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BAB III 

 

KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT MAL DAN PARA 

PENERIMANYA 

A. Pengertian Zakat 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) 

dari zaka  (َزكَّى) yang berarti berkah, tumbuh, dan bertambah. Sesuatu itu 

zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu 

baik. 
1
 

Zakat dalam perspektif terminologi syariat adalah mensucikan jiwa 

dan mensucikan harta benda. Keduanya pada dasarnya mengarah pada 

permbersihan jiwa. Tetapi yang pertama adalah membersihkan jiwa dengan 

mengoptimalkan kualitas keimanan; dan kedua membersihkan jiwa dengan 

mendermakan sebagian harta benda. 

Membersihkan jiwa dengan mengoptimalkan kualitas keimanan 

memiliki ragam landasan, di antaranya adalah firman Allah Ta’ala:  

ٰىَٓا   َّٕ َيا َس َٔ ََۡفٖس  َٓا ٧َٔ ًَ ٰىَٓا  فَأَۡنَٓ َٕ تَۡق َٔ ٰىَٓا   ٨فُُجَٕرَْا  قَدۡ  ٩قَۡد أَۡفهََح َيٍ َسكَّ َخاَب َيٍ  َٔ

ٰىَٓا   ٓٔ َدسَّ

Artinya:“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. dan 

sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (Q.S Asy-
Syams: 7-10) 

 

Maksudnya orang yang senantiasa mensucikan jiwa.
2
 

                                                           
1
Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 579 
2
 Muhammad, Sifat Zakat Nabi, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), h. vii 
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Wahbah Al-Zuhaily, dalam al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu 

mengartikan Zakat sebagai “penunaian” yakni penunaian hak yang wajib 

yang terdapat dalam harta, atau bagian harta tententu dan yang diwajibkan 

oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.
3
 

Zakat menurut Khalid bin Ali dalam Fiqh An-Nawazil fil ‟Ibadat 

menyebutkan makna zakat yaitu: 

في االصطالح : ىي إخراج نصيب مقدر شرعاً في ماٍل معين ألصناف مخصوصة  الزكاة

 على وجو مخصوص

 

Artinya: “Zakat adalah  mengeluarkan sebagian harta yang telah 

ditentukan secara syara‟ untuk golongan-golongan tertentu 

dalam aspek tertentu.”
4
 

Sedangkan Imam as-Syauqany sebagaimana juga dikutip oleh Hasbi 

as-Shiddiqy dalam kitab Pedoman Zakat menyatakan: 

إعطاء جزء من النصاب إلى فقير أو نحور غير متصف بمانع شرعي يمنع من 

إليهالتصرف   

Artinya: “Memberikan bagian tertentu dari harta yang sudah sampai nisab 

kepada orang fakir dan semisalnya yang tidak bersifat dengan 

                                                           
3
 Wahbah al-Zuhaily, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (Depok: Gema Insani, 1997), h. 85 

4
 Khalid bin  Ali  Al Musyaiqih, Fiqh An-Nawazil fil „Ibadat Juz 2, (Riyadh: 2005) h. 3 
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suatu halangan yang tidak membolehkan kita memberikannya 

kepadanya.”
5
 

Di kalangan ulama fikih sendiri, terdapat redaksi yang berbeda 

dalam memberikan definisi zakat. Imam Malik misalnya, mengatakan bahwa 

zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu yang telah mencapai satu nishab, 

bagi orang yang berhak menerimanya denga ketentuan harta itu milik 

sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Sementara 

Imam Hanafi, mengungkapkan bahwa zakat adalah pemilikan bagian tertentu 

dari harta tertentu yang dimiliki seseorang yang berdasarkan ketetapan Allah 

Ta‟ala. Definisi ini hanya untuk zakat harta karena pengertian “harta 

tententu” dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nishab. Sedangkan 

Imam Syafi’i, mengatakan bahwa zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari 

harta atau jiwa tertentu. 

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan pemindahan harta 

kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan 

berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan 

mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja 

seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk konsumsi atau 

produksi. 
6
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian zakat adalah 

jumlah harta tententu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama 

                                                           
5
 Zulkifli, Op.Cit., h. 2 

6
 Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer, Edisi 

1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) h. 20 
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Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara‟. 
7
 

Dari beberapa pengertian zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

zakat adalah merupakan hak Allah yang berupa harta benda yang diberikan 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan harapan dapat 

memperoleh beberapa kebaikan dan dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir. 

Dengan kata lain, mengelurakan dan memberikan sebagian harta benda yang 

sudah mencapai batas minimal (nishab) dan rentang waktu satu tahun (haul) 

kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat) dengan syarat-

syarat tententu. 
8
 

Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah merdeka, Muslim, baligh, 

telah sampai nishab, kepemilikan yang tetap (sempurna), dan telah sampai 

satu tahun (haul).  

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan 

hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah 

dimiliki dalam jangka waktu tententu dan jumlah minimal tertentu.  

Di dalam al-Qur’an, Allah SWT tidak merinci secara detail tentang 

harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Qur’an juga tidak 

menjelaskan tentang kadar presentase kewajiban zakat tersebut. Tetapi Allah 

telah memberikan amanat kepada Rasul-Nya Muhammad SAW untuk 

                                                           
7
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Bahasa Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), h. 209 
8
 Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Norma Kepemaknaa Sosial, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), h. 259 
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menjelaskan dan merinci hal tersebut, dalam bentuk sunnah, baik yang 

qauliyah maupun yang amaliyah. 

Zakat mal (zakat harta benda) telah difardukan Allah SWT sejak 

permulaan Islam, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga tidak 

mengherankan kalau urusan ini relatif cepat diperhatikan oleh Islam. Karena 

urusan tolong menolong adalah bagian yang sangat diperlukan dalam 

kehidupan dan diperlukan oleh segenap lapisan masyarakat.
9
 

B. Dasar Hukum Zakat 

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua 

Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah pewajiban puasa Ramadhan dan zakat 

fitrah. Tetapi zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat yang terakhir ini 

disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk 

orang-orang yang berdosa, sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian. 

Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah, di samping itu mereka 

tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi. 

