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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT MAL 

A. Pengertian Zakat Mal 

Zakat mal menurut bahasa adalah berasal dari kata tazkiyah yang 

artinya adalah menyucikan harta benda. Sedangkan menurut istilah kadar harta 

benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat 

kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat juga dapat diartikan bertambah 

dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang 

ukurannya
25

. Selain itu zakat dapat diartikan mensucikan, sebagaimana dalam 

firman Allah dalam surat Asy-Syams (91) : 9 : 

         

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa 

itu”. 

Adapun zakat menurut syar’i adalah bagian yang telah ditetapkan pada 

harta tertentu, waktu tertentu, yang diserahkan kepada pihak-pihak tertentu 

pula
26

. Bagian yang dikeluarkan dari harta ini dinamakan zakat, karena zakat 

tersebut akan menambah keberkahan dari harta yang dikeluarkan zakatnya. 

Demikian pula zakat akan mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9) : 103 : 

                                                             
25

Ahmad Werson Munawir, Kamus Arab-Indonesia, ( Surabaya : Pustaka 

Progressif, 1997), Cet. Ke-2, h. 577. 

` 
26

 Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, alih bahasa 

oleh Abu Ihsan Al-Atsary, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), Cet. Pertama, Jilid 3, h. 3. 
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Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

Menurut pendapat Yusuf Qardawi, kata dasar zakat berarti bertambah 

dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zakat artinya tumbuh, 

sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila 

satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih. Bila 

seseorang diberi sifat zakat dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak 

mempunyai sifat yang baik. Seseorang itu zaki, berarti seseorang yang 

memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik
27

. 

Di dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq zakat adalah hak 

Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-

orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung 

penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan dan harapan 

untuk mendapat berkah
28

. 

Menurut Quraisy Shihab, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan 

harta benda, bahkan shadaqah dan infakpun demikian. Allah telah menjadikan 

                                                             
27

 Yusuf Qardawi, Op, Cit. h, 34 
28 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Mhd Abidun, Lc, (Jakarta : Pena Pundi 

Aksara,2009), Cet. Ke-1, h. 579.   
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harta benda sabagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, dengan 

demikian ia harus diarahkan untuk kepentingan bersama
29

. 

B. Syarat wajib Zakat Mal 

Zakat mal adalah zakat yang berhubungan dengan harta, yaitu emas, 

perak, binatang ternak, hasil tanaman dan buah-buahan, serta harta barang 

dagangan dan setiap jenis ibadah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. 

Berikut syarat wajib zakat: 

1. Beragama Islam 

Zakat merupakan bentuk ibadah. Oleh karena itu, beragama Islam 

menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya
30

. Sebagaimana 

yang terdapat dalam kitab bidayatul mujtahid sebagai berikut: 

مسلم حر تالغ عاقل ملك النصابواما علئ من تجة الزكاج فإنهم إتفقىا انما علً كل   
 

Artinya: “Adapun orang-orang yang diwajibkan zakat oleh para 

ulama adalah orang-orang Islam, merdeka, berakal, sampai 

senisab, dan milik sempurna.
31

 

Ungkapan “kepada kaum muslimin” tersebut menegaskan bahwa 

selain orang Islam tidak dituntut untuk membayar zakat. Akan tetapi 

diakhirat kelak, orang-orang non muslim akan mendapatkan siksa dan azab 

karena tidak menunaikan zakat. Allah SWT berfirman dalam QS.Fusilat 6-7 

: 

                                                             
29

 Quraish Shihab, Membumukan Al-Qur‟an, (Bandung : Mizan, 1994), h. 323. 
30

El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap, (Jogjakarta: Diva Pres, 2013), Cet, ke-1. H. 19 
31

 Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid Terjemahan, (Kairo: Maktabah Ma’had al-Husein, 

1385 H), h. 178  
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Artinya: “Katakanlah: bahwasanya aku hanya seorang manusia seperti 

kamu, diwahyukan kepadaku bawsanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang 

Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan 

mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-

orang yang mempersekutukan-Nya, yaitu orang-orang yang tidak 

menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.” 

Adapun orang yang murtad, jika kewajiban zakat ada pada dirinya 

ketika ia masih dalam agama Islam, kemudian ia keluar dari agama Islam 

sebelum menunaikan zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dan tetap 

diambilkan dari hartanya
32

. 

