ ِمحِم َّأ

ْْذ ُخ  َِم  اْذحَأ لَأ ْذ ْ َأ عَأ  فِمي هَأ ٍ  زَأ َأ ةٌن  َأ َّٔ  َأحُخ

 

“Apabila engkau memiliki 200(dua ratus) dirham dan telah melewati 

satu tahun, maka zakatnya 5(lima) dirham. Tidak wajib atasmu zakat 

kecuali engkau memiliki 20(dua puluh) dinar dan telah melewati 

setahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari itu, maka 
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zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat 

kecuali telah melewati setahun.” 

 (HR. Abu Dawud : 1558, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani) 

 

Kewajiban mengeluarakan zakat emas dan perak terikat dengan 

2(dua) syarat : 

 

a. Mencapai Nishab 

Nishab Emas adalah 20 dinar sama dengan : 

 85 gram emas (24 karat) 

 97 gram emas (21 karat) 

 113 gram emas (18 karat) 

Sedangkan Nishab Perak adalah 200 dirham sama dengan 595 gram.  

 

b. Haul; genap 1(satu) tahun dengan hitungan hijriyyah setelah 

mencapai nishab. Dan nishab harus sempurna dalam setahun penuh. Jika 

harta kurang dari nishab di tengah-tengah haul, atau dia menjualnya 

bukan untuk menghindar dari kewajiban zakat maka haulnya terputus. 

Jika dia menggantinya dengan yang sejenis maka haulnya diteruskan. 

 

Jika telah mencapai nishab dan haul, maka dizakati 2,5 %. Zakat 

emas dan perak tidak dikeluarkan dengan ukuran harga saat dibelinya 

melainkan zakat tersebut dikeluarkan sesuai dengan harga beratnya saat 

tiba masa kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu setelah satu tahun. Dan 

ini merupakan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Ifta. 

 

 

Catatan : 

 Mata uang pada zaman ini, maka hukumnya adalah sama dengan 

hukum emas dan perak. Dikurskan dengan nishab emas. (85 gram 

emas 24 karat). Jika telah mencapai nishab, maka dizakati 2,5 % 

setelah haul. 
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 Para Ulama‟ berbeda pendapat tentang hukum mengeluarkan zakat 

emas dan perak yang berupa perhiasan, akan tetapi menzakatinya 

adalah lebih utama dan keluar dari perdebatan ulama‟. Berdasarkan 

hadits dari „Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya y ia 

berkata; 

 

َِأ  ٌَأ ٌن اَأ َِأ   ِم ْذ عَأ هَأ َّأ   َأاٌَّ ِميَّ  لٔ  ا عل َ ّ لن 
هْذ َأ َأةًة  َأ َأ ِم

,  َأىَّ  ِم
  ٍ َُأ يْذ ذَأ سْذ َأ َأ ىِم هِم َِأ  هِم ٌَأ ِم فِمي  َأ ِم  ِم ْذ َِأ , َّأ  َأ ُخعْذ ِم يَأ زَأ َأ ةَأ : "فَأ َأ  َأ اَأ

مَأ : " َأ  َأ . الَأ :  َأ اَأ ْذ " ?َُأ َأ  ْْذ وَأ   َأ ِِم ُخ  ِم اِم  َأاَّ ِّْهِم َأ اِم  َأىْذ  ُخسَأ  َأ َأسُخ ُّج
ًَأ  ٍ  يْذ  َْأ  َأ ْذيِم هِم وَأ ". ? َأاْذ ِم َأ هَأ ِم  ِم ُِخ أَأاْذ َأ ْذ  فَأ

 

“Bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi a bersama 

putrinya yang mengenakan dua gelang emas ditangannya. Lalu 

beliau bertanya “Apakah engkau mengeluarkan zakat gelang ini?” 

Dia menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Apakah engkau senang 

pada hari kiamat nanti Allah akan menggelangi kamu dengan dua 

gelang api neraka?” Lalu perempuan itu melepaskan kedua gelang 

tersebut.” (HR. Abu Dawud : 1563, Nasa’i : 2788)  

Ini pendapat madzhab Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan sekelompok 

ulama‟ Salaf, serta pendapat ini yang dipilih oleh Syaikh „Abdul 

„Aziz bin Baz t. 

 

 Apabila seorang wanita memiliki cincin emas dengan butir 

permata, maka jika memungkinkan mencabut permata tersebut 

apabila tidak merusak cincin, jika tidak memungkinkan mencabut 

mutiara tersebut, maka memperkirakan berat emas dan 

mengeluarkan zakatnya (ketika telah mencapai nishab dan genap 

satu tahun). Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin Baz t; 

“Jika perhiasan itu terdiri dari berbagai macam unsur seperti yang 

ditanyakan –yaitu, mengandung berbagai macam campuran 

permata dan batu-batu bernilai tinggi lainnya–, maka si pemilik 

hendaknya mencari tahu akan nilai emas yang bercampur dengan 
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unsur-unsur lainnya, dengan bantuan suaminya, walinya atau 

dengan memperlihatkan kepada orang yang ahli dalam hal itu, jika 

sulit untuk diketahui secara pasti maka cukup dengan 

memperkirakannya, jika emas yang terkandung dalam perhiasan 

tersebut telah mencapai nishab, maka wajib bagi pemiliknya untuk 

berzakat dari emas itu.” 

 

 Apabila seseorang memiliki emas yang belum mencapai nishab 

dan perak yang belum mencapai nishab, maka tidak wajib untuk 

menggabungkannya dan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan 

zakatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits; 

 

شْذ َأ َأ  الَّ َأ َأ ِم  ٍي  َأ دْذ َأوِم يَأ هُخ الَأ  ُخ َأ َّ ُخ  َأ ْذ َّأ   ٍ يَأ هُخ َأ َأ ِّهِم يُخ  َأ ْذ وَأ الَأ  ُخدْذ  َّأ

 

“Janganlah yang terpisah disatukan, dan janganlah yang telah 

menyatu dipisahkan karena takut membayar zakat.” 

 (Muttafaq ‘alaih) 

 

 Apabila orang yang terkena wajib zakat meninggal, sementara dia 

belum menunaikan zakat,  maka ahli warisnya harus mengeluarkan 

zakatnya dari harta peninggalannya sebelum dilakukan wasiat dan 

pembagian warisan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seseorang memiliki emas tujuannya adalah untuk dipakai, 

maka wajib dizakati sebesar 2,5% jika telah mencapai nishab dan 

melalui haul. Tetapi jika tujuannya adalah untuk perdagangan, 

maka dikenakan zakat perniagaan, karena menjadi barang 

dagangan.  

 

 Zakat diwajibkan pada harta itu sendiri, seperti emas dari emas, 

perak dari perak, uang dari uang dan seterusnya. Hal ini tidak 

diganti kecuali jika ada kebutuhan dan kemaslahatan. 
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2. Zakat Pertanian dan Buah-buahan 

Allah q berfirman; 

 

وَّ   َأ  هِم َّأ يْذ طَأ ِّهِم َأ تِم هَأ   َأسَأ ْذ ُخنْذ  ْ  هِم ًْذ ِم ُخ ٌُْخ   َأ َِأ   اَّ ِم يَأ  هَأ ٌَأ  اَأ ُخنْذ   َأ ُّج خْذ  َأ ْذ َأ
ضِم  َأ ْذ يَأ  ْلْذ  هِم

 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah : 297) 

 

Hasil pertanian dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya jika 

terpenuhi 2(dua) syarat : 

 

a. Dapat ditakar 

 

b. Dapat disimpan lama 

Seperti; kacang tanah, kurma kismis, dan yang semisalnya. Ini 

adalah riwayat yang paling masyhur dari Imam Ahmad t. 

Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy‟ary dan Mu‟adz p; 

 

وَأ  ُِخ الَّ ):  َأىَّ  َأاٌَّ ِميَّ  لٔ  ا عل َ ّ لن  َأ  َأ اَأ الَأ  َأأْذ ُخ َأ  فِمي  الَّ َأ َأ ِم إِم
َأ ْذ َأعَأ ِم  ٌَأ اِم  ْلْذ َأ ْذ ٍِم  ْلْذ َُأ ِم يْذ  عِم  ِم : هِم ٌْذ َأ ِم ,  َأاشَّ  (َّأ ا َّوْذ ِم , َّأ ا َّ ِم  ِم , َّأ اْذحِم

“Bahwa Rasulullah a bersabda kepada keduanya, “Jangan mengambil 

zakat kecuali dari keempat jenis ini, yakni: sya‟ir, gandum, anggur 

kering (kismis), dan kurma.”  