Zakat diwajibkan dalam al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ ulama. Adapun 

dari al-Qur’an, banyak terdapat ayat-ayat yang menetapkan kewajiban zakat 

dan anjuran menjaga kelangsungannya. Dalam al-Qur’an, zakat digandengkan 

dengan kata “shalat” dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan 

bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Diantaranya adalah 

firman Allah: 

                                                           
9
 Zulfikli, Op.Cit., h. 35 
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 ٌَّ ِِۗ إِ ٍۡ َخۡيٖز تَِجُدُِٔ ِعَُد ٱّللَّ ُيْٕا ِِلََفُِسُكى يِّ َيا تُقَدِّ َٔ  
ةََۚ ٰٕ َك َءاتُْٕا ٱنشَّ َٔ ةَ  ٰٕ هَ ْٕا ٱنصَّ ًُ أَقِي َٔ

ٌَ بَِصيٞز  هُٕ ًَ ا تَۡع ًَ َ بِ  ٱّللَّ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa 

saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat 

pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-

apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 110) 

Dan firman Allah:  

ِٓى  ي تَُشكِّ َٔ ِٓۡى َصَدقَٗت تُطَُِّٓزُْۡى  نِ َٰٕ ٍۡ أَۡي  ُخۡذ ِي

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka (At-Taubah: 103) 

 

ةَ نَُٓۡى أَۡجُزُْۡى  ٰٕ َك ْا ٱنشَّ ُٕ َءاتَ َٔ ةَ  ٰٕ هَ أَقَاُيْٕا ٱنصَّ َٔ ِت  هَِحٰ هُْٕا ٱنصَّٰ ًِ َع َٔ ٍَ َءاَيُُْٕا  ٌَّ ٱنَِّذي إِ

ِٓىۡ  ٌف َعهَۡي ٕۡ ََل َخ َٔ ۡى  ِٓ ٌَ  ِعَُد َربِّ ََل ُْۡى يَۡحَشَُٕ َٔ 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal 

saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat 

pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 

dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah: 277) 

Selain itu, juga terdapat didalam QS. Annisa ayat 77 dan 162; QS. al-

Maidah ayat 12 dan 55; QS. al-A‟raf ayat 156; QS. at-Taubah ayat 5, 11, 18 

dan 71; QS. al-Hajj ayat 41 dan 78; QS. an-Nur ayat 37 dan 56; QS. an-Naml 
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ayat 3; QS. Luqman ayat 4; QS. al-Ahzab ayat 37; QS. Fushilat ayat 7; QS. 

al-Mujadalah ayat 13; QS. al-Muzammil ayat 20; dan QS. al-Bayyinah ayat 5.  

Adapun dalil-dalil dari Sunnah ialah sebagai berikut:  

ًُُْٓاَ قَ  َعِن اْبنِ  َز َرِضَي ّللّاُ َع ًَ َسهََّى : قَاَل لَ اُع َٔ  ِّ ُل ّللّاِ َصهّى ّللّاُ َعهَْي ْٕ بُِنَي َرُس

 اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو ، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اهلِل ، َوِإقَاِم الصَّاَلِة ،

 رواه البخارى َوِإيَتاِء الزََّكاِة َواْلَحجِّ ، َوَصْوِم َرَمَضاَن.

Artinya:“Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam 

dibangun atas lima pilar, yaitu bersyahadat bahwa tiada tuhan 

kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah dan mendirikan 

shalat dan mengeluarkan zakat serta menunaikan haji dan 

menunaikan puasa ramadhan.”  (H.R Bukhari) 

Hadis ini menunjukkan bahwa zakat adalah rukun Islam yang 

berjumlah lima perkara. Zakat merupakan pilar Islam ketiga setelah syahadat 

dan shalat. 

Adapun dalil berupa ijma’ ialah adanya kesepakatan semua (ulama) 

umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat 

Nabi SAW. sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan 

mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari 

kefardhuannya, berarti dia kafir atau –jika sebelumnya dia merupakan 

seorang Muslim yang dibesarkan didaerah Muslim- murtad. Kepadanya 

diterapkan hukum-hukum orang murtad. Seseorang hendaknya 

menganjurkannya untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. 

Jika dia tidak mau bertobat, mereka harus dibunuh. 
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Barang siapa mengingkari kefardhuan zakat karena tidak tahu, baik 

karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh 

dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak 

dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.
10

 

Di dalam al-Qur’an juga terdapat beberapa kata yang walaupun 

mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadang kala dipergunakan 

untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah, dan hak. 

Selain kata zakat, shadaqah juga digunakan dalam al-Qur’an dan itu 

dimaknai zakat. Menurut Qadhi Abu Bakar bin Arabi, sebagaimana dikutip 

Yusuf al-Qardhawi, bahwa alasan mengapa zakat dinamakan shadaqah 

adalah: “Kata shadaqah berasal dari kata shidq, benar dalam hubungan 

dengan sejalannya perbuatan dengan ucapan serta keyakinan”. Dari pendapat 

tersebut, dapatlah kemudian dikatakan shadaqah merupakan bukti akan 

keimanan seseorang yang tergambar dari keseuaian antara hati, perkataan, 

dan perbuatan. 

C. Fungsi zakat 

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan 

horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaaatan kepada 

Allah SWT dalam rangka meraih ridho-Nya dalam hubungan  vertikal 

(hablun minallah) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam 

hubungan horizontal (hablun minannas). Zakat dianggap juga sebagai ibadah 

                                                           
10

 Wahbah az-Zuhaily, Op.Cit., h. 91 
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kesungguhan dalam harta (maaliyah ijtihadiyyah). 
11

Maka berkaitan dengan 

ini fungsi zakat antara lain: 

1. Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari 

sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti sifat kikir, bakhil dan tidak 

peduli sesama.
12

 Apabila sudah tertanam kesadaran berzakat, berarti sifat 

kikir sudah mulai menjauh dan terus menjauh berkat tempaan iman dan 

takwa kepada Allah. Sebab, orang beriman dan bertakwa sadar betul 

bahwa apa yang dimilikinya adalah karunia Allah dan limpahan rahmat-

Nya. Salah satu cara mensyukuriny, dengan jalan mengeluarkan zakat, 

menyisihkan hak orang lain, dan fisabilillah. 
13

 