2. Merdeka  

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib atas hamba 

sahaya karena ia tidak memiliki hak milik, tuan atau majikannyalah yang 

mempunyai apa yang ada padanya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak 

ada kewajiban zakat pada harta milik hamba sahaya itu sendiri ataupun atas 

nama tuannya, karena milik hamba sahaya tidak sempurna (naqis), padahal 

zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan kepada yang memiliki secara 

penuh. Selain itu tuan tidak memiliki harta hamba sahayanya.  

3. Baligh Berakal 

Dalam masalah ini menurut Mazhab Hanafi, keduanya dipandang 

sebagai syarat. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak 

                                                             
32 El-Madani, Op. Cit. h. 21  
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kecil dan orang gila karena keduanya tidak wajib mengerjakan ibadah. 

Menurut jumhur ulama keduanya tidak termasuk syarat, oleh karena itu, 

zakat wajib bagi anak kecil dan orang gila, zakatnya dikeluarkan oleh 

walinya
33

. 

4. Harta yang dikelurkan adalah harta yang wajib dizakatkan 

Harta yang dimaksud disini adalah harta yang memenuihi jenis 

kriteria, yaitu:  

a. Uang, emas, perak, baik bentuknya logam atau kertas 

b. Barang tambang dan barang temuan 

c. Barang dagangan 

d. Binatang ternak yang mencari makan sendiri (sa‟imah) atau binatang 

ternak yang diberi makan oleh pemiliknya)
34

. 

5. Harta yang di zakatinya telah sampai nisab 

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan syari’at, sebagai 

batas wajib zakat harta. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas 

kekayaan seseorang. Artinya, jika harta seseorang belum mencapai nisab 

yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang yang wajib 

membayar zakat
35

. 

6. Milik sempurna 

Para fuqaha‟ berbeda pendapat, apakah yang dimaksud benar-benar 

berada ditangan sendiri. Ataukah harta milik yang hak pengeluarannya 

                                                             
33 Wahbah Al-Zuhaili, zakat kajian berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

1997), Cet. Ke-3. H. 99  
34 Ibid, h. 101  
35 El-Madani, Loc, Cit. 
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berada ditangan seseorang ataukah harta yang dimiliki secara asli
36

. Mazhab 

Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud harta yang sempurna adalah 

harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya tidak berbeda 

ditangan pemiliknya. Mazhab Syafi’i berpendapat harta milik penuh adalah 

harta yang dimiliki secara asli penuh dan ada hak pengeluarannya, 

sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus 

merupakan harta yang dimilki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai 

dengan keinginan pemiliknya
37

. 

7. Kepemilikan harta telah sampai satu tahun (haul) 

Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya satu tahun dengan 

mengunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang sudah 

sampai nisab. Persyaratan berlalunya satu tahun ini tidak berlaku pada zakat 

biji-bijian, buah-buahan, dan barang tambang. Zakat pada jenis harta ini 

diwajibkan ketika barang-barang tersebut diperoleh.Yaitu ketika barang 

tambang dikeluarkan, dan biji-bijian serta buah-buahan dipanen
38

. Dasar 

terkait hal ini adalah firman Allah SWT. QS Al-An’am : 141 berikut :  

       

Artinya: “dan, tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya dengan 

dikeluarkan zakatnya”. 

 

 

                                                             
36

 Wahba Al-Zuhaili, Op-Cit. h. 102  
37 Ibid, h. 106  
38 El-Madani, Op-Cit, h. 22  
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8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang  

Hutang yang menghabiskan jumlah nisab harta atau menguranginya 

sehingga tidak ada lagi untuk melunasi hutang kecuali dari nisab. Mencegah 

kewajiban zakat, jumlah hutang tidak mencegah kewajiban zakat ketika 

harta bertambah melebihi hutang dan telah mencapai nisab. Akan tetapi, 

jika jumlah hutang tersebut sama dengan jumlah zakat atau kurang. Inilah 

yang mencegah kewajiban untuk mengeluarkan zakat
39

. 

9. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok 

Harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok 

sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan 

orang yang tidak mempunyai harta. Kebutuhan pokok disini adalah harta 

yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, 

tempat tinggal, peralatan perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi 

dari panas dan dingin, dan pelunasan hutang. Orang yang memiliki hutang 

harus melunasi hutangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah 

mencapai nisab. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dirinya dari 

penahanan yang pada dasarnya sama juga dengan kebinasan
40

. Semua ini 

adalah syarat wajib zakat, dan ada juga syarat sah pelaksanaan zakat, yaitu: 

Niat dan Tamlik (memindahkan kepemilkan harta kepada penerimanya)
41

. 

 

 

                                                             
39

 Wahba al-Zuhaili, Op-Cit. h. 112  
40Ibid, h. 114  
41Ibid, h. 114-117  



38 
 

 

C. Waktu Pelaksanaan Zakat 

       Zakat mal dikeluarkan setahun sekali bila sudah cukup nisabnya 

kecuali hasil panen dan harta barang temuan sedangkan zakat fitrah 

dikeluarkan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. 

D. Kedudukan Zakat Mal 

Zakat di dalam Islam bukanlah sumbangan yang merupakan kebaikan 

hati orang kaya kepada orang miskin, atau kemurahan orang yang berada 

kepada orang yang kurang mampu. Melainkan zakat mempunyai area yang 

lebih jauh dan cakrawala yang lebih luas dari hal tersebut
42

. 

Zakat adalah Ibadah yang sangat agung dan kewajiban yang sangat 

mulia. Kedudukan zakat dalam syari’at Islam sangat besar, memang tak 

diragukan lagi bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, posisinya sama 

dengan syahadat, shalat, puasa, dan haji. Sebagaimana Allah SWT berfirman : 

                           

             

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

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

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

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. At-

Taubah: (9): 103). 

                                                             
42 Yusuf Qardawi, Ibadah Dalam Islam, alih bahasa oleh Abdurahim Ahmad, ( Jakarta: 

Akbar Media Eka Sarana, 2005), h. 322  
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Dan firman Allah yang berbunyi:  

                     

                      

 

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. (QS. Al-Baqharah (2) : 277) 

Jika hanya mengerjakan shalat atau rukun Islam lainnya, tanpa 

menunaikan zakat, maka dia berdosa. Kalau seorang Muslim tidak 

mengeluarkan zakat meskipun sudah memenuhi syarat wajib zakat, maka 

Islamnya belum sempurna
43

. 

Di dalam Al-Qur’an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-

orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat, dan sebaliknya 

memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan zakat , bahkan, 

dahulu Khalifah Abu Bakar ash-Siddiq bertekad memerangi orang-orang yang 

shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sifat ini menunjukkan 

bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan
44

. 

E. Hikmah Zakat 

                                                             
43Gus Arifin, Zakat Infak Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan, (Jakarta: PT Elex Media 

komputindo KelompokGramedia, 2011), h. 18  
44 Didin Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 

Cet, ke-3. H. 2  
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    Dalam kehidupan bermasyarakat kondisi manusia tidaklah sama, ada 

yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan ada yang 

bahkan untuk makan sehari-haripun susah mendapatkannya. Kesenjangan itu 

perlu didekatkan, salah satu caranya adalah dengan zakat
45

. Diantara hikmah 

zakat adalah:  

1. Hikmah bagi harta  

Zakat sebagaimana membersihkan dan mensucikan jiwa, juga ia 

mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungan 

dengan hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta 

tersebut kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya. Ada 

hak orang lain dalam harta kita, Hak ini tercampur dengan harta kita secara 

tidak sengaja. Kita sudah berusaha mendapatkan harta sesuai dengan 

tuntunan syari’at, namun manusia adalah tempat lalai dan salah. Oleh 

karena itulah hak orang lain itu harus diberikan kepada yang berhak.  

Islam mengajarkan cara untuk memberikan hak orang lain itu 

melalui zakat. Membayarkan zakat kepada yang berhak menyucikan harta 

yang kita miliki. Harta yang dimaksud disini adalah harta yang didapat 

dengan jalan yang benar dan halal, karena sesungguhnya zakat bisa 

menyucikan harta yang berkah. Sungguh, sebaik-baik harta adalah harta 

yang berkah, harta yang tumbuh dan berkembang, dan harta yang jauh dari 

masalah
46

. 