(HR. Thabrani dan Hakim, As-Shahihah : 879) 

 

Nishab Pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasaq yaitu sama 

dengan 300(tiga ratus) sha' nabawi yakni yang kurang lebih setara 

dengan 647 kg gandum. Berdasarkan hadits dari Abu Said Al-Khudri y, 

ia berkata bahwa Rasulullah a bersabda; 
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ٍد  ّْذ سِم ذَأ وْذ اَأ ْذسَأ فِم وَأ  دُخّىَأ  َأ َّأ َّأ ٍ   َأ َأ َأ ٌن  سِم  َأ وْذ اَأ ْذسَأ فِم وَأ  دُخّىَأ  َأ
ٍق  َأ َأ َأ ٌن  ّْذ ُخ سِم  َأ وْذ اَأ ْذسَأ فِم وَأ  دُخّىَأ  َأ َّأ   َأ َأ َأ ٌن 

 

”Yang kurang dari 5  uqiyah tidak wajib dizakati, yang kurang dari 5 

ekor unta tidak wajib dizakati dan yang kurang dari 5 wasaq tidak wajib 

dizakati.”(Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari : 1405, lafazh ini miliknya  

dan Muslim : 979) 

 

Tidak disyaratkan haul pada zakat pertanian dan buah-buahan, tetapi 

dikeluarkan saat panen menurut kesepakatan ulama, berdasarkan 

firman Allah q; 

 

َْأ  ُُخ َّأ اٌَّ ْذ َأ  َّأ ّشَأ ٍت  عْذ ُخ َّأ َأ ْذ َأ هَأ ّشَأ ٍت  عْذ ُخ ٌَّ ٍت هَأ أَأ خَأ ًْذشَأ ي  َأ
  اَّ ِم

ًِة  هَّ ىَأ هُخ َأشَأ  ِم َّأ ا ُّج َّأ ا َّ ْذ ُخْىَأ  َُخ  عَأ هُخ ْذ َألِم ًة   ُخ ُخلُخ ٍَ  ُخلُخْ   َّأ ا َّ ْذ َّأ َأ ْذ َأ هُخ َأشَأ  ِم
مَأ  ْْذ َُخ  َأ َّأ  ُْخ   َأ َّ ذَأ   َأثْذوَأ َأ   إِم

ٍِم يْذ ثَأوَأ ِم َُخ الَأ  ُخحِم ُّج  هِم ًَّ فُخْ  إِم الَأ  ُخسْذ ِم َّأ ٍِم  لَأ دِم  َأ
فِم يَأ  سْذ ِم   اْذوُخ

 

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 

tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan 

tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam 

itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik 

hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah 

kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 

berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am : 141) 
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Jika telah mencapai nishab, maka dikeluarkan; 

a. Sepersepuluh (10%), untuk yang diairi tanpa biaya, seperti; dari air 

hujan, mata air dan sejenisnya. 

b. Seperduapuluh (5%), untuk yang diairi dengan biaya, seperti air 

sumur yang dikeluarkan dengan alat dan sejenisnya. 

Berdasarkan hadits  Ibnu ‟Umar p dari Nabi a bersabda; 

 

حِم  يَأ  ِم اٌَّ ْذ
هَأ   ُخ ِم َّأ شْذ ُخ  ثَأ ِم ًّ   اْذعُخ ّْذ  َأ ىَأ عَأ عُخ ُخْىُخ  َأ َّأ اْذ وَأ اُخ   وَأ   َأ َأ ِم  اسَّ

فِم
شْذ ِم  فُخ  اْذعُخ  ًِملْذ

 

”Apa yang disirami oleh langit dan mata air atau menyerap air sendiri, 

zakatnya adalah sepersepuluh. Dan apa yang disirami oleh alat, 

seperdua puluh.”  

(Muttafaq’alaih. HR. Bukhari : 1483, lafazh ini miliknya 

dan  Muslim : 979) 

 

Catatan : 

 Ongkos pengerjaan lahan pertanian, biaya-biaya, dan utang harus 

dikurangi dari hasil pertanian, kemudian dikeluarkan zakat dari 

sisanya. Diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p, ia berkata; 

”Mula-mula ia melunasi utang-utangnya, kemudian mengeluarakan 

zakat dari yang tersisa.” 

Ibnu ‟Abbas p berkata; 

”Ia melunasi utang yang digunakan untuk membiayai buah-

buahannya, lalu ia mengeluarkan zakat dari yang tersisa.” 

Sehingga misalnya seseorang mendapatkan hasil panen 20 wasaq, 

dan pada saat itu ia memiliki utang yang nilainya sebanding 

dengan 17 wasaq, maka ia melunasi utang terlebih dahulu dan 

masih tersisa 3 wasaq. Jadi, ia tidak wajib membayar zakat, karena 

jumlahnya dibawah nishab. 
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 Waktu wajib zakat pada biji-bijian adalah jika telah mengeras dan 

buah-buahan mulai matang yaitu memerah atau menguning. Jika 

pemiliknya setelah itu menjualnya maka zakatnya wajib baginya 

bukan atas pembelinya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seseorang memiliki kebun yang sebagian hasil kebunnya 

dipanen lebih cepat sebagian yang lainnya, maka harus 

menggabungkan antara hasil yang satu dengan yang lainnya untuk 

menyempurnakan nishab, yaitu jika dipanen pada tahun yang 

sama. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikul Islam Ibnu 

Taimiyyah t. 

 

 Tidak ada zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan –yang tidak 

dapat ditakar dan tidak dapat disimpan lama-, kecuali jika 

disiapkan untuk perniagaan. Jika demikian maka zakatnya adalah 

seperempat puluh (2,5%) dengan syarat mencapai nishab dan 

melewati masa haul (yaitu termasuk dalam zakat perdagangan). 

 

 Untuk kebun sewaan, maka : 

1. Zakat sepersepuluh (10%) atau seperdua puluh (20%) wajib 

atas penyewa tanah atau kebun, bukan pemiliknya, pada 

semua yang dihasilkan oleh kebun itu, yakni pertanian dan 

buah-buahan yang ditakar dan disimpan lama.  

2. Pemilik tanah menanggung zakat dari hasil persewaan jika 

mencapai nishab (85 gram emas) dan melewati masa haul 

sejak tanggal akad sewa-menyewa, maka zakatnya adalah 

2,5%  (yaitu termasuk dalam zakat perdagangan).  

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 

2. 

 Apabila pertanian dan buah-buahan rusak tanpa unsur pelanggaran 

dan kelalaian dari pemilik maka gugurlah kewajiban zakat atasnya. 

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 

2. 
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 Apabila memanen madu dari usahanya atau dari pohon-pohon dan 

gunung-gunung liar (bukan untuk diperdagangkan), maka zakatnya 

adalah sepersepuluh (10%) dan nishabnya adalah 62 kg. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 Zakat diwajibkan pada harta itu sendiri, seperti gandum dari 

gandum, kurma dari kurma, dan seterusnya. Hal ini tidak diganti 

kecuali jika ada kebutuhan dan kemaslahatan. 

 

 

3. Zakat Peternakan 

Hewan ternak yang wajib dizakati ada 3(tiga) jenis; Unta, Sapi, 

dan Kambing/domba. Wajib dikeluarkan zakatnya jika terpenuhi 3(tiga) 

syarat : 

 

a. Mencapai Nishab 

 

b. Haul 

 

c. Merupakan binatang ternak yang digembala 

Artinya hewan ternak tersebut digembalakan selama setahun lebih, 

dengan mencari makan sendiri, dibiarkan dipadang rumput (tidak diberi 

makan secara khusus). Sebagaimana diriwayatkan dari Bahz Ibnu 

Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ِم  َأ اِموَأ ِم إِم ِم ٍ  ٌْذ ُخ اَأ ُخْىٍ : فِمي  ُخ ِّه  فِمي  َأ ْذ َأعِم يَأ  ِم

 

”Pada setiap 40 ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, 

zakatnya adalah Bintu Labun (seekor anak unta betina yang umurnya 

memasuki tahun ketiga).” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i.  

Hadits shahih menurut Hakim) 
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Jika yang dominan adalah diberi makan didalam kandang, maka tidak 

terkena zakat peternakan. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah 

bin Baz t; 

”Jika ternak itu dari unta, sapi, dan kambing tidak dilepas sepanjang 

tahun atau kebanyakannya, maka tidak wajib ada zakat didalamnya, 

karena Nabi a mensyaratkan harus dilepas (dibiarkan di padang 

rumput). Maka jika pemiliknya memberinya di kebanyakan hari-hari 

dalam setahun itu atau setengah tahun, maka tidak ada zakat padanya, 

kecuali untuk diperdagangkan.” 