Selain menyucikan jiwa orang yang berzakat, zakat juga dapat 

menyucikan harta. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dari 

kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki. Di 

samping itu hak orang lain pun memang ada dalam harta yang dimiliki itu, 

sebagaimana disebutkan dalam surah adz-Dzaariyat ayat 19 yaitu: 

فِي   َٔ  َٔ ا ئِِم  ِٓۡى َحّقٞ نِّهسَّ نِ َٰٕ ۡحُزٔوِ أَۡي ًَ   ٩ٔ ٱۡن

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin 

yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 

bagian.” (adz-Dzariyat: 19) 

                                                           
11

 Zulkifli, Op.Cit., h. 5 
12

 Ibid., h. 5 
13

 M. Ali Hasan, Zakat dan infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 20 
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2. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan: yaitu memberikan pertolongan 

diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta 

menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada 

orang yang memiliki hak atas hartanya. 
14

 Zakat mempunyai misi 

meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. 

Lebih jauh dapat berperanserta dalam membangun perekonomian 

mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah. 
15

  

Melihat kenyataan sekarang, kita masih merasa prihatin. Sebagai 

contoh untuk membangun masjid, ada yang meminta sumbangan di 

pinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. 

Uang seratus, lima ratus, dan seribu rupiah diterima dengan rasa syukur 

oleh penerimanya. Belum lagi kita melihat orang meminta sumbangan dari 

rumah ke rumah untuk panti asuhan, pembangunan sekolah dan 

sebagainya. Hal ini suatu pertanda bahwa ekonomi masyarakat pada 

daerah itu masih lemah, sehingga membangun sekolah atau masjid pun 

terpaksa pergi ke tempat yang jauh. Masih banyak masalah sosial 

kemasyarakatan yang memerlukan dana. Salah satu jalan yang yang dapat 

ditempuh adalah melalui zakat (ibadah wajib), infak, dan sedekah.
16

 

3. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga 

yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, 

seperti menegakkan syi’ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan 

                                                           
14

 Zulkifli, Op.Cit., h. 6 
15

 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2003) 

h.77 
16

 M. Ali Hasan, Op.Cit., h. 22-23 
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ekonomi, bantuan untuk rakyat yang ditimpa bencana dan kesulitan 

ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila 

mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat. 
17

 

D. Zakat dalam Lintas Sejarah Islam 

Pada awal Islam (periode Mekkah) zakat merupakan kewajiban yang -

sepenuhnya diserahkan pada masing-masing kaum muslimin, sehingga 

bergantung pada kadar keimanan mereka. Bagi mereka yang kadar 

keimanannya tinggi, biasanya mengelurakan harta kekayaannya lebih besar 

dibanding mereka yang kadar keimanannya biasa-biasa saja. Ini pula 

disebabkan karena kewajiban zakat pada awal Islam itu masih belum ada 

ketentuan berapa kadar yang harus dizakatkan, dan jenis apa yang harus 

dizakati, sehingga zakat pada periode ini tidak terikat.
18

 

Perintah wajib zakat di dalam agama Islam turun di Madinah pada 

bulan Syawal tahun kedua sesudah Rasulullah SAW. berhijrah. Kewajiban 

terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai 

diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dak 

kewajban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai 

bukti solidaritas sosial.
19

 

Pada awalnya zakat di-fardhu-kan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa 

diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya pula. Syara’ 

                                                           
17

 Zulkifli, Op.Cit., h. 6 
18 M. Zainal Abidin, Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam, (Bandung: Angkasa, 

2003), h.  
19

 Nuruddin Mhd. Ali, Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006), h. 16 
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hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada 

kemauan dan kebaikan para penzakat sendiri. Hal ini berjalan hingga tahun 

kedua Hijriyah. 

Mereka yang menerima pada saat itu hanya dua golongan saja, yaitu 

fakir dan miskin. Pada tahun kedua Hijriyah bersamaan dengan tahun 623 

Masehi barulah syara’ menentukan harta-harta yang dizakatkan serta kadarnya 

masing-masing. 

Semula zakat masih diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat 

tanpa adanya petugas negara yang melakukan pemungutan dan 

mendistribusikannya. Eksistensi amil (petugas, pemungut, dan pendistribusi 

zakat), baru diadakan pada tahun ke-9 Hijriyah, ketika Rasulullah mengutus 

para amil ke daerah pedalaman Jazirah Arab hingga Yaman. Nabi dan para 

khalifah membentuk badan pengumpul zakat dan masing-masing gubernur 

juga melakukan hal yang sama d wilayahnya. 

Secara historis zakat mal di-syariat-kan pada tahun ke-8 Hijriyah. 

Riwayat Bukhari menjelaskan pada tahun ke-9/10 Hijriyah, setelah Fathul 

Makkah, yaitu ketika Nabi SAW mengutus Mu’adz ibn Jabal ke Yaman untuk 

mengajarkan agama terhadap penduduknya. Secara sosiologis, kondisi 

masyarakat muslim pada tahun itu relatif sudah stabil dalam berbagai segi 

kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hubungannya dengan negara 

tetangga disekitarnya. Karena itu, logis pula apabila kadar nishab zakat maal 

ditetapkan sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam literature kitab-
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kitab fikih. Sebelum tahu itu, zakat, zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua 

Hijriyah bersamaan dengan kewajiban berpuasa bulan Ramadhan. Bila 

demikian, zakat maal maupun zakat fitrah, baru ditetapkan kewajibannya pada 

periode Madaniyah. Sedangkan infak dan sedekah sudah berjalan sejak awal 

periode Makiyah. 
20

 

Adapun Islam mewakilkan pemungutan zakat kepada negara, dan 

bukan kepada perseorangan disebabkan beberapa hal. 

Pertama, banyak orang yang telah mati nuraninya, atau menjadi kerdil. 

Maka, tidak ada yang bisa menanggung apabila hak orang fakir diserahkan 

kepada orang-orang yang demikian. 