                                                             
45

 M. Ali Hasan, Op. Cit, h. 18  
46

 Mamluatul Maghfiroh, op. cit, h. 20 
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Zakat juga untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta 

orang lain kedalam harta yang dimiliki. Disamping itu hak orang lainpun 

memang ada di dalam harta yang dimiliki itu. Sebagaiamana yang terdapat 

dalam firman Allah SWT dalam surat adz-Dzaiyaat (51) 19 : 

               

 

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

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” 

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa harta apapun yang didapat 

dan diperoleh, tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak bagi yang 

mengusahakannya dan yang mengumpulkannya
47

. 

2. Hikmah bagi muzakki 

a. Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan tamak. 

Zakat yang dikeluarkan karena keyakinan dan ketaatan kepada 

Allah semata akan menyucikan jiwa manusia dari segala kotoran dan 

dosa. Zakat juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketamakan, 

ketergantungan, dan ketundukan terhadap harta benda. Dengan 

membayar zakat, manusia akan terhindar dari kekikiran. 

b. Mendidik manusia mengasihi manusia lain. 

Zakat dapat mendidik kaum muslimin untuk memperdulikan 

kondisi lingkungan disekitarnya. Jika ada orang yang kekurangan, maka 

sudah menjadi kewajiban muslimin yang mampu untuk mencukupi 

kekurangan itu dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Sesungguhnya, 

                                                             
47 M. Ali Hasan, Op, Cit, h. 19  
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berinfak dan memberi kepada sesama adalah kebaikan yang disukai 

Allah. Selain itu, seseorang yang jiwanya bersih dari kekikiran, sehingga 

ringan dalam berinfak dan memberi, berarti ia telah mengamalkan akhlak 

yang sesuai dengan sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, 

dan Maha Pemberi. 

c. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. 

Sesungguhnya, semua yang dimiliki manusia hanyalah titipan 

Allah yang harus dijaga sesuai kehendak-Nya. Jika kita dipercaya Allah 

memiliki harta yang berlimpah, sudah seharusnya kita bersyukur. 

Sebagai rasa ungkapan rasa syukur, kita melaksanakan apa yang 

diperintahkan-Nya, dalam hal ini dengan membayar zakat. Allah berjanji 

akan terus menambah nikmat orang yang bersyukur dan Allah tidak 

pernah mengingkari janji. 

d. Mencegah hati dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. 

Sudah menjadi tabiat umum manusia untuk mencintai harta dan 

kehidupan dunia. Namun sungguh, cinta kepada harta dan kehidupan 

dunia dapat memalingkan jiwa manusia dari kecintaan kepada Allah 

SWT. Oleh sebab itu, dengan membayar zakat manusia bisa terhalang 

dari cinta dunia yang tak ada ujungnya. Dengan membayar zakat 

membuktikan bahwa seseorang muslim lebih mencintai Allah dibanding 

hartanya
48

. 

3. Hikmah bagi mustahik 

                                                             
48

Ibid, h. 21-22  
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a. Membebaskan mustahik dari kebutuhan / kekurangan. 

Tidak setiap orang yang hidup di dunia ini berada dalam kondisi 

berkecukupan. Bahkan, banyak orang-orang yang disekeliling kita masih 

kurang dan belum mampu sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan 

hidup mereka.. Dengan adanya kebebasan dari kekurangan ini, maka 

mustahik akan merasa hidup lebih tentram sehingg bisa dengan lebih 

khusyu’ beribadah kepada Allah dan terhindar dari kekufuran karena 

kefakiran (kekurangan). 

b. Menghilangkan sifat iri, dengki, dan benci. 

Kebiasaan memberi dan berbagi akan memberantas penyakit iri 

hati, dengki, dan benci para fakir miskin terhadap orang-orang yang 

berkehidupan cukup, apalagi mewah. Berbagi dan memberi terhadap 

orang lain akan menghapus rasa tak memiliki apa-apa yang ada pada 

orang miskin. Selain itu, ia juga akan menghilangkan ketidak pedulian 

orang kaya kepada orang miskin. Karena itulah Islam berusaha 

menghilangkan sifat-sifat negatif tersebut melalui mekanisme zakat, dan 

menggantikannya dengan jalinan ukhuwah islamiah, jalinan yang 

membuat manusia saling memperhatikan dan mengasihi
49

. 