 

Adapun nishab dari masing-masing ternak tersebut adalah : 

 

1. Nishab unta 

Unta mulai wajib dizakati jika telah mencapai 5 ekor. Dari Jabir y 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ِم ِم ِم  َأ َأ َأ ٌن  يَأ  َأإلْذ ٍد هِم ّْذ ٍس ذَأ وْذ اَأ ْذسَأ فِم وَأ  دُخّىَأ  َأ  َّأ

 

”Dan tidak wajib dikeluarkan zakat pada unta yang kurang dari 5 

ekor.” (HR. Bukhari : 1447, Muslim : 979) 

 

Bilangan unta yang wajib dizakati 

Dari Anas y bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq y menulis surat 

kepadanya; 

 

ِم  لٔ  ا عل َ ّ لن  ْ ُخ  اَّ َِأ   َأ ُخ ضَأ ي فَأ َأ
ٍِم فَأ ِم  َأ ُخ  الَّ َأ َأ ِم  َأاَّ ِم َُأ ِم

لِموِم يَأ  سْذ لَأٔ  اْذوُخ يَأ , عَأ شْذ ِم يَأ هِم عِم َّأ ْاَأَ ُخ فِمي  َأ ْذ َأٍي  َِأ   َأ ُخ ُخ  ِم ي  َأهَأ َأ  اَّ
َّأ اَّ ِم

ٍس شَأ ةٌن  وْذ ِم  َأ ٌَأن ُخ فِمي  ُخ ِّه َِأ   اْذ َأ ًَأ ّ ِم ِم ِم فَأوَأ  دُخ سًة  ,  إلْذ وْذ ذَأ   َألَأ َأ ْذ  َأ إِم فَأ
ىْذ اَأنْذ  َأ ُخيْذ  إِم ثَأٔ فَأ ًْذ ٌْذ ُخ هَأ َأ ٍض  ُخ َِأ   ِم ثِم يَأ فَأ ِم  ثَأ َأ َّأ ٍس  وْذ اَأٔ  َأ شْذ ِم يَأ إِم عِم َّأ
َِأ   َّأ َأ ْذ َأعِم يَأ فَأ ِم  ٍس  وْذ اَأٔ  َأ ثِم يَأ إِم ثَأ َأ َّأ ذَأ   َألَأ َأ ْذ  ِم ًّ   إِم فَأ  ْذيُخ اَأ ُخٍْى ذَأ َأ  ٍ فَأ
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ًْذثَأٔ ٌْذ ُخ اَأ ُخْى ٍ  ُخ َِأ   ِم َّ ٌن ,  ِم اَأٔ  ِم ِّهِم يَأ فَأ ِم  َّأ َأ ْذ َأعِم يَأ إِم ذَأ   َألَأ َأ ْذ  ِم ًّ   إِم فَأ
عِم يَأ  َّأ َأ ْذ ٍس  وْذ اَأٔ  َأ َّأ ِم ِّهِم يَأ إِم ةًة  َّأ  ِم َأ ذَأ   َألَأ َأ ْذ  إِم وَأ  ِم فَأ ّ َأ ُخ  اْذدَأ طَأ ُخ
ٌْذ َأ  اَأ ُخْىٍ  َِأ   ِم عِم يَأ فَأ ِم  اَأٔ  ِمسْذ عِم يَأ إِم َّأ َأ ْذ ذَأ   َألَأ َأ ْذ  ِم ًّ   إِم عَأ  ٌن فَأ َِأ  خَأ َأ , فَأ ِم 

ّ َأ َأ    َّ َأ ىِم طَأ ُخ
َِأ   ِم هِم اَأٍ  فَأ ِم  َّأ شْذ ِم يَأ  اَأٔ عِم عِم يَأ إِم َّأ ِمسْذ  ٓ ذَأ   َألَأ َأ ْذ إِم ْذ َأ إِم فَأ

وَأ ِم  ٌْذ ُخ ,  اْذدَأ ِم  َأ ْذ َأعِم يَأ  ِم ي  ُخ ِّه هِم اَأٍ  فَأ ِم َّأ شْذ ِم يَأ  لَأٔ عِم ذَأ  زَأ دَأتْذ عَأ إِم فَأ
سِم يَأ  ِم َّ ٌن , اَأ ُخْىٍ  وْذ ِم  َأ فِمي  ُخ ِّه يَأ , َّأ الَّ  َأ ْذ َأيٌن هِم َُخ إِم عَأ يْذ اَأنْذ  َأ ُخيْذ هَأ هَأ َّأ

َِأ  الَّ  َأىْذ  َأشَأ اَأ  َأ ُّج َِأ   َأ َأ َأ ٌن إِم لَأ ْذسَأ فِم  ِم ِم ِم فَأ   إلْذ
 

”Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah n atas 

kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas RasulNya ialah setiap 24 

ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan 

5 ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor 

unta, zakatnya berupa Bintu Makhad, jika tidak ada (Bintu Makhad) 

maka berupa Ibnu Labun. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, 

zakatnya berupa Bintu Labun. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, 

zakatnya berupa Hiqqah dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 

hingga 75 ekor unta, zakatnya berupa Jadz‟ah. Jika mencapai 79 hingga 

90 ekor unta, zakatnya 2 ekor Bintu Labun. Jika mencapai 91 hingga 120 

ekor unta, zakatnya berupa 2 ekor Hiqqah. Jika telah melebihi 120 ekor 

unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor Bintu Labun dan setiap 50 

ekor zakatnya seekor Hiqqah. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, 

tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. 

(HR. Bukhari, Abu Dawud : 1375)   
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Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa bilangan unta yang wajib 

dizakati adalah : 

 

JUMLAH ZAKAT 

5 - 9 ekor 1 ekor Kambing 

10 - 14 ekor 2 ekor Kambing 

15 - 19 ekor 3 ekor Kambing 

20 - 24 ekor 4 ekor Kambing 

25 - 35 ekor 1 ekor Bintu Makhad  

36 - 45 ekor 1 ekor Bintu Labun 

46 - 60 ekor 1 ekor Hiqqah 

61 - 75 ekor 1 ekor Jadz‟ah 

76 - 90 ekor 2 ekor Bintu Labun 

91 - 120 ekor 2 ekor Hiqqah 

121 - 129 ekor 3 ekor Bintu Labun 

130 - 139 ekor 1 ekor Hiqqah + 2 ekor Bintu Labun 

140 - 149 ekor 2 ekor Hiqqah + 1 ekor Bintu Labun 

150 - 159 ekor 3 ekor Hiqqah 

160 - 169 ekor 4 ekor Bintu Labun 

170 - 179 ekor 3 ekor Bintu Labun + 1 ekor Hiqqah 

180 - 189 ekor 2 ekor Bintu Labun + 2 ekor Hiqqah 

190 - 199 ekor 3 ekor Hiqqah + 1 ekor Bintu Labun 

200 - 209 ekor 4 ekor Hiqqah / 5 ekor Bintu Labun 

209 ekor lebih 
Untuk setiap 40 ekor : 1 Bintu Labun,  

dan Setiap 50 ekor : 1 Hiqqah 

 

Keterangan : 

 Bintu Makhad : Unta betina yang berumur 1 tahun 

 Bintu Labun : Unta betina yang berumur 2 tahun 

 Hiqqah  : Unta betina yang berumur 3 tahun 

 Jadz'ah  : Unta betina yang berumur 4 tahun 

 

Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan zakat 

jadz‟ah, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki hiqqah, maka ia 

boleh mengeluarkannya ditambah 2 ekor kambing, atau 20 dirham 

(kisaran harga 2 ekor kambing). Barangsiapa yang sudah wajib 

mengeluarkan hiqqah, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki 
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jadz‟ah, maka ia boleh mengeluarkannya dan petugas zakat memberinya 

20 dirham atau 2 ekor kambing (kisaran harga 2 ekor kambing). Hal ini 

berlaku khusus untuk zakat unta. Berdasarkan hadits dari Anas y 

bahwasanya Abu Bakar y telah menulis surat untuknya yang berisi 

kewajiban zakat yang telah diwajibkan Allah dan RasulNya, diantara isi 

surat tersebut; 

 

عَأ ٌن  ٍُخ خَأ َأ ٌْذ َأ سَأ ْذ عِم اَأ ْذ َّأ عَأ ِم  ِم ِم ِم  َأ َأ َأ ُخ  اْذدَأ َأ يَأ  إلْذ ٍُخ هِم ٌْذ َأ يْذ  َألَأ َأ ْذ عِم هَأ َّأ
ٍُخ  ِم َّ ٌن  ٌْذ َأ عِم َُخ  اْذحِم َّ ُخ , َّأ ٌْذ َِأ   ُخ ْذ َأ ُخ هِم ًَّ إِم ىِم , فَأ يِم إِم َِأ  شَأ  َأ ْذ عَأ عَأ ُخ هَأ َّأ َأدْذ
َُخ  سَأ َأ َأ  اَأ  ْذ َأ ْذ

