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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT  

A. Pegertian Zakat 

Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. 

Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan 

hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan berkat.
30

 

 Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah 

harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah 

untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan 

persyaratan tertentu pula.
31

 

Bagian dari harta yang dikeluarkan ini dinamakan zakat karena menambah 

dan memperbayak harta tersebut secara maknawi dan mencegah malapetaka (yang 

mungkin menimpa harta tersebut), dan karena harta zakat itu pula mensucikan 

jiwa orang yang mengeluarkannya. 

Pada hakikatnya zakat adalah ibadah. Yaitu ibadah yang dilaksanakan 

dalam rangka untuk taat kepada Allah Swt, hal ini disebutkan dalam Al-Qur’an 

surat al-Bayyinah (98) ayat: 5 

 

َيا ٓ َٔٓٓ ٓنٍَِۡعبُُذٔاْ ٓإَِّلا اْ  ٔ َٓأُِيُش ٓٓٱّللا ٓنَُّ ٍَ ٍَُٓيۡخهِِصٍ ٌ ٓٓٱنذِّ ٕاْ ًُ ٌُقٍِ َٔ ٓ ةَُٓحَُفَا َء ٰٕ هَ ٓٱنصا

ٌُۡؤحُْٕآ َٔ
ةَٓ  ٰٕ َك ٓٓٱنزا ٍُ نَِكِٓدٌ َرٰ تَِٓٔ ًَ ٥ٓٓٓٱۡنقٍَِّ

                                                             
             30 M ali hasan, Op.cit,. h.17 

             31 Hassan Saleh, Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer, (Jakarta:Raja Wali Pers,2008), h. 157. 
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 “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

 memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, 

 dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang 

 demikian itulah agama yang lurus”.
32

 

B. Dasar Hukum Zakat 

Hukum zakat adalah wajib. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan 

melalui dalil-dalil pasti dan tegas (qath’i) yang terdapat di dalam Al-qur’an dan 

hadist serta telah disepakati oleh para ulama (ijma’)
33

. Firman Allah Swt dalam 

surah al-Taubah (9) ayat 103: 

حََكُٓٓخزۡٓ ٰٕ َٓصهَ ٌا ٓإِ ِٓۡىۖۡ ٍۡ َٓعهَ َصمِّ َٔ ٓ ٓبَِٓا ِٓى ٍ حَُزكِّ َٔ ٓ ٓحُطَُِّٓشُْۡى َٓصَذقَٗت ِٓۡى نِ َٰٕ ٓأَۡي ٍۡ ِي

َٓٔ ٓ ُۡىۗۡ ٓنٓا ٍٞ َُٓصَك ٌٍعَٓعهٌٍِىٓٓٱّللا ًِ ١َٓٓٓٔص

“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.”
34

 

Dan hadist Nabi Saw: 

عٍٓابٍٓعباسٓسضًٓهللآعًُٓآأٌٓانُبًٓصهىٓهللآعهٍّٓٔصهىٓبعثٓيعارآسضًٓ

هللآعُّٓإنىٓانًٍٍٓفقال:ٓٓأدعٓىٓإنىٓشٓادةٓأٌَّٓلٓإنّٓإَّلٓهللآٔأًَٓسصٕلٓهللآفئٌْٓىٓ

أطاعٕآنزانكٓفأعهًٓىٓأٌٓهللآقذٓافخشٓضٓعهٍٓىٓخًشٓصهٕاثٓفًٓكمٌٕٓوٓٔنٍهت،ٓ

فأعهًٓىٓأٌٓهللآافخشضٓعهٍٓىٓصذقتٓفًٓأيٕانٓىٓحؤخزٓيٍٓفئٌْٓىٓأطاعٕآنزانكٓ

 ( )ٓسٔآِانبخآسي.فقشائٓىٓٓشدٓعهىأغٍُائٓىٓٔح
  

                                                             
 32 Departemen Agama RI, op. cit., h. 598 

 33 El- Madani, Op.Cit., h.16 

 34 Departemen Agama RI, op. cit., h. 203 
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“Dari Ibnu Abbas Allah Swt meridhoinya keduanya, bahwa Nabi Saw 

 mengutus Mu’az RA ke yaman, seraya bersabda: Serulah mereka kepada 

 persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah 

dan  sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka 

mentaatinya, maka  beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada 

mereka shalat lima waktu  setiap hari dan malam. Apabila mereka 

mentaatinya, maka beritahukan  bahwa Allah mewajibkan kepada 

mereka sedekah dalam harta mereka  yang diambil dari orang-orang kaya 

mereka lalu diberikan kepada orang- orang fakir mereka”. (HR. Bukhari)
35

 

 Ijma’ Ulama baik ulama salaf (pendahulu) maupun ulama khalaf 

(kontemporer), menyatakan bahwa hukum menunaikan zakat adalah wajib 

(fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. 