F. Para Asnap Yang Menerima Zakat 

Zakat tidak boleh diberikan kepada selain orang-orang yang telah 

ditentukan Allah SWT di dalam Al-Qur’an, meskipun untuk tujuan baik dan 

untuk fasilitas-fasilitas umum seperti, pembangunan masjid dan sekolah. 

                                                             
49

Ibid, h. 23 
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Menurut Imam Malik, zakat itu khusus dibagikan untuk orang-orang fakir 

miskin, bukan untuk golongan lain-lain dari penerima zakat harta. Sedangkan 

menurut ulama yang lainnya, zakat mal itu boleh juga dibagikan untuk 

golongan-golongn penerima zakat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Surat at-Taubah [9] ayat 60 sebagai berikut: 

                         

                      

       

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang 

berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah [9]: 60) 

Kedelapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan perintah 

Allah SWT akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Orang-orang fakir 

Mereka adalah orang-orang lebih memerlukan dari pada orang-orang 

miskin. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkan mereka dalam ayat pada 

urutan pertama. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda 

yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak mempu bekerja, atau 

hanya memiliki sebagian dari kebutuhan hidupnya. 

Oleh karena itu mereka perlu mendapat zakat untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Jika ia sama sekali tidak memiliki sesuatu (harta) yang 

dapat mencukupi hidupnya, maka ia berhak menerima zakat yang dapat 
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mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya, atau hanya menerima sebagian 

manakala ia memiliki sebagian harta yang dapat memenuhi kebutuhannya. 

Mereka berhak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya 

selama setahun penuh
50

. 

2. Orang-orang miskin 

Mereka ialah orang-orang yang kondisi hidupnya lebih baik 

dibandingkan orang-orang fakir. Orang miskin adalah orang yang memiliki 

kemampuan dalam memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya lebih banyak 

atau setengahnya (dari pada orang fakir). Ia berhak mendapatkan zakat 

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama satu tahun penuh
51

. 

3. Amil zakat 

Maksudnya adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat, 

menjaganya serta membagikannya kepada golongan yang berhak 

menerimanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka berhak 

menerima bagian dari zakat sebagai upah atas kerja mereka. Tetapi jika 

penguasa telah menetapkan gaji  atas mereka maka mereka tidak berhak lagi 

menerima zakat, sebagaimana yang telah terjadi pada masa  sekarang. Jika 

demikian, maka mereka dilarang (haram) menerima bagian dari zakat 

sebagai upah kerja, karena mereka telah mendapat gaji atas pekerjaan 

mereka tersebut
52

. 

 

                                                             
50

 Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2006), h. 348 
51

Ibid  
52

Ibid   



46 
 

 

4. Para muallaf 

Mereka adalah orang-orang yang dibujuk hatinya. Muallaf dibagi 

menjadi dua kelompk, yaitu muallaf kafir dan muallaf muslim. Dibolehkan 

memberikan zakat kepada muallaf kafir, jika ada harapan ia akan masuk 

Islam, sehingga jika dalam dirinya ada niat untuk masuk Islam maka dengan 

memberikan zakat kepadanya diharapkan niatnya akan semakin kuat, atau ia 

tidak lagi berbuat jahat kepada kaum muslim atau orang lain. 

Memberikan zakat kepada muallaf muslim dimaksudkan 

menguatkan keimanannya, atau diharapkan dapat menarik orang kafir untuk 

masuk Islam karena pengaruhnya, atau untuk tujuan lain yang setara dengan 

tujuan tersebut yang dapat memberikan faidah kepada kaum muslim. 

Pemberian zakat kepada muallaf hanya dilakukan ketika dipandang perlu
53

. 

5. Budak 

Budak yang dimaksud ialah budak yang telah dijanjikan tuannya 

untuk dibebaskan jika ia dapat menebus dirinya sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditentukan tuannya. Jadi, ia menerima zakat untuk menebus 

kemerdekaan dirinya. Seseorang juga boleh membeli seorang budak dengan 

zakat hartanya, untuk memerdekakan budak itu. Zakat juga boleh digunakan 

untuk menebus para tawanan muslim, karena itu sama dengan 

membebaskan perbudakan seorang muslim dari tawanan musuh
54

. 