وًة ,  ِم َُأ شْذ ِم يَأ دِم ْذ ّْذ عِم ٍُخ  َأ َأ َأ ُخ  اْذحِم َّ ِم ,  َأ ٌْذ َأ يْذ  َألَأ َأ ْذ عِم هَأ َّأ
ٍُخ  اْذحِم َّ ُخ  ٌْذ َأ سَأ ْذ عِم اَأ ْذ عَأ ُخ , َّأ ٍُخ  اْذدَأ َأ ٌْذ َأ عِم عَأ ُخ , َّأ َُخ  اْذدَأ َأ ٌْذ َِأ   ُخ ْذ َأ ُخ هِم ًَّ إِم , فَأ

يِم  ّْذ شَأ  َأ ْذ وًة   َأ َُأ شْذ ِم يَأ دِم ْذ لَّ ِّهِم ُخ عِم َِم  اْذوُخ  َّأ ُخعْذ ِم 

 

”Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan zakat 

jadz‟ah, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki hiqqah, maka ia 

boleh mengeluarkannya ditambah 2 ekor kambing jika tidak keberatan, 

atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan hiqqah, 

padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki jadz‟ah, maka ia boleh 

mengeluarkannya dan pengumpul zakat memberinya 20 dirham atau 2 

ekor kambing.” (HR. Bukhari : 1453 dan Ibnu Majah : 1800)  

 

Dikecualikan dalam kaidah diatas, jika seseorang diwajibkan 

baginya bintu makhadh dan ia tidak memiliki bintu labun tetapi 

memiliki ibnu labun, maka ibnu labun tersebut sudah cukup baginya 

tanpa harus menambah atau disertakan selain itu. Dasarnya adalah hadits 

Anas y juga dalam surat Abu Bakar y tentang perintah zakat Nabi a, 

yang didalamnya disebutkan; 

”Jika ia tidak memiliki bintu makhadh dihadapannya, sementara ia 

memiliki ibnu labun, maka ibnu labun tersebut diterima darinya tanpa 

ada tambahan.” (HR. Bukhari : 1448 dan Nasa’i : 2447) 
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2. Nishab sapi 

Sapi mulai wajib dizakati jika telah mencapai 30 ekor. 

Diriwayatkan dari Mu‟adz bin Jabal y ia berkata; 

 

يِم  اَأٔ  اْذ َأوَأ َُخ إِم ثَأ يْذ ,  َأىَّ  َأاٌَّ ِميَّ  لٔ  ا عل َ ّ لن  َأعَأ ٍُخ  َأىْذ  َأأْذ ُخ َأ هِم أَأهَأ َأ فَأ
ّْذ  َأ ِم عَأ ًة  ةًة  َأ ِم عًة   َأ  يَأ  َأ َأ َأ

ثِم ِم ثَأ َأ ٌَّ ًة ,  ُخ ِّه سِم ِم  َأ ْذ َأعِم يَأ هُخ يْذ  ُخ ِّه هِم  َّأ

 

”Bahwa Nabi a pernah mengutusnya ke negeri Yaman. Beliau 

memerintahkan untuk mengambil (zakat) dari 30 ekor sapi, seekor tabii‟ 

atau tabiah, dan setiap 40 ekor sapi, seekor musinnah.” 

(HR. Tirmidzi : 619, Abu dawud : 1561, Ibnu Majah : 1803. 

Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani) 

 

Bilangan sapi yang wajib dizakati 

Bilangan sapi yang wajib dizakati adalah : 
 

JUMLAH ZAKAT 

30 - 39 ekor Tabii' atau Tabii'ah 

40 - 59 ekor Musinnah 

60 - 69 ekor 2 ekor Tabii' 

70 - 79 ekor 1 ekor Tabii' + 1 ekor Musinnah 

80 - 89 ekor 2 ekor Musinnah 

90 - 99 ekor 3 ekor Tabii' 

100 - 109 ekor 2 ekor Tabii' + 1 ekor Musinnah 

109 ekor lebih 
Setiap 30 ekor dikeluarkan 1 ekor Tabii',  

dan setiap 40 ekor dikeluarkan 1 ekor Musinnah 

 

Keterangan : 

 Tabii‟ atau Tabii‟ah : Sapi umur 1 tahun (jantan atau betina) 

 Musinnah : Sapi betina yang berumur 2 tahun 

 

Apabila jumlahnya sudah mencapai 120 ekor, maka boleh mengeluarkan 

4 ekor tabi‟ah atau 3 ekor musinnah. 
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Bilangan ini mencakup kerbau dan sapi, sebab kerbau termasuk 

jenis sapi berdasarkan ijma‟ ulama, maka ia digolongkan ke dalam jenis 

sapi. Ini adalah pendapat Abu Malik Kamal dalam Shahih Fiqhus 

Sunnahnya merujuk pada kitab Al-Muhalla (VI/2), Al-Mughni (II/594), 

dan Majmu‟ al-Fatawa (XXV/25-27). 

 

3. Nishab kambing 

Para ulama‟ sepakat bahwa kambing itu mencakup domba dan biri-

biri. Satu sama lain  digabungkan, karena keduanya dianggap jenis yang 

sama. Kambing mulai wajib dizakati jika telah mencapai 40 ekor. Dari 

Anas y bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq y menulis surat kepadanya; 

 

هِم اَأ ِم  َّأ شْذ ِم يَأ  اَأٔ عِم ًَأ ْذ  َأ ْذ َأعِم يَأ إِم ذَأ   َأ  َِأ  إِم ٌَأنِم  َأ اِموَأ ِم فِمي  َأ َأ َأ ِم  اْذ َأ َّأ
َِأ  شَأ  َأ ىِم , شَأ ة ٍ شَأ ةٌن  يِم فَأ ِم  اَأٔ هِم اَأ َأ ْذ هِم اَأٍ  إِم َّأ شْذ ِم يَأ  لَأٔ عِم ذَأ  زَأ دَأتْذ عَأ إِم , فَأ

ذَأ  زَأ دَأتْذ  إِم ثُخ شِم َأ ٍ ٍ فَأ َِأ  ثَأ َأ ثوِم اَأٍ  فَأ ِم  اَأٔ ثَأ َأ يِم إِم لَأٔ هِم اَأ َأ ْذ ذَأ  زَأ دَأتْذ عَأ إِم فَأ
ًَأ  ِملَأ ًة  خُخ ِم  وَأ ُخ  َأا َّ

ًَأ ْذ  َأ اِم ذَأ   َأ  إِم ِم هِم اَأٍ  شَأ ةٌن، فَأ ي  ُخ ِّه ثِموِم اَأٍ  فَأ ِم لَأٔ ثَأ َأ عَأ
َِأ   َأ َأ َأ ٌن  لَأ ْذسَأ فِم  ةًة فَأ َّأ  ِم َأ يْذ  َأ ْذ َأعِم يَأ شَأ ة ٍ شَأ ةًة  َِأ , هِم الَّ  َأىْذ  َأشَأ اَأ  َأ ُّج  . إِم

 

“Zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 

hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 

hingga 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. Jika lebih dari 200 

hingga 300 kambing, zakatnya 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor 

kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Apabila 

jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 

ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya 

menginginkan.” (HR. Bukhari, Abu Dawud : 1375)   
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Bilangan kambing yang wajib dizakati 

Bilangan kambing yang wajib dizakati adalah : 
 

JUMLAH ZAKAT 

40 - 120 ekor 1 ekor kambing 

121- 200 ekor 2 ekor kambing 

201 - 300 ekor 3 ekor kambing 

301 - 400 ekor 4 ekor kambing 

401 - 500 ekor 5 ekor kambing 

500 ekor lebih 
Untuk setiap 100 ekor kambing 

dikeluarkan 1 ekor 

 

Zakat kambing umurnya adalah 1 tahun, dan untuk domba/biri-biri 

dan diterima zakatnya meskipun berumur 6 bulan. Sedangkan untuk 

kambing biasa umurnya adalah 2 tahun, dan diterima zakatnya meskipun 

berumur 1 tahun. 

 

Catatan : 

 Jumlah antara dua kewajiban tersebut dinamakan waqash, dan 

tidak wajib zakat padanya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Bakar 

Jabir Al-Jazairi. 

 Hewan yang masih menyusu tidak diambil sebagai zakat, dan tidak 

diperhitungkan dalam nishab. Berdasarkan hadits Suwaid bin 

Ghaflah y, ia berkata; 

”Petugas pengumpul zakat Rasulullah a datang menemui kami, 

maka akupun duduk didekatnya. Aku mendengarnya berkata, 

”Sesungguhnya di masa kami, kami tidak mengambil hewan yang 

masih menyusu (sebagai zakat).””  

(HR. Abu Dawud : 1579, hadits hasan) 

 Tidak diambil zakat kecuali betina. Jantan tidak diterima kecuali 

pada zakat sapi, dan 1 ekor unta jantan umur 2 tahun (Ibnu Labun) 

atau umur 3 tahun atau umur 4 tahun sebagai ganti unta betina 

umur 1 tahun (Bintu Makhad). Atau diterima jika seluruh 

ternaknya berkelamin jantan. 