Kedua, hal orang fakir mengambil haknya dari negara dan bukannya 

langsung dari orang kaya adalah menjaga kemuliaannya dan memelihara 

kehormatannya sehingga tidak jatuh dengan meminta kepada pemilik harta. 

Ketiga, menyerahkan urusan ini kepada perseorangan mengakibatkan 

pembagiannya menjadi kacau. Kadang lebih dari satu orang kaya memberikan 

hartanya kepada satu oarng fakir dan mengabaikan yang lain. Sehingga tidak 

ada yang memperhatikannya, dan barangkali ia lebih fakir.  

Keempat, pemberian zakat tidak terbatas hanya kepada orang fakir atau 

orang-orang tertentu. Di antara pembelanjaan zakat adalah kemaslahatan kaum 

muslimin secara umum, yang tidak dapat ditaksir oleh perseorangan, 
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melainkan ulul amri dalam jamaah Islamiyah yang bisa memperkirakannya. 

Misalnya memberikan hak kepada kaum muallaf, dan menyiapkan bekal dan 

pasukan untuk jihad di jalan Allah.
21

 

E. Sasaran Zakat 

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak 

menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk 

membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, zakat harus 

dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam ayat: 

ت  إِنََّما  َدقََٰ ِكينِ لِۡلف قََرٓاِء وَ  ٱلصَّ ِملِينَ وَ  ٱۡلَمَسَٰ َؤلَّفَةِ َعلَۡيَها وَ  ٱۡلَعَٰ قَابِ ق ل ىب ه ۡم َوفِي  ٱۡلم  ِرِمينَ وَ  ٱلرِّ  ٱۡلَغَٰ

ِ َوفِي َسبِيِل  بِيِل   ٱۡبنِ وَ  ٱّللَّ َن  ٱلسَّ ِه فَِريَضٗة مِّ   ٠٦َعلِيٌم َحِكيٞم  ٱّللَّ  وَ  ٱّللَّ

Artinya: “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.” (Q.S at-Taubah: 60) 

Keseluruhan golongan asnaf atsamaniyah diilustrasikan pada surat at-

Taubah: 60 di atas. Ada beberapa hal, dalam konteks kajian tafsir kontemporer 

dari ayat yang dapat dikritisi sebagai berikut: 

Walaupun kata pertama ayat adalah „innama‟ yang berarti dalam 

gramatikal bahasa Arab sebagai pembatas ketentuan bahwa harta zakat hanya 

dapat didistribusikan kepada delapan golongan tersebut. Namun empat 

golongan pertama, preposisi yang digunakan adalah huruf „lam‟ kepunyaan, 

sedang empat golongan terakhir preposisi yang digunakan adalah „fi dzaraf‟. 
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Selanjutnya di antara empat golongan terakhir yang dapat ditafsirkan sesuai 

kondisi tersebut, terdapat golongan hamba sahaya (riqab) dan fisabilillah, di 

mana untuk kondisi sekarang ijtihad penafsiran kedua kelompok tersebut 

dapat mengalami perluasan makna, terutama pada kata fisabilillah, yang selain 

diartikan sebagai kelompok yang berjuang di jalan Allah, dapat pula berarti 

semua kegiatan yang mengupayakan kebaikan di jalan Allah. 

Dengan begitu, pembahasan kontemporer saat ini pada akhirnya 

mengarah kepada pengertian bahwa harta terkumpul zakat tidak diarahkan 

sebagai hak milik pribadi setiap golongan, tetapi diarahkan kepada 

kepemilikan bersama dari delapan asnaf. Maka bentuk dari pendistribusiannya 

dan pemaknaan delapan golongan tentu akan mengikuti maslahat kelompok 

mustahik zakat yang ada. 

1. Fakir dan miskin 

Sebagian pemahaman fuqaha (misal, Abu Yusuf dan Ibnu Qasim) 

menyebutkan bahwa pembicaraan mengenai fakir tidak akan lepas dengan 

golongan kedua dari delapan asnaf yaitu miskin. Kedua kelompok ini 

adalah hal yang paling umum untuk bisa dikaitkan dengan kemiskinan dan 

tingkat kesejahteraan Indonesia.  

Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu’az 

tatkala ia ditugaskan ke Yaman: 

 ........فُ َقَرائِِهمْ  َعَلى فَ تُ َرد   َأْغِنَياِئِهمْ  ِمنْ  تُ ْؤَخذُ  َصَدَقةً  َعَلْيُكمْ  فَ َرضَ  َقدْ  اللَّوَ  َأنَّ  فََأْخِبْرُىمْ 
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22 )رواه البخارى( 
 

Artinya: “Ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang 

akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang 

miskin”.  

Kemudian dalam sebuah hadis shahih diriwayatkan,  

ثَِني َماِلٌك ، َعْن َأِبي الزِّنَاِد ، َعِن اأَلْعَرِج ،  ثَ َنا ِإْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد اهلِل ، قَاَل : َحدَّ َحدَّ

: لَْيَس  َعْن َأِبي ُىَريْ َرَة ، َرِضَي اللَُّو َعْنُو ، َأنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم قَالَ 

اْلِمْسِكيُن الَِّذي َيطُوُف َعَلى النَّاِس تَ ُرد ُه الل ْقَمُة َوالل ْقَمَتاِن َوالتَّْمَرُة َوالتَّْمَرتَاِن َوَلِكِن 

اْلِمْسِكيُن الَِّذي اَل َيِجُد ِغًنى يُ ْغِنيِو ، َواَل يُ ْفَطُن ِبِو فَ ُيَتَصدَُّق َعَلْيِو ، َواَل يَ ُقوُم فَ َيْسَأُل 

 (رواه البخاري)  .نَّاسَ ال

Artinya:  Ismail bin Abdullah telah menyampakan kepada kami, dia 

berkata, Malik telah menyampaikan kepadaku dari Abi Zinad 

dari A‟raj dari Abu Hurairah ra  bahwa Rasulullah SAW 

berkata: “Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling 

minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi atau satu dua biji 

kurma, tapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak 

berkecukupan kemudian diberi sedekah, dan mereka itu tidak 

pergi meminta-minta pada orang lain”.  (H.R Bukhari)
23

 

 

Dalam buku-buku Turats (manuskrip) para ulama mazhab atau 

buku-buku kajian fikih kontemporer, secara umum pengertian yang 

dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari 

indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, 
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23

 Ibid. 