6. Orang yang memiliki hutang 
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Yang dimaksud dengan orang yang berutang disini ada dua macam: 

a. Berhutang karena orang lain, yaitu orang yang berhutang untuk 

mendamaikan dua golongan atau dua daerah yang berselisih dalam 

masalah kehormatan dan harta. Dalam usaha mendamaikan kedua 

golongan tersebut orang itu menggunakan hartanya sebagai jaminan 

untuk menghentikan fitnah serta perselisihan yang sedang terjadi. Itu 

adalah suatu kebajikan yang sangat mulia, maka sudah menjadi suatu 

ketetapan dalam Syari’at Islam bahwa orang itu berhak mendapat 

zakat, supaya hartanya tidak habis untuk keperluan itu. Tujuan 

pemberian zakat kepada orang itu diharapkan dapat mendorong 

semangatnya dan semangat orang lain untuk melakukan perbuatan 

yang mulia, sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu. Dalam kitab 

Shahih Muslim tertera hadits yang diriwayatkan dari Qubaishah, ia 

berkata “Aku menanggung jaminan dengan hartaku”. Nabi SAW pun 

bersabda:  

َعن َقِثيْيَصَح ْتِن ُمَخاِرِق اْلِهَلياِلِّي َرِضَّي اهلُل َعْنُو َقاَل : َأِقْم َحَّتً َتْأِتَيَنا الَصَدَقُح، 

 َفَننْأُمَر َلَك ِتَها.)روه مسلم(

Artinya: Teruskanlah hingga sedekah (zakat) sampai kepada kami, 

maka kami akan memerintahkan supaya sedekah (zakat) tersebut 

diberikan kepadamu ( HR. Muslim 3/97-98)
55

. 

b. Berhutang untuk dirinya sendiri: seperti orang yang menebus dirinya 

dari tawanan orang-orang kafir, atau orang yang memiliki utang yang 
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tidak mampu dilunasinya. Mereka berhak menerima zakat, supaya 

dapat menutupi utangnya. 

7. Sabilillah 

Mereka adalah orang yang berjuang dijalan Allah. Hendaklah 

sebagian dari zakat diberikan kepda mereka yang berjuang dan berperang di 

jalan Allah, yang tidak mendapat upah atau bagian dari baitul mal (kas 

negara), karena yang dimaksud dengan sabilillah (berjuang di jalan Allah) 

dalam ayat tersebut adalah berperang demi menegakkan kalimat agama 

Allah
56

. Allah SWT berfirman: 

                         

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang 

dijalan-Nya, dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti 

suatu bangunan yang kokoh. (QS. Ash-Shaff [61]: 4). 

8. Ibnu sabil (musafir) 

Maksudnya adalah orang yang sedang bepergian yang tujuannya 

bukan melakukan maksiat yang kehabisan bekal atau kehilangan bekal 

dalam perjalanannya. Ibnu sabil berhak mendapat zakat hanya sekedar 

untuk ongkos pulang ke negeri asalnya. Jika ia sedang berjalan menuju 

suatu negeri maka ia hanya diberi ongkos untuk sampai ke negeri tujuannya 

dan ongkos untuk kenbali ke negeri asalnya. Menurut Ibnu Abbas RA serta 

sahabat lainnya, tamu suatu negeri termasuk kategori Ibnu Sabil. 
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Jika zakat yang diberikan kepada Ibnu Sabil, orang yang memiliki 

hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, serta amil zakat, melebihi 

kebutuhan mereka, maka mereka wajib mengembalikan kelebihannya, 

karena faktor penyebab mereka berhak mendapatkan zakat adalah alasan 

yang terkait dengan kondisi diri mereka. Sehingga, jika faktor penyebabnya 

telah hilang maka hak mereka pun hilang
57

. 