 Amil zakat tidak mengambil harta-harta yang terbaik, yang 

bunting, pejantan, yang menyusui anaknya dan yang gemuk untuk 
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dimakan dagingnya. Yang diambil adalah yang tengah-tengah, 

begitu pula dalam jenis-jenis lainnya. Dari Ibnu ‟Abbas p, 

bahwasanya Rasulullah a ketika mengutus Mu‟adz y ke Yaman, 

beliau bersabda; 

 

َْأ اِمِن إ َّ اَأ ّ   َأ انَأ   هْذ  فَأ

 

”Dan janganlah engkau mengambil harta-harta mereka yang 

mulia (sebagai zakat).”  

(Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari : 1496 dan Muslim : 19)  

 Apabila bercampur/berserikat dua harta atau lebih dari orang-orang 

yang wajib zakat dan tidak bisa dibedakan antara harta salah 

seorang diantara mereka dengan yang lainnya. Tidak dapat 

dibedakan dalam 6(enam) hal berikut; Tempat gembalaan, 

kandang, tempat minum, tempat memerah susu, pejantan, dan 

pengembala. Maka mereka berdua mengeluarkan satu zakat saja, 

jika telah wajib atas mereka berdua mengeluarkan zakat.  

Serikat terkadang meringankan kedua belah pihak yang bersekutu. 

Misalnya, masing-masing pihak memiliki 40 ekor kambing. Jika 

harta keduanya digabung menjadi 80 ekor, maka keduanya wajib 

mengeluarkan 1 ekor kambing saja. Berbeda halnya jika mereka 

tidak berserikat, maka masing-masing mengeluarkan zakat 1 ekor 

kambing. 

Terkadang serikat juga memberatkan kedua belah pihak. Misalnya, 

kedua belah pihak memiliki 40 ekor kambing, maka wajib bagi 

keduanya mengeluarkan 1 ekor kambing. Berbeda halnya jika 

harta tersebut dipisah, maka tidak ada kewajiban zakat atas 

masing-masing pihak. 

Oleh karena itu Rasulullah a melarang dua orang yang berserikat 

sebagai siasat untuk menghindari kewajiban zakat dan untuk 

meringankannya. Dari Anas y bahwasanya Abu Bakar y telah 

menulis surat untuknya yang berisi kewajiban zakat yang telah 

diwajibkan Allah dan RasulNya, yang diantaranya berbunyi; 
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شْذ َأ َأ  الَّ َأ َأ ِم  ٍي  َأ دْذ َأوِم يَأ هُخ الَأ  ُخ َأ َّ ُخ  َأ ْذ َّأ   ٍ يَأ هُخ َأ َأ ِّهِم يُخ  َأ ْذ وَأ الَأ  ُخدْذ  َّأ

 

“Janganlah yang terpisah disatukan, dan janganlah yang telah 

menyatu dipisahkan karena takut membayar zakat.” 

 (Muttafaq ‘alaih) 

 Apabila hewan ternak tidak digembalakan (diberi makan secara 

khusus), tetapi dipersiapkan untuk diperdagangkan dan telah 

melewati masa haul, maka termasuk dalam zakat perdagangan. 

 

4. Zakat Perdagangan 

Menurut jumhur ulama‟ wajib mengeluarkan zakat perdagangan. 

Sebagian dari mereka menuturkan, hal ini adalah ijma‟ sahabat dan 

tabi‟in. Telah diriwayatkan dengan shahih dari „Umar, Ibnu „Umar, Ibnu 

„Abbas, „Umar bin „Abdul „Aziz, dan sekelompok ulama‟ salaf o, 

bahwa barang dagangan wajib dizakati, dan ini juga merupakan 

pendapat imam yang empat. Sebagaimana firman Allah q; 

 

وَّ   َأ  هِم َّأ يْذ طَأ ِّهِم َأ تِم هَأ   َأسَأ ْذ ُخنْذ  ْ  هِم ًْذ ِم ُخ ٌُْخ   َأ َِأ   اَّ ِم يَأ  هَأ ٌَأ  اَأ ُخنْذ   َأ ُّج خْذ  َأ ْذ َأ
ضِم  َأ ْذ يَأ  ْلْذ  هِم

 

”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah : 267) 

 

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan terikat dengan 2(dua) 

syarat : 

 

a. Mencapai Nishab 

Nishab perdagangan adalah sama dengan nishab emas, yaitu 85 

gram emas (24 karat).  

 

b. Haul 
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Jika telah mencapai nishab dan haul, maka dizakati 2,5 %. 

Dihitungnya nishab pada harta perdagangan adalah pada awal dan akhir 

haul, bukan ditengahnya. Ini pendapat madzhab Abu Hanifah t. 

 

Perdagangan dibagi menjadi dua, antara lain : 

 

a. Jual-beli 

Apabila jenis perdagangannya merupakan jual-beli, maka si 

pendagang harus menggabungkan semua hartanya, harta tersebut 

mencakup modal (bahan baku), keuntungan, simpanan, nilai barang 

dagangan, dan piutang yang diharapkan pembayarannya. Selanjutnya 

dikurangi dengan jumlah tanggungan utang yang wajib ia keluarkan. 

Setelah itu ia mengeluarkan zakat dari semua hasil perhitungan sebanyak 

2,5% (jika telah mencapai nishab dan haul) yang disesuaikan dengan 

harga ketika ia mengeluarkan zakat, bukan harga ketika ia membeli 

barang tersebut. Inilah pendapat mayoritas ulama‟. 

 

b. Sewa-menyewa 

Apabila jenis perdagangannya merupakan sewa-menyewa, maka 

yang dihitung adalah pada hasil sewa yang dimulai dari akad, digabung 

dengan simpanan, dan pembayaran yang diharapkan. jika telah mencapai 

nishab (85 gram emas) dan melalui masa haul, maka dikeluarkan 

zakatnya sebanyak 2,5%. Berkata Syaikh „Abdullah bin „Abdurrahman 

Al-Jibrin t; 

”Setiap barang yang diproyeksikan untuk digunakan atau disewakan, 

tidak ada zakat pada harganya, adapun zakatnya adalah pada hasil 

penyewaannya.” 

 

Catatan : 

 Barang-barang ini bukan termasuk barang yang wajib dikeluarkan 

zakatnya pada asalnya, seperti; hewan ternak (yang tidak 

digembalakan), emas dan perak (yang belum mencapai nishab), 

dan sejenisnya. Karena tidak berkumpul 2(dua) zakat, menurut 

ijma‟. 
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 Peralatan petani, pabrik, toko dan sejenisnya tidak dikenai zakat 

pada harganya, karena bukan untuk diperdagangkan dan hanya 

sekedar digunakan. 

 

 Harta yang hanya dimiliki dan digunakan tidak terkena zakat, 

seperti; rumah tempat tinggal, mobil, kendaraan, pakaian, perabot 

rumah, dan semisalnya. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َِم  َأ َأ َأ ٌن  الَأ فَأ َأ ِم َّأ  
ٍِم لِمنِم فِمي عَأ ْذ ِم سْذ لَأٔ  اْذوُخ  اَأ ْذسَأ عَأ

 

"Tidak wajib atas muslim, zakat pada hamba sahayanya dan 

kudanya.” (Muttafaq’alaih. HR. Bukhari  : 1463, Muslim : 982 

 lafazh ini miliknya) 

 

 Zakat boleh dikeluarkan dari barang dagangan itu sendiri atau 

harganya, tergantung kemaslahatan orang yang menerima zakat. 

Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t dalam 

Majmu‟ Al-Fatawa (XXV/80). 

 

 

5. Zakat Rikaz 

Ar-Rikaz adalah harta yang terpendam pada masa jahiliyyah, lalu 

di temukan oleh seseorang tanpa kerja keras dan tanpa biaya, baik itu 

sedikit atau banyak. Pada harta rikaz tidak ada nishab, ketika 

menemukan segera dikeluarkan tanpa harus menunggu haul. Imam 

Nawawi t berkata; 

”Secara ijma‟ (kesepakatan ulama‟) tidak ada syarat harus menunggu 

haul (setahun) di dalam harta rikaz.” 

Zakat harta rikaz adalah sebesar 20%. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a bersabda; 
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ي  ا ِّهِم َأ زِم 
فِم سُخ : َّأ وُخ   َأاْذ ُخ

 

”Zakat rikaz (harta peninggalan purbakala) adalah seperlima (20%).”  