48 
 

 
 

 
 

atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), di mana dari hasil 

usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian 

indikator utama yang ditekankan para imam mazhab adalah: a) 

ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materi; b) ketidakmampuan 

dalam mencari nafkah. Kelompok fakir bisa dikaitkan dengan kenihilan 

materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang 

tidak mencukupi. 
24

 

Berikut ilustrasi lengkap dari indikator fakir dan miskin yang 

ditentukan dalam fikih ulama mazhab.  

a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (papa/tidak punya 

apa-apa). 

b. Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabot 

dalam kondisi yang sangat minim. 

c. Memiliki aktiva keuangan kurang dari nisab. 

d. Memiliki aset selain keuangan umum dengan nilai di bawah nisab, 

seperti empat ekor unta atau tiga puluh sembilan ekor kambing yang 

nilainya tak sampai dua ratus dirham. 

e. Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat 

memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu 

tempat jauh dari kampung halamannya tempat di mana ia memiliki 

sejumlah aset. Atau berada di kampungnya tapi asetnya ditahan oleh 

pihak lain, seperti pemerintah misalnya. 
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Indikator ketidakmampuan materi: 

a. Tidak mempunyai usaha sama sekali. 

b. Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluaganya, 

yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari 

kebutuhan.  

c. Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya 

sendiri seperti tukang, pedagang, dan petani. Akan tetapi, mereka 

kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau 

kekurangan tanah, alat pertanian dan pengairan. 

d. Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan  

nonmateri (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, 

janda, anak-anak, dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan 

zakat secukupnya. Misalnya diberikan gaji tetap yang dapat 

dipergunakan setiap tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila 

dikhawatirkan orang itu berlaku boros. 
25

 

2. Kelompok Amil Zakat 

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau 

masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian 

membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya (mustahik). 
26

 

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses 

redistribusi income, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki 
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peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya, bahwa sistem 

zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap 

keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para 

mustahik, khususnya amil, menginta konsep fikih secara jelas 

mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5 % atau 1/8 dari harta 

terkumpul. Umar bin Khattab telah menentukan sifat-sifat yang harus 

dimiliki oleh pengumpul zakat dengan perkataannya: “Dan aku tidak 

menentukan harta ini dapat bermanfaat kecuali pada tiga hal yaitu 

diambil dengan cara yang benar; dibelanjakan pada jalan yang benar; 

dan terhindar dari sesuatu yang bathil”. 
27

 

Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang 

mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari 

para muzakki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya 

kepada mustahiknya. Dengan persyaratan sebagai amil zakat: Akil balig 

(mukallaf), memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memilik 

kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan. 

Secara konsep tugas-tugas amil adalah: pertama, melakukan 

pendataan muzaki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, 

mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzaki saat 

menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelanggaraan sistem 

administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, 
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memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, 

memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya.  

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa “pengelolaan 

zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta 

pendayagunaan zakat”. Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat 

adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan oleh masyarakat. 
28

 

3. Kelompok Mualaf 

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Zakat dan Infak Salah 

Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia mengutip pendapat 

Mushtofa al-Maraghi alam tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa yang 

termasuk mualaf adalah: 

1. Orang kafir yang diperkirakan aau diharapkan mau beriman dan 

memeluk agama Islam. Contoh dalam sejarah adalah bahwa nabi 

pernah memberikan zakat kepada Shafwan bin Umayyah pada saat 

penaklukan Mekkah. 

2. Orang yang baru masuk Islam yang dengan harapan imannya kuat 

tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam. 

3. Orang Islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keamanan atau 

dapat menghalangi serangan dari pihak lain. 
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Pembagian muallaf seperti dikemukakan diatas, dapat dipahami 

dalam kondisi dan dengan situasi tertentu. Sebab, disinyalir dalam 

masyarakat ada orang yang ingin memeluk Islam karena alasan ekonomi 

(mendapat bagian dari zakat) dan tentu saja secara lahiriyah dapat 

diterima, asal saja jangan sampai seumur hidup menjadi mualaf. Sekiranya 

para mualaf memang ditakdirkan fakir dan miskin, maka dia berhak 

menerima zakat atas nama fakir dan miskin. 

Hal ini juga dikemukakan, karena seseorang masih menganggap 

dirinya mualaf, berarti imannya tidak meningkat dan terus berada pada 

kebimbangan. Kendatipun tidak diberi batas tertentu, tetapi hal ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan dari pengelola zakat (amil).
29

 

Penyuluhan, bimbingan dan motivasi memang perlu diberikan 

kepada orang-orang yang harus memeluk Islam, agar mereka tidak terus 

menerus menjadi mustahik, tetapi pada suatu ketika supaya bisa menjadi 

muzaki (wajib zakat), sekurang-kurangnya tidak lagi menjadi beban orang 

lain dan yang terpenting iman dan takwa mereka meningkat. 
30

 

4. Kelompok Riqab 

Dalam kajian fiqih klasik yang dimaksud dengan para budak, dalam 

hal ini jumhur ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) 

untuk bekerja dan mengabdi kepada majikannya, di mana pengabdian 

tersebut dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban 
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pembayaran sejumlah uang, namun si budak tersebut tidak memiliki 

kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut. Oleh 

karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada orang itu 

agar dapat memerdekakan diri mereka sendiri. Bila melihat konsep diatas, 

maka definisi tersebut sepintas tidak lagi bisa dipakai atau diterapkan pada 

kondisi sekarang, sehubungan dengan adanya pelarangan secara syariat 

dan bahkan konteks sekarang sudah menjadi isu pelarangan dalam skala 

internasional. 