G. Pendapat Ulama Tentang Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat 

Menurut Abu Bakr Jabir al-Jaziri, sabilillah adalah amal perbuatan yang 

mengantarkan  kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surga-Nya, terutama jihad 

untuk meninggikan kalimat-Nya. Jadi pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat 

kendati ia orang kaya. Jatah ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan-

kemaslahatan umum agama, misalnya pembangunan masjid, pembangunan 

rumah-rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti 

asuhan anak-anak yatim. Tapi yang harus didahulukan ialah yang terkait 

dengan jihad, misalnya penyiapan senjata, perbekalan, pasukan, dan seluruh 

kebutuhan jihad di jalan Allah Ta'ala
58

.  

Pengertian yang banyak diberikan pada masa permulaan Islam bahwa 

sabilillah ialah perang untuk membela agama Allah. Jadi, bagian zakat untuk 

sabilillah adalah untuk keperluan persiapan dan perlengkapan perang membela 

agama Allah. Pengertian tersebut ada relevansinya dengan keadaan agama 

Islam pada masa Nabi, yang selalu menghadapi rintangan dari kaum Quraisy 

Mekah maupun sabotase dari kaum Ahli Kitab Madinah hingga memerlukan 
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kekuatan material dan persenjataan. Untuk semuanya itu, diperlukan biaya 

yang dapat diperoleh dari harta zakat. Namun, apabila membaca hadis Nabi 

yang mengajarkan bahwa orang yang bekerja mencari nafkah untuk 

mencukupkan kebutuhan orang tuanya yang telah lanjut usia juga termasuk 

dalam sabilillah, pengertian sabilillah yang mempunyai hak atas bagian zakat 

itu lebih luas dari pada untuk keperluan perang membela agama Allah
59

.  

Sabilillah mencakup semua perbuatan yang diizinkan Allah, yang 

diperlukan untuk menegakkan agama Allah dan melaksanakan hukum dan 

ajaran-Nya, yang dilakukan dengan niat memperoleh keridaan-Nya. 

Menyelenggarakan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, panti asuhan anak 

yatim, dan sebagainya termasuk sabilillah yang dapat dibiayai dengan harta 

zakat
60

 

Dalam Al-Qur’an surat Att-Taubah ayat 60 ditegaskan :  

                          

                         

       

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 yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah : 60) 
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Dari ayat di atas meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun ada 

sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna fî sabilillâh. Dalam hal ini 

ada yang menafsirkan fî sabilillâh secara sempit, misalnya menurut Malik dan 

Abu Hanifah bahwa makna fî sabilillâh adalah untuk peperangan membela 

agama Allah dan pertahanan. Menurut ulama lain adalah untuk orang-orang 

yang berhaji dan berumrah. Sedangkan menurut Syafi‟ i makna fî sabilillah 

adalah untuk orang-orang yang bertempur membela agama Allah yang ada di 

dekat lokasi pengeluaran zakat
61

.  

Keterangan di atas tidak berbeda dengan apa yang terdapat dalam kitab 

al-Fiqh „ala al Mazahib al-Arba‟ah, yang menjelaskan pendapat empat 

mazhab: menurut mazhab Hanafi, sabilillah ialah orang-orang fakir yang 

terpusat untuk berperang di jalan Allah. Menurut mazhab Maliki yaitu orang 

yang melakukan jihad, sedangkan menurut mazhab Hambali yaitu orang yang 

berperang namun tidak mendapat gaji
62

.  

Menurut mazhab Syafi‟ i yaitu orang yang berjuang sukarela untuk 

berperang namun tidak mendapat gaji. Menurut Muhammad Jawad 

Mughniyah, makna fî sabilillâh menurut empat mazhab yaitu orang-orang yang 

berpegang secara sukarela untuk membela Islam
63

. Sedangkan menurut Syekh 

Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi bahwa yang dinamakan sabilillah adalah 

orang-orang yang sama berjuang di jalan Allah, tidak termasuk orang-orang 
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yang mendapatkan gaji (honorarium) tertentu, tetapi mereka berjuang semata-

mata karena Allah
64

. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat 

hanya diberikan kepada delapan golongan. Namun demikian terjadi perbedaan 

pendapat tentang mana yang harus diutamakan fakir, miskin, urut ke belakang 

atau ke delapan asnaf itu harus dibagi zakat semua. Perbedaan lain adalah 

ketika menafsirkan makna sabilillâh, yaitu apakah membangun masjid 

termasuk sabilillâh atau bukan. 
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