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 1499, Muslim : 1710)  
 

Banyak para ulama‟ yang berpendapat bahwa pembagian harta 

rikaz seperti pembagian fai‟ (harta rampasan perang tanpa perlawanan), 

yaitu untuk kemaslahatan umum, bukan dikhususkan untuk 8(delapan) 

golongan. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, sebuah riwayat 

dari Ahmad yang dishahihkan oleh Ibnu Qadamah t. Ini juga 

merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Alu Bassam t 

dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

Catatan : 

 Barang tambang dan semisalnya juga dikenakan zakat. 

Berdasarkan hadits dari Bilal bin Harits y ia berkata; 

 

 َّ ِم 
لِم ىِم  اْذ َأ َأ عَأ دِم يَأ  اْذوَأ   لٔ  ا عل َ ّ لن  َأ َأ َأ هِم

ِم ْ َأ  اَّ  َأىَّ  َأ ُخ
  الَّ َأ َأ َأ 

 

”Bahwa Rasulullah a mengambil zakat dari barang-barang 

tambang di Qalibiyah. (HR. Abu Dawud) 

Jika telah mencapai nishab 85 gram emas (24 karat) dan haulnya, 

maka zakatnya adalah sebesar seperempat puluh (2,5%) dari 

harganya atau dari barangnya, jika  berharga seperti emas dan 

perak.  

 

 Apabila seorang menemukan harta yang terpendam dan yakin 

bahwa harta tersebut adalah harta simpanan pada masa Islam –

bukan pada masa jahiliyyah,- maka harta tersebut disebut 

Luqathah (barang temuan), maka wajib diumumkan dan itu bukan 

termasuk rikaz.  
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ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT MAAL  

Allah q berfirman; 

 

ًَّوَأ  َِأ  إِم لَأ ْذ لِم يَأ عَأ َّأ اْذعَأ هِم سَأ  ِم يِم  َّأ اْذوَأ  
لْذ ُخ َأ َأ اِم

اَّ َأ ِم   الَّ َأ َأ تُخ اِم َّأ اْذوُخ َأ
فِمي  َأ ِم  ِم  َّأ هِم يَأ  َّأ اْذ َأ  ِم ي  ا ِّهِم َأ بِم 

فِم َّأ نْذ  ُِخ َّأ  ْذيِم  اسَّ ِم  ِم فَأ ِم  َأ ًة   ُخلُخْ ُخ ِم   اَّ
لِم نٌن  ُخ عَأ َّأ اَّ  

ِم يَأ  اَّ   َأ ِم نٌن  هِم

 

”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 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60) 

 

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa zakat maal diberikan 

kepada 8(delapan) golongan, antara lain : 

 

1. Fakir 

Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa pun atau hanya 

memiliki sebagian dari kadar kebutuhannya. 

 

2. Miskin 

Miskin adalah orang yang memiliki setengah atau lebih dari kadar 

kebutuhannya. Misalnya seseorang membutuhkan sepuluh ribu, tetapi ia 

hanya memiliki tujuh ribu, maka ia tergolong orang miskin, dan fakir 

kondisinya lebih di bawah itu. Penentuan seorang miskin atau mampu 

cukup dengan melihat kondisi lahiriyahnya (kondisi umum) saja. Dan ini 

adalah fatwa Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin Baz t.  

 

3. Amil 

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk 

mengumpulkan zakat dari mereka yang wajib mengeluarkannya, dan 

membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, 
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menjaga baitul mal dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan zakat. 

Maka mereka harus diberi bagian zakat sesuai dengan pekerjaan yang 

mereka lakukan, meskipun mereka adalah orang kaya. 

 

4. Muallaf 

Muallaf adalah orang muslim yang diharapkan dengan pemberian 

zakat, iman dan Islamnya menjadi kuat. Juga mencakup orang kafir atau 

tokoh kaum mereka yang diharapkan keislamannya atau untuk 

mengantisipasi keburukannya.  

 

5. Budak 

Masalah ini meliputi memerdekakan hamba sahaya, dan membantu 

hamba sahaya yang telah mengadakan perjanjian kepada tuanya untuk 

membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya (mukatab). Dan 

termasuk pula melepaskan tawanan kaum muslimin dari musuh. 

 

6. Gharim 

Gharim adalah orang yang berhutang (bukan untuk maksiat) yang 

tidak dapat melunasi hutang hingga jatuh tempo pembayarannya. Hal ini 

dilakukan dengan syarat mereka tidak memiliki sesuatu yang 

memungkinkan mereka untuk membebaskan diri dari hutang tersebut. 

Maka orang-orang ini patut diberikan yang cukup untuk membebaskan 

mereka dari hutangnya, apakah itu sedikit atau banyak. Termasuk 

didalamnya adalah : 

 Orang yang merugi karena kemaksiatan yang telah diperbuatnya, 

kemudian ia bertaubat 

 Orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan di antara 

kaum muslimin 

 Dan orang yang menanggung hutang orang lain hingga habis 

hartanya. Dalilnya adalah hadits Qabishah Al-Hilali y, ia berkata; 

”Aku pernah menanggung beban (hutang) seseorang, lalu aku 

mendatangi Rasulullah a untuk bertanya kepada beliau tentang hal 

itu, lalu beliau bersabda, ‟Tetap bersabarlah! Sampai datang kepada 

kami harta shadaqah (zakat), sehingga kami memerintahkan 

seseorang untuk memberimu darinya.‟”  

(HR. Muslim : 1044, Abu Dawud : 1624) 
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Diperbolehkan pula untuk membayar hutang orang yang telah 

meninggal dunia. Ini adalah salah satu pendapat dari dua pendapat di 

kalangan Syafi‟iyah, dan ini juga merupakan pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

7. Fi Sabilillah 

Fi sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah untuk 

meninggikan kalimatullah, yang tidak mendapat gaji dari Baitul Mal. 

Termasuk di dalamnya adalah para da‟i yang berdakwah ke jalan Allah 

q. Menurut Imam Ahmad, Al-Hasan, dan Ishaq n, bahwa orang 

berhaji termasuk dalam fi sabilillah. Berdasarkan sabda Rasulullah a; 

”Sesungguhnya jika engkau menghajikan ia dengan unta tersebut, (yaitu 

unta yang diwakafkan di jalan Allah), maka itu pun termasuk dalam 

berjuang di jalan Allah.”  

(HR. Abu Dawud : 1974, hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani) 

Sehingga diperbolehkan memberikan zakat kepada orang yang ingin 

menunaikan ibadah haji, tetapi tidak memiliki bekal yang mencukupi. 

Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

8. Ibnus Sabil 

Ibnus sabil adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan 

(bukan untuk maksiat) sementara dia kehabisan bekal untuk pulang ke 

negerinya. Dia diberi sesuatu yang mencukupi kebutuhannya dalam 

perjalanannya walaupun dia orang kaya. 
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Catatan : 

 Tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada selain 8(delapan) 

golongan tersebut. Yang didahulukan adalah yang paling 

membutuhkan. 

 Diperbolehkan memberikan zakat kepada satu golongan dari 

8(delapan) golongan tersebut. Ini adalah pendapat ‟Umar, 

Hudzaifah, Ibnu ‟Abbas, Abul ‟Aliyah, Sa‟id bin Zubair, Mainun 

bin Mihran, Imam Malik, dan Syaikh „Abdullah bin „Abdurrahman 

bin Shalih Alu Bassam n. Diperbolehkan pula memberikan 

zakat dalam jumlah yang banyak selama dalam batas-batas 

kebutuhannya. Tetapi dianjurkan untuk membagi di antara 

golongan-golongan tersebut. 

 Zakat satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang dan 

sebaliknya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 

 

 Diperbolehkan memberikan zakat kepada suami dan kerabat jika 

mereka termasuk mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), 

selama mereka bukan termasuk orang yang berada dalam 

tanggungannya (yang tidak wajib dinafkahi), seperti; saudara laki-

laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah dan dari pihak 

ibu, dan yang seperti mereka. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu 

Said Al-Khudry y bahwa Zainab, istri Ibnu Mas'ud y, bertanya; 

 

ِم  ْ َأ  اَّ مَأ  ِم الَّ َأ َأ ِم ,  َأ   َأ ُخ ْْذ تَأ  اْذ َأ ًَّ َأ  َأهَأ ْذ يٌّر , إِم
لِم ي  ُخ ٌْذ ِم َّأ َأ ىَأ عِم

َِم , اِمي تُخ  َأىْذ  َأ َألَأ َّ َأ  ِم دْذ أَأ َأ قُّج , فَأ ٍُخ  َأ َأ اَأ ُخ َّأ َّأ َُخ  َّ ٍْد  ًَأ عُخ سْذ نَأ  ِم ْذيُخ هَأ عَأ فَأ َأ
نْذ  ِِم لَأ ْذ َِم عَأ يْذ  َألَأ َّ ْذ ُخ  ِم فَأ َأ  َأ  اٌَّ ِميُّج  لٔ  ا عل َ ّ لن , هَأ

ْدٍ " عُخ سْذ َِم ,  َأ َأ َأ  ِم ْذيُخ هَأ يْذ  َألَأ َّ ْذ ِم  ِم قُّج هَأ اِم  َأ َأ اَأ ُخ َّأ َّأ خُخ ِم  ّْذ زَأ
نْذ  ِِم لَأ ْذ  "عَأ
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”Wahai Rasulullah, engkau telah memerintahkan untuk bersedekah 

hari ini, dan aku mempunyai perhiasan padaku yang hendak saya 

sedekahkan, namun Ibnu Mas'ud menganggap bahwa dirinya dan 

anaknya lebih berhak untuk aku beri sedekah. Lalu Nabi a 

bersabda, ”Ibnu Mas'ud memang benar, suamimu dan anakmu 

adalah orang yang lebih berhak untuk engkau beri sedekah.”  