Dalam memahami masalah ini, Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut 

mensinyalir, bahwa pengertian kata riqab dapat dialihkan kepada 

kelompok atau bangsa yang hendak membebaskan diri mereka dari 

penjajahan. Untuk pendapat ini, sekali lagi globalisasi dunia saat ini sudah 

mempropagandakan pembebasan atas jajahan satu bangsa dengan bangsa 

lain di muka bumi ini. Ijtihad ini mungkin cukup relevan untuk zaman 

beliau, karena pada masa itu dunia masih marak dengan praktik 

kolonialisasi, yang bahkan dialami oleh bangsa Indonesia sendiri. 
31

 

5. Gharim (Orang yang berhutang) 

Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim (dengan ghin panjang), 

artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan ghariim (dengan ra 

panjang) adalah orang yang berutang. Kadangkala dipergunakan untuk 

orang yang mempunyai piutang. 
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Asal pngertian gharim menurut bahasa adalah tetap, seperti firman 

Allah SWT: “Sesungguhnya siksa neraka jahannam adalah tetap/kekal.” 

Dengan makna itu disebutkan ia sebagai gharim, karena utang telah 

tetap padanya, dan disebut gharim karena tetap kepadanya orang yang 

mempunyai piutang. 

Menurut mazhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang 

mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. 

Menurut imam Malik, Syafi’i dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai 

utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya 

tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan 

dirinya sendiri, dan kedua orang yang mempunyai utang untuk 

kemaslahatan masyarakat.  

a. Orang yang berutang untuk dirinya sendiri 

Golongan pertama adalah orang yang mempunyai utang untuk 

kemaslahatan dirinya sendiri, seperti untuk nafkah, membeli 

pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, 

mendirikan rumah, atau mengganti barang orang lain yang 

dirusakkannya karena kesalahan, lupa atau yang seperti itu. 

Imam at-Tabari meriwayatkan dari Abu Ja’far dan Qatadah: 

Gharim adalah orang yang mempunyai utang dengan tidak 

berlebihan. Maka Imam berkewajiban membayar dari baitul-mal. 
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Orang yang mengalami bencana termasuk golongan ini. 

Mereka yang mendapatkan berbagai macam bencana hidup dan 

mengalami musibah di dala hartanya, sehingga mempunyai 

kebutuhan yang mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan 

keluarganya. Dari Mujahid ia berkata: “Tiga kelompok termasuk 

orang yang mempunyai hutang: Orang yang hartanya terbawa banji; 

orang yang hartanya terbawa musnah terbakar dan orang yang 

mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta, sehingga ia 

berutang untuk menafkahi keluarganya itu.
32

 

Dalam hadis Qabishah bin al-Mukharik, diriwayatkan Imam 

Ahmad dan Muslim:  

حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كالىما عن حماد بن زيد قال يحيى 
لعدوى عن أخبرنا حماد بن زيد عن ىارون بن رياب حدثنى كنانة بن نعيم ا
صلى اهلل -قبيصة بن مخارق الهاللى قال تحملت حمالة فأتيت رسول اهلل 

قال «. أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » أسألو فيها فقال  -عليو وسلم
يا قبيصة إن المسألة ال تحل إال ألحد ثالثة رجل تحمل حمالة » ثم قال 

جائحة اجتاحت مالو و ورجل أصابتفحلت لو المسألة حتى يصيبها ثم يمسك 
 )رواه مسلم (  ...فحلت لو المسألة حتى يصيب قواما من عيش

Artinya: Telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Yahya dan 

Qutaibah bin Said, dari Hamad bin Zaid berkata, Yahya telah 

mengabarkan kepada kami Hamad bin Zaid dari Harun bin 

Riyab, telah menyampaikan kepada kami Kinanah bin Nu‟aim al-

Adui dari Qubaishoh bin Muhorrik al-Hilali dia berkata: “aku 
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membawa sesuatu bawaan kemudian aku datang kepada 

Rasulullah SAW. beliau menanyakan tentang isi bawaan itu lalu 

berkata: Sesungguhnya meminta-minta itu tak boleh (tidak halal) 

kecuali untuk tiga golongan. (Satu) orang yg menanggung hutang 

(gharim, untuk mendamaikan dua orang yg saling bersengketa 

atau seumpanya). Maka orang itu boleh meminta-minta, sehingga 

hutangnya lunas. Bila hutangnya telah lunas, maka tak boleh lagi 

ia meminta-meminta. (Dua) orang yg terkena bencana, sehingga 

harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai 

dia memperoleh sumber kehidupan yg layak baginya. (H.R 

Muslim)
33

 

 

Dari hadis diatas bahwa Nabi SAW membolehkan orang yang 

mengalami bencana di dalam hartanya, meminta kepada penguasa 

bagian dari zakat, sehingga ia mempunyai kekuatan untuk menutupi 

kebutuhan hidupnya.
34

 

b. Orang yang Berutang untuk Kemaslahatan Orang Lain 

Termasuk golongan kedua dari gharimin ini adalah adalah 

orang-orang yang mempunyai nilai kemanusiaan dan kemuliaan 

yang tinggi, cita-cita yang tinggi pula, yang masyhur di kalangan 

masyarakat Arab dan Islam. Mereka itu orang-orang yang berutang 

karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa. Misalnya, 

terjadi dua kelompok besar, seperti antar dua suku atau dua negara 

karena pertentangan memperebutkan harta. Kemudian ada orang 

yang menengahi antara dua kelompok itu, yang merelakan dirinya 
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untuk mengganti harta yang dipertentangkan itu, agar api 

permusuhan segera padam. Orang ini sesungguhnya telah melakukan 

perbuatan baik yang luar biasa. Maka yang baik adalah beban itu 

dipikulkan pada zakat, agar jangan mengecilkan keinginan orang-

orang yang berbuat baik, atau melemahkan kehendaknya. Maka 

untuk itu syariat telah menetapkan kebolehan meminta bagian dari 

zakat, dan telah menetapkan pula bagian untuk mereka dari harta 

zakat.
35

  

6. Fi Sabilillah 

Sesungguhnya kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. Sabil 

artinya at-thariq atau jalan. Jadi sabilillah artinya perjalanan spiritual atau 

keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal 

berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).
36

 

Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan 

untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya 

dipergunakan itu, seolah-olah sabilillah itu artinya hanya khusus untuk 

jihad.  

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakat mengemukakan 

dari tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat sabilillah, terbagi dua: 
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1. Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa, adalah setiap amal 

perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada 

Allah SWT., meliputi segala amal perbuatan shaleh, baik yang 

bersifat kemasyarakatan. 

2. Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat 

mutlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan 

untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk itu (jihad). 

Dengan bisa diartikannya kata ini pada dua arti itulah, yang 

menyebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan 

maksud sasaran ini. 

Mazahab Hanafi berpendapat dalam menerangkan arti “sabilillah”, -

menurut Abu Yususf- bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan yang 

terputus bekalnya, karena itu yang difahami dari kemutlakan lafaz ini. 

Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus, yaitu mereka yang 

tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran mereka, 

dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/hewan tunggangan atau 

yang lainnya. Maka dihalalkan kepada mereka zakat, walaupun mereka 

mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka 

tertinggal jihad.  

Menurut Imam Muhammad, yang dimaksud dengan sabilillah, 

jamaah haji yang habis perbekalannya. Atau menurut riwayat lain dari 

Hanafiyah ada pula yang mengartikan sabilillah sebagai pencari ilmu atau 
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mereka yang bekerja untukn kebajikan dan kemaslahatan umat Islam 

secara umum (dakwah). 

Imam Kasani dalam al-Bada’i menafsirkan sabilillah dengan semua 

amal perbuatan yang menunjukkan taqarrub dan ketaatan kepada Allah. 

Sebagaimana ditunjukkan oleh makna asal lafaz ini. Akibatnya masuklah 

ke dalam sabilillah, semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan 

kepada Allah, dan semua jalan kebajikan, apabila ia membutuhkan nya. 
37

 

Mazhab Maliki sepakat bahwa sabilillah itu berkaitan dengan perang 

dan jihad atau yang semakna dengan itu, misalnya tentara pos penjagaan 

daerah perbatasan dan lain sebagainya. Malikiyah berpendapat bahwa 

boleh mendistribusikan dana zakat kepada mujahid atau yang semakna 

walaupun keadaannya kaya, hal ini tentunya berbeda dengan mazhab 

Hanafi. Pendapat mereka disini lebih dekat pada realita ayat al-Qur’an 

yang menjadikan sebagai sasaran tersendiri dari golongan fuqara dan 

masakin. Dan lebih dekat pada sunnah yang menyatakan bahwa zakat itu 

tidak halal bagi orang kaya kecuali pada lima golongan termasuk orang 

yang berperang di jalan Allah. Bahkan ulama Malikiyah secara umum 

lebih menyarankan untuk menyalurkan dana zakat sebagai instrumen 

untuk membiayai perlengkapan dan akomodasi jihad, seperti senjata, kuda, 

benteng-benteng, kapal-kapal perang, dan sebagainya. 
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Menurut mazhab Syafi’i bahwa sabilillah itu adalah para 

sukarelawan di medan perang yang tidak mendapat tunjangan tetap dari 

pemerintah, atau sebagaimana yang disinyalir oleh Ibn Hajar, mereka yang 

tidak termasuk namanya dalam daftar gaji, karena mereka merupakan 

sukarelawan jihad di jalan Allah di mana jika kondisi jasmani sehat dan 

kuat, maka mereka akan sukarela ikut berjuang bersama tentara muslim, 

dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya. Mazhab Syafi’i 

sejalan dengan mazhab Mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini 

pada jihad dan mujahidin, dan membolehkan penyaluran dana zakat bagi 

para mujahidin untuk dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun 

kondisi materi mereka secara pribadi terbilang mencukupi, serta 

memperbolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang 

mutlak diperlukan, seperti senjata dan sejenisnya. Akan tetapi, dalam hal 

ini mazhab Syafi’i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki dalam dua 

hal: Pertama, mereka mensyaratkan mujahid sukarelawan itu tidak 

mendapat bagian atau gaji yang tetap dari kas negara. Kedua, mereka tidak 

memperbolehkan golongan ini diberi bagian dari zakat melebihi bagian 

yang diserahkan pada orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan mazhab 

Syafi’i secara sederhana mencanangkan bagian yang relatif sama pada 

setiap golongan delapan asnaf. 

Mazhab Hanbali tidak jauh berbeda dengan mazhab Syafi’i, bahwa 

yang dimaksud dengan sabilillah adalah sukarelawan yanag berperang 

yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi 
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kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan berperang, 

maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Dan menurut satu 

pendapat dari mazhab mereka, bahwa orang yang menjadi penjaga pada 

benteng-benteng sama seperti orang yang berperang. Keduanya termasuk 

sabilillah.
38

 

Kesimpulan apa yang dikutip dari keempat mazhab ini adalah bahwa 

mereka bersepakat tentang sasaran ini pada tiga hal: 

1. Bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup sabilillah. 

2. Disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda 

dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. 

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.  

3. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan 

dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-

jembatan, mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki 

jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini 

diserahkan pada kas baitul-mal dari hasil pendapatan lain seperti harta 

fai, pajak/upeti dan lain sebagainya. 

Sesungguhnya tidak diperkenankannya menyerahkan zakat dalam 

masalah tersebut, karena tidak ada pemilikan, sebagaimana dikemukakan 

mazhab Hanafi, atau karena keluarnya dari sasaran yang delapan, 

sebagaimana dikemukakan oleh yang lain. 
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Adapun pendapat yang dikutip dari al-Bada’i yang menafsirkan sabilillah 

dengan semua amal dalam rangka takarrub dan ketaatan kepada Allah, maka 

disyariatkan adanya pemilikan zakat pada pribadinya, tidak boleh diserahkan 

secara umum, seperti persyaratan orangnya harus fakir. Atas dasar itu maka 

pendapat ini tidak keluar dari ruang lingkup ulama yang menyempitkan arti 

sabilillah. Abu Hanifah secara tersendiri telah mensyaratkan adanya kefakiran 

pada mujahid, sebagaimana tersendirinya pendapat Imam Ahmad dalam 

memperkenankan memberikan zakat bagi jamaah haji dan umrah. 