 (HR. Bukhari : 1462, Muslim : 1000, dan Ibnu Majah : 1834) 

 

 Memberikan zakat kepada kerabat –jika mereka mustahiq- lebih 

utama daripada memberikan kepada yang lain. Hal ini berdasarkan 

hadits ketika Abu Thalhah y datang membawa shadaqahnya ke 

pada Rasulullullah a, maka beliau bersabda; 

”Aku berpendapat sebaiknya engkau memberikannya kepada 

kerabatmu.” (HR. Bukhari : 1461, dan Muslim : 998) 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin t; 

”Memberikan zakat kepada keluarga adalah lebih utama daripada 

kepada yang lain, sebab berzakat kepada keluarga punya dua nilai, 

nilai sedekah dan nilai silaturahmi, kecuali jika keluarga tersebut 

telah menjadi tanggungan biaya hidup yang berzakat itu sendiri, 

maka tidak boleh diberi zakat.” 

 

 Yang lebih utama adalah hendaknya orang yang mengeluarkan 

zakat memberikan zakatnya kepada orang yang paling bertakwa, 

paling dekat, dan yang paling memerlukan. Syaikhul Islam dalam 

Fatawa (20/87) mengatakan; 

”Semestinya seorang memilih memberikan zakatnya kepada orang-

orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang memiliki utang, 

dan para mustahiq yang lainnya dari kalangan yang taat beragama 

dan mengikuti syari‟at.” 

 

 Yang lebih utama adalah zakat diambil dari orang-orang kaya 

negeri/daerah, lalu di bagikan kepada fakir miskin di negeri/daerah 

tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu ‟Abbas p bahwa 

Nabi a mengutus Mu‟adz ke negeri Yaman --ia meneruskan 

hadits itu-- dan didalamnya (beliau a bersabda); 
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نْذ  ِِم َْأ اِم نْذ  َأ َأ َأ ًة فِمي  َأهْذ ِِم لَأ ْذ ضَأ عَأ فْذ َأ َأ
َأ  َأ ِم  ِم يْذ ,  َأىَّ  اَّ  ُخ ْذ َأ ُخ هِم
نْذ  ِِم ٌِم َأ اِم دُّج ,  َأ ْذ لَأٔفَأ ُخ َأ نْذ عَأ ِِم   فُخ َأ َأ اِم

 

”Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta 

mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan 

dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” 

 (Muttafaq ’alaih. dan lafadznya menurut Bukhari) 

 

Boleh dipindah ke daerah lain jika ada kemaslahatan, karena 

hubungan kerabat, atau karena ada kebutuhan yang mendesak. 

 

 Orang kaya tidak boleh mendapatkan zakat maal, kecuali jika dia 

termasuk amil, muallaf, mujahidin, atau ibnu sabil. Dan orang 

kaya adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya sepanjang 

tahun. Baik itu; dari harta yang ada, dari perniagaan, profesi dan 

lain-lain. 

 

 Tidak diperbolehkan membelanjakan zakat maal untuk 

pembangunan masjid. Berkata Syaikh Muhamamd bin Shalih Al-

Utsaimin t; 

”Pembelanjaan (penyaluran) zakat tidak boleh dilakukan kecuali 

kepada delapan golongan yang telah disebutkan oleh Allah q 

(dalam QS. At-Taubah : 60). Sehingga tidak boleh (zakat) 

dibelanjakan untuk pembangunan masjid, pengajaran ilmu dan 

semacamnya, sedangkan sedekah yang sunnah (bukan zakat) yang 

paling utama adalah disalurkan pada pos yang bermanfaat.” 
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DO’A YANG DIUCAPKAN OLEH PENERIMA ZAKAT 

Disunnahkan bagi penerima zakat agar mendoakan pemberi zakat, 

dengan mengucapkan; 

 

نْذ  ِِم لَأ ْذ ِم عَأ نَّ  َأ ِّه ُِخ   الَّ

 

“Ya Allah bershalawatlah kepada mereka.” 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Aufa y bahwa biasanya 

bila suatu kaum datang membawa zakat kepada Rasulullah a, beliau 

berdo‟a; 

 

نْذ  ِِم لَأ ْذ ِم عَأ نَّ  َأ ِّه ُِخ   َأالَّ

 

”Ya Allah, berilah rahmat atas mereka.”  

(Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari : 4166, Muslim : 1078) 

 

Atau mengucapkan; 

 

لَأي    فُخ َأىٍ  ِم عَأ نَّ  َأ ِّه ُِخ   الَّ

 

“Ya Allah, bershalawatlah kepada keluarga Fulan.” 

(Muttafaq’alaih. HR. Bukhari : 1497, Muslim : 1078) 

Atau mengucapkan; 

 

َِم  لِم فِمي إِم ِم َّأ َِم  اْذ فِم ْذ نَّ  َأ  ِم ُِخ   الَّ

 

“Ya Allah, berkahilah dia padanya dan pada untanya.” 

(HR. Nasa’i : 2458) 
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ZAKAT FITRAH 

 

 

Dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

ِم  ْْذ ُخ  اَّ ضَأ  َأ ُخ لَّنَأ فَأ َأ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ ُخ عَأ لَّٔ  اَّ ةًة اِمللَّ اِمنِم  َأ ِْذ َأ  ْذ ِم طُخ
 زَأ َأ ةَأ  اْذ ِم

يَأ  ِِم  فَأ
ةِم َُأ   َأ ْذ َأ  الَّ َأ يْذ  َأدَّ  يِم هَأ سَأ  ِم ْذ وَأ وَأ ًة اِملْذ طُخعْذ َّأ فَأثِم  َّأ ا َّ ِْم  يَأ  الَّ ْذ

هِم
يَأ  الَّ َأ َأ تِم  يَأ  َأ َأ َأ ٌن هِم ِِم  فَأ

ةِم َُأ   َأعْذ َأ  الَّ َأ يْذ  َأدَّ  هَأ َّأ  زَأ َأ ةٌن هَأ ْذ ُخْاَأ ٌن 

 

”Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang 

berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan untuk memberi 

makan orang-orang miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum 

shalat maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa 

membayarkannya setelah shalat maka ia adalah sedekah biasa.” 

(HR. Abu Dawud : 1594, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1827. 

Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani t) 

 

 

YANG DIWAJIBKAN MENGELUARAKAN ZAKAT FITRAH 

Zakat fitrah wajib hukumnya atas setiap muslim, baik itu hamba 

sahaya atau yang merdeka, laki-laki atau wanita anak kecil atau orang 

dewasa. Hai ini berdasarkan hadits Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

لَّنَأ زَأ َأ ةَأ  اْذ ِم ْذ ِم  َّأ َأ َِم  لَأ ْذ ُخ عَأ لَّٔ  اَّ   َأ
ِم ْْذ ُخ  اَّ ضَأ  َأ ُخ يْذ  َأوْذ ٍ , فَأ َأ ,  َأ عًة  هِم

  ٍ عِم ْذ يْذ شَأ ّْذ  َأ عًة  هِم َّأ اْذحُخ ِّهِم :  َأ  
عَأ ْذ ِم لَأٔ  اْذ ثَأٔ, َّأ ا َّ َأ ِم , عَأ ًْذ ُخ , َّأ ْلْذ

لِموِم يَأ , َّأ اْذ َأ ِم ْذ ِم , َّأ الَّ ِم ْذ ِم  سْذ يَأ  اْذوُخ ّجِم , هِم دَّٓ  َأ ْذ َأ  ُخ ُخ َِأ   َأىْذ  ُخ َأ َّأ َأهَأ َأ  ِم
ةِم  اَأٔ  الَّ َأ   اٌَّ سِم إِم
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“Bahwa Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha‟ kurma 

atau satu sha‟ sya‟ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan 

perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau 

memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar 

menunaikan shalat („Idul Fitri).”  

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, Muslim Juz 2 : 986)  

 

Zakat fitrah diwajibkan kepada seorang muslim yang memiliki makanan 

pokok untuknya dan untuk orang yang ada di bawah tanggungannya 

pada malam „Idul Fitri dan harinya. Dan zakat itu wajib atas dirinya, dan 

orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti; isteri, anak-anak, dan para 

pembantu jika mereka adalah orang-orang Islam. 

 

Catatan : 

 Suami tidak wajib mengeluarkan zakat atas isterinya yang belum 

digauli, karena ketika itu suami belum wajib menafkahinya. Ini 

adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 Apabila seorang isteri adalah ahli kitab (yahudi atau nasrani), maka 

suaminya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Karena 

Rasulullah a bersabda; 

 

لِموِم يَأ  سْذ يَأ  اْذوُخ  هِم

 

“… Dari kalangan kaum muslimin….”  (Muttafaq ‘alaih)  

 Disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk janin/bayi 

yang masih dalam kandungan ibunya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2 dalam Mukhtasharul 

Fiqhil Islami, dan Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan dalam 

Taisirul Fiqhnya. 

 

UKURAN ZAKAT FITRAH  

Ukuran zakat fitrah adalah sebanyak 1(satu) sha‟, baik berupa; 

kurma, kismis, gandum, beras, jagung, atau makanan pokok lainnya. 

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, ia berkata; 

 



- 38 - 

يْذ طَأعَأ مٍ  لَّنَأ  َأ عًة  هِم َّأ َأ َِم  لَأ ْذ ُخ عَأ لَّٔ  اَّ يِّهِم  َأ   اٌَّ ِم
هَأ ىِم يْذ زَأ

َِأ  فِم ,  ُخٌَّ  ًُخعْذ ِم ْذ
يْذ  َأوْذ ٍ  ّْذ  َأ عًة  هِم عِم ْذ ٍ ,  َأ يْذ شَأ ّْذ  َأ عًة  هِم ٍ  ,  َأ يْذ زَأ ِم ْذ ّْذ  َأ عًة  هِم  .  َأ

 

“Pada zaman Nabi a kami selalu mengeluarkan zakat fitrah 1(satu) sha‟ 

makanan, atau 1(satu) sha‟ kurma, atau 1(satu) sha‟ sya‟ir, atau 1(satu) 

sha‟ anggur kering.  

(Muttafaq ‘alaih. HR.  Bukhari Juz 2 : 1435, Muslim Juz 2 : 985) 

Adapun patokan ukuran sha‟ yang digunakan ialah sha‟ Nabi a,, 

yaitu sama dengan 4(empat) mud sama dengan 2(dua) liter (2,4 kg). 

 

Catatan : 

Tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai/harga 

makanan pokok tersebut (diuangkan) menurut pendapat 

kebanyakan ulama‟ fiqih, kecuali Imam  Abu Hanifah. Pada 

asalnya bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan segala macam 

makanan pokok yang telah disebutkan nash hadits, tidak bisa 

digantikan dengan nilai uang kecuali dalam keadaan yang sangat 

mendesak, karena kebutuhan atau karena kemaslahatan tertentu.  

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin t; 

“Zakat fitrah hanya boleh berupa makanan saja, tidak boleh dengan 

harganya (uang). Sebab Nabi n telah menetapkan zakat fitrah 

1(satu) sha‟ berupa makanan, buah kurma atau gandum.” 

 

WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH 

Para fuqaha‟ telah sepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib 

dikeluarkan pada akhir Ramadhan. Dan waktu yang paling utama untuk 

mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari „Ied sebelum orang-orang 

keluar menuju shalat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia 

berkata; 

 

ةِم  اَأٔ  الَّ َأ ّجِم  اٌَّ سِم إِم دَّٓ  َأ ْذ َأ  ُخ ُخ َِأ   َأىْذ  ُخ َأ  َّأ َأهَأ َأ  ِم
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“Rasulullah a memerintahkan agar (zakat fitrah) ditunaikan sebelum 

orang-orang keluar menuju shalat („Idul Fitri).”  

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, Muslim Juz 2 : 986) 

Diperbolehkan mempercepat pengeluaran zakat fitrah sehari atau 

2(dua) hari sebelum hari raya, dan tidak boleh mengakhirkannya sampai 

setelah shalat „Idul Fitri. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh 

Shalih Alu Bassam t dalam kitab Taisirul „Allam, mengikuti 

pendapat gurunya Al-Allamah „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di t. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Nafi‟ y ia berkata; 

“‟Ibnu „Umar p memberikan zakat fitrah kepada orang yang 

mengumpulkannya (amil zakat) kemudian mereka memberikannya 

sehari atau 2(dua) hari sebelum hari raya „Idul Fitri.”  

(HR. Bukhari : 1511) 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin t; 

“Zakat fitrah memiliki 2(dua) waktu; waktu yang diperbolehkan yakni 

sebelum „Ied; 1(satu) atau 2(dua) hari, dan waktu utama yakni pada hari 

„Ied sebelum shalat, penundaannya sampai sesudah shalat adalah haram 

hukumnya dan tidak bisa mencukupi kewajiban zakat fitrah.” 

 

Catatan : 

 Apabila seorang belum mengeluarkan zakat fitrah sampai setelah 

shalat „Idul Fitri, maka kewajiban zakat fitrah tidak gugur dengan 

keluarnya waktu karena zakat tersebut tetap ada didalam 

tanggungannya yang merupakan hak bagi mustahiq (orang yang 

berhak menerima zakat). Sehingga ia harus tetap mengeluarkan 

zakat meskipun zakatnya dianggap sebagai shadaqah sunnah, dan 

ia harus menyesal dan beristighfar. Dan ini merupakan 

kesepakatan para ulama‟. 

 Zakat fitrah terkait dengan badan, maka seorang dapat 

mengeluarkannya dimana pun ia berada. Berkata Syaikh „Abdul 

„Aziz bin „Abdullah bin Baz t; 

“Apabila orang yang berkewajiban zakat fitrah tersebut melakukan 

perjalanan 2(dua) hari atau lebih sebelum hari raya, maka ia 

mengeluarkan zakat di negeri Islam yang dituju. Jika bukan negeri 

Islam, maka carilah sebagian muslim yang fakir dan serahkan 

kepada mereka.” 
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ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT 

FITRAH  

 

Zakat fitrah diutamakan diberikan kepada fakir miskin. Ini adalah 

pendapat Imam Malik dan merupakan pendapat yang dipilih oleh 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t. Hal ini berdasarkan hadits dari 

„Abdullah bin „Abbas p, ia berkata; 

 

ِم  ْْذ ُخ  اَّ ضَأ  َأ ُخ لَّنَأ فَأ َأ َّأ َأ َِم  لَأ ْذ ُخ عَأ لَّٔ  اَّ ةًة اِمللَّ اِمنِم  َأ ِْذ َأ  ْذ ِم طُخ
 زَأ َأ ةَأ  اْذ ِم

يِم  سَأ  ِم ْذ وَأ وَأ ًة اِملْذ طُخعْذ َّأ فَأثِم  َّأ ا َّ ِْم  يَأ  الَّ ْذ
 هِم

 

”Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang 

berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan untuk memberi 

makan orang-orang miskin.” 

(HR. Abu Dawud : 1594, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1827. 

Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani t) 

 

Catatan : 

 Apabila seseorang memberikan zakat kepada orang yang tampak 

lahiriyahnya fakir atau miskin, dan ia telah berusaha untuk 

mengetahuinya dengan sungguh-sungguh, kemudian ternyata ia 

bukan orang fakir atau miskin, maka zakatnya sah dan tidak perlu 

diulang. Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz t; 

”Jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat bahwa orang 

yang diberi zakat itu bukan orang fakir, maka tidak wajib atasnya 

untuk mengqadha‟ (mengulangi), jika orang yang telah diberikan 

(zakat) itu pada lahiriyahnya fakir.” 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Arba’in An-Nawawiyah, Abu Zakariya Yahya bin Syarif An-

Nawawi. 

2. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, „Abdul „Azhim bin 

Badawi Al-Khalafi. 

3. Az-Zakah, „Abdul Aziz bin „Abdullah bin Baz. 

4. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-

Asqalani. 

5. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq. 

6. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an Ta’rifahu Kullu 

Muslimatin minal Ahkam, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid 

Salim. 

7. Fushulu fish Shiyami wat Tarawihi waz Zakati, Muhammad bin 

Shalih Al-‟Utsaimin. 

8. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri. 

9. Majmu’ah Fatawa Madinatul Munawwarah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

10. Nida’atur Rahman li Ahlil Iman, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 

11. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-

A’immah, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

12. Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam, „Abdullah bin 

„Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam. 

13. Taisirul Fiqh, Shalih bin Ghanim As-Sadlan. 

14. Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhammatin Tata’allaqu bi 

Arkanil Islam, „Abdul Aziz bin „Abdullah bin Baz.  

15. Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, ‟Abdul Ghani Al-

Maqdisi. 

 