Mazhab Syafi’i dan Hanbali telah sepakat dengan adanya persyaratan, 

bahwa mujahid yang berhak menerima zakat itu adalah sukarelawan yang 

tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. 
39

 

7. Ibnu Sabil 

Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir 

(perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah 

lain. As-sabil artinya at-thariq/jalan. Imam Thabari meriwayatkan dari 

Mujahid: “ibnu sabil mempunyai hak dari dana zakat, apabila kehabisan 

akomodasi dan perbekalannya, walaupun pada asal kondisi ekonominya 

berkecukupan. Ibnu sabil dalam al-Qur’an diilustrasikan sebagai bentuk 

aktivitas yang sangat penting, karena Islam senantiasa merangsang untuk 

melakukan perjalanan dan bepergian dengan beragam motivasi yang 

ditunjukkan al-Qur’an, diantaranya: bepergian untuk mencari rezeki dan 

menjemput rezeki (QS: 67;15, 70;20), perjalanan untuk mencari ilmu, 
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perjalanan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah al-Haram (QS: 3;97,22;27-

28) dan lain-lain. 

Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga pengumpul 

zakat mengategorikan para perantau yang menglami kegagalan dalam 

mengais rezeki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk 

menuntut ilmu dikategorikan sebagai ibnu sabil. 
40

 

F. Kepentingan Umum (Maslahah Ammah) 

Diturunkannya syari’at Islam di tengah kehidupan umat manusia adalah 

untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia 

di dunia dan di akhirat. Oleh sebab it, agar keamanan, kesejahteraan dan 

kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dapat terwujud maka segala 

usaha yang dilakukan umat manusia dimuka bumi harus selalu sejalan dengan 

tuntutan syari’at. 

Untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia serta merespon 

berbagai dinamika kehidupan, maka setiap pengambilan keputusan harus 

memenuhi kriteria kepentingan umum (maslahah „ammah) yang dibernarkan 

oleh syara’.   

Dalam kitab Mustashfa, Imam Ghazali mengatakan bahwa maslahah 

pada intinya adalah ungkapan tentang penarikan manfaat dan penolakan 

bahaya. Maslahah ammah merupakan sesuatu yang mengandung nilai manfaat 

dilihat dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai mudharat yang 
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terkandung menurut syari'at, baik yang dihasilkan dari aktifitas Jalbul 

Manfaat (mendapatkan manfaat) maupun aktifitas daf‟ul mafsadah 

(menghindari mafsadah). 
41

 

Maslahah ammah urusan umum yang menyangkut kepentingan-

kepentingan (mashalih)  tegaknya urusan agama dan dunia dalam kehidupan, 

di antaranya adalah mencegah kemelaratan orang banyak (kaum Muslimin), 

menegakkan kontrol sosial melalui amar ma’ruf nahi mungkar, mencerdaskan 

kehidupan masyarakat melalui pendidikan, bimbingan keagamaan (fatwa) dan 

penyebaran buku-buku.
42

 

Kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari’ah agama, tidak berada 

dalam satu peringkat. Tetapi ia bertingkat-tingkat, sebagaimana peringkat 

utama yang telah ditetapkan oleh para ahli ushul fiqh. Mereka membagi 

kemaslahatan itu menjadi tiga tingkatan dengan urutan sebagai berikut: 

dharuriyyat, hajjiyyat, dan tahsinat. Yang dimaksudkan dengan dharuriyyat 

ialah sesuatu yang kita tidak bisa hidup kecuali dengannya; dan hajjiyyat ialah 

kehidupan memungkinkan tanpa dia, tetapi kehidupan itu mengalami kesulitan 

dan kesusahan; dan tahsinat ialah sesuatu yang dipergunakan untuk menghias 

dan mempercantik kehidupan, dan seringkali kita sebut dengan kamaliyyat 

(pelengkap). 
43
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Dengan tercapainya maqashid al-syari‟ah, menurut asumsi para ulama, 

maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yang 

mashlahat akan terwujud nyata, suatu kehidupan yang ditandai oleh hasanah 

fi al-dunya dan hasanah fi al-akhirah menuju kerelaan Allah SWT.  

Untuk keperluan pribadi dan keluarga, asumsi tersebut dapat 

dibenarkan, karena berdasarkan sejumlah ayat dan hadist dan telah ada dalam 

sejarah hukum Islam sebagai maqashid yang dianggap sudah mapan. Akan 

tetapi, dilihat dari segi lain, perlu dipikirkan lebih lanjut. Hal ini didasarkan 

pada pertimbangan bahwa manusia hidup dalam sebuah masyarakat. Ibn 

Khaldun menyatakan bahwa kebersamaan manusia itu adalah hal yang pokok 

di dalam memenuhi hajat hidup mereka. Pada poin ini sebuah kepentingan 

umum (maslahah ammah) termasuk kedalam hal pokok yang hajatnya pun 

harus diperhatikan. 
44

 

Dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai kepentingan, dapat 

digunakan kaidah berikut ini:
45

 

ْصهََحِت انَصِغْيَزةُ  ًَ ْصهََحتُ اْنَكبِْيَزةُ َعهَى اْن ًَ ُو ان  تُقَدَّ

Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil. 

ْصهََحِت انفَْزِد  ًَ اَعِت َعهَى اْن ًَ ْصهََحتُ اْنَج ًَ ُو ان  تُقَدَّ

Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentinga individual. 
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ْصهََحِت اْنقِهَِّت  ًَ ْصهََحتُ اْنَكْثَزِة َعهَى اْن ًَ ُو ان  تُقَدَّ

Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit. 

Dalam fiqh siyasah, dusturiyah, dawliyah, dan maliyah (yang 

didalamnya mencakup tentang zakat) dikendalikan oleh rambu-rambu moral 

dan hukum. Rambu-rambu tersebut dapat berupa beberapa dalil kulli baik al-

Qur’an maupun hadist, maqashidu syariah, semangat ajaran Islam, dan 

kaidah-kaidah hukum yang sudah mapan. Selebihnya di dalam mengatur 

kehidupan umat diserahkan kepada ijtihad para ulama selama masih masih di 

dalam rambu-rambu tersebut dan senantiasa diorientasikan untuk 

kemaslahatan umat. 

Ukuran kemaslahatan ditentukan oleh: 1) kesesuaian dengan rambu-

rambu tersebut di atas; 2) rasional; 3) bersifat umum; 4) dapat dilaksanakan. 
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