C. Hikmah dan Tujuan Zakat 

 Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencarian di kalangan manusia 

merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Ada yang mendapat karunia 

Allah Swt lebih bayak, ada yang sedikit, dan bahkan untuk makan sehari-hari pun 

susah mendapatkannya. Salah satu cara menyelesaikan kesenjagan tersebut adalah 

dengan zakat, diwajibkannya zakat kepada orang yang mempunyai kelebihan 

harta akan dapat merealisasikan sipat gotong-royong dan tanggung jawab sosial di 

kalangan masyarakat Islam.
36

 Karena memang ada hak fakir miskin dalam harta 

orang yang mempunyai kelebihan harta tersebut. Sebagaimana Allah Swt 

berfirman dalam surah Adz- Dzaariyaat (51) ayat: 19, 

 

 ًٓ فِ ََٔٓٓٔ ا ئِِمٓ ٓنِّهضا ِٓۡىَٓحّقٞ نِ َٰٕ ۡحُشٔوِٓأَۡي ًَ ١ٓٓٔٓٱۡن

                                                             
 35 Imam Az-Zubaidi, Op.Cit,. h.293 

 36 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Terjemahan: Agus Effendi dan Bahruddin 

Fananny, (Badung: PT. Remaja Rosdakarya,2008), Cet. ke-7, h.86 
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“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 

 dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”
37

 

Adapun hikmah menunaikan zakat adalah sebagai berikut: 

1. Berzakat dapat menyucikan harta. 

 Tujuan dari berzakat adalah menyucikan harta yang di miliki, karena 

setiap harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya yang harus diberikan 

kepada yang berhak menerimanya.  

2. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil). 

 Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran 

dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sipat kikir (bakhil). Sipat kikir 

adalah salah satu sipat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati, sipat 

kikir bersaudara dengan sipat tamak, karena orang kikir itu berusaha mencari 

harta sebayak-bayaknya dan  berusaha supaya hartanya tidak berkurang. 

Berzakat merupakan tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah Swt. Apabila 

sudah tertanam kesadaran berzakat berarti sipat kikir akan menjauh dari orang 

yang berzakat tersebut, karena ia sadar harta dan apa yang ia milikinya adalah 

karnia Allah Swt dan limpahan rahmatNya. 

3. Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sipat dengki. 

 Ketika terjadi kesenjangan status sosial dalam masyarakat, ketika si kaya 

tidak peduli kepada si miskin biasanya akan mengakibatkan kecemburuan 

sosial dan sering terjadi kejahatan seperti perampokan, pencurian, penodogan 

dan sebagainya. 

                                                             
 37 Departemen Agama RI, op. cit., h.  521  
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Agama Islam memberikan solusi untuk mencegah kejahatan dan 

kecemburuan tersebut dengan mewajibkan zakat kepada orang yang 

mempunyai harta yang lebih agar diberikan kepada kaum fakir dan miskin. 

Dengan berzakatnya orang kaya tersebut diharapkan kecemburuan dan 

kedengkian terhadap orang kaya akan hilang dan sehingga kehidupan di 

lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran 

menjaga harta mereka.
38

 

4. Membangun masyarakat lemah. 

Indonesia sekarang masih memprihatinkan, masyarakatnya bayak 

tergolong miskin dan status sosialnya masih lemah. Promlema sosial yang 

dihadapi masyarakat saak saat ini, cukup bayak, seperti masalah kemiskinan, 

pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan prilaku remaja yang tidak sesuai 

norma. 

Masalah sosial ini tentunya perlu solusi dan bantuan dari semua kalangan, 

khususnya ummat Islam di Indonesia yang mayoritas muslim, Islam 

mengajarkan ummatnya berbagi untuk sesama dan membantu yang lemah, 

salah satunya dengan berzakat, dengan berzakat akan membangun masyarakat 

yang lemah agar dapat hidup lebih baik.
39

 

D. Macam-macam Zakat  

 Dalam Islam zakat terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, zakat yang 

berhubungan dengan harta (zakat mal) dan zakat yang berhubungan dengan jiwa 

yang disebut zakat Pribadi (fitrah). 

1. Zakat Fitrah 

                                                             
 38 Zulkifli, Op.Cit,. h.13 

 39 M ali hasan, Op.Cit., h. 18-23 
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 Zakat fitrah merupakan zakat yang disyari’atkan dalam agama Islam 

berupa satu sho’ dari makanan pokok yang dikeluarkan seorang muslim di 

akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah itu dengan maksud untuk menyucikan jiwa 

orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan menyucikan dari perkara sia-sia 

atau perkara tidak bermanfaat selama menjalankan ibadah puasa di bulan 

Ramadan, sekaligus untuk memberikan kecukupan kepada kaum fakir dan 

miskin dari meminta-minta pada hari raya Idul Fitri.
40

 

2. Zakat Mal. 

 Zakat mal yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib 

dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama 

jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula. 

E. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq Zakat) 

 Adapun sasaran yang berhak menerima zakat ditujukan kepada delapan 

golongan atau yang disebut asnaf. Hal ini sebagaimana diisyaratkan didalam Al-

Qur’an surat at-Taubah (9) ayat 60:ٓ 

آ ًَ جُٓ۞إَِا َذقَٰ َٔٓٓٱنصا ٍِٓنِۡهفُقََشا ِءٓ ِكٍ َضٰ ًَ ٍََٓٔٓٓٱۡن هٍِ ًِ َٔٓٓٱۡنَعٰ ٓ َٓا ٍۡ َؤنافَتَِٓعهَ ًُ فًِٓٓٱۡن َٔ ٓ قُهُٕبُُٓۡى

قَابِٓ ٍََٓٔٓٓٱنشِّ ِشِيٍ فًَِٓصبٍِِمٓٓٱۡنَغٰ َِٔٓ ٍَِٓٔٓٓٱّللا بٍِِمۖٓۡٓٱۡب ٓٓٱنضا ٍَ ٓيِّ ِۗٓۡفَِشٌَضٗت َُٓٔٓٓٱّللا َعهٌٍِىٓٓٱّللا

٠َٓٓٓحِكٍٞىٓ

 “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”.
41

 

 

                                                             
 40 Zulkifli, Op.Cit,. h. 64 
 41 Departemen Agama RI, loc. Cit. 
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 Delapan kelompok dari ayat diatas, secara terperinci adalah sebagai 

berikut: 

1. Orang Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang 

mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki keluarga dan 

keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk makanan, pakaian, maupun 

tempat tinggal. 

2. Orang Miskin adalah orang yang mempunyai harta untuk memenuhi 

kebutuhanya, tetapi harta tersebut tidak mencukupi. 

3. Amil zakat adalah petugas yang ditujuk pemerintah atau masyarakat untuk 

mengumpulkan zakat, menyimpan, dan membagi-bagikannya kepada yang 

berhak menerimanya (Mustahiq). 

4. Muallaf yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan untuk menguatkan 

Islamnya, atau orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk 

Islam, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau 

mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin. 

5. Budak (riqab) adalah budak-budak yang sedang dalam proses memerdekakan 

diri, atau membeli diri mereka dari majikannya. Mereka dimerdekakan dan 

dibantu dengan hara zakat.  

6. Orang yang berhutang (gharimiin) ialah orang yang terlilit hutang tetapi bukan 

dalam bermaksiat kepada Allah Swt, kemudian ia tidak bisa melunasi 

hutangnya. 

7. Untuk jalan Allah (fisabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan 

kaum muslimin. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan 

umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 
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8. Musafir (ibnu sabil) yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan 

maksiat, seseorang itu mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. 

 Pokok bahasan utama dalam penelitian ini adalah membahas tentang 

pendistribusian zakat kepada muallaf menurut hukum Islam, ketika berbicara 

tentang pendistribusian zakat, maka tidak terlepas dari peran amil sebagai 

pendistribusi zakat tersebut, dimana dalam hal ini pendistribusian itu ditujukan 

kepada muallaf. Oleh karena itu perlu bagi penulis menjelaskan lebih dalam lagi 

bahasan mustahiq amil dan muallaf. 

A. Amil Zakat 

Amil secara bahasa berasal dari kata ‘amila-ya’malu yang berarti bekerja. 

Dalam konteks zakat, menurut Qardhawi yang dimaksud dengan amil zakat 

adalah pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung 

dalam hal pengelolaan zakat. Amil zakat ialah mereka yang diangkat dan 

ditugaskan oleh pemerintah atau masyarakat. 

Konsep amil dalam kajian fiqih adalah orang atau lembaga yang mendapat 

tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki 

menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahiq yang 

berhak menerimanya.
42

 

Syarat-syarat yang harus terpenuhi menjadi seoarang amil adalah: 

1. Muslim, karena zakat hanyalah urusan orang muslim, maka Islamnya 

seseorang amil zakat adalah mutlak adanya. 

                                                             
 42 M Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana,2006), Cet. 1. h.194-195 
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2. Mukallaf yaitu orang yang telah dibebani dengan perintah agama, seperti 

dewasa (baliqh) dan berakal. 

3. Memahami hukum-hukum zakat dan tata cara pelaksanaan zakat. Namun 

apabila salah satu bagian yang ada dalam urusan zakat tersebut tidak 

membutuhkan syarat untuk mengetahui hukum-hukumnya, maka tidak apa-apa 

kalau menjadi sebagian dari kelompok amil zakat tersebut, contohnya para 

pekerja yang akan mengangkat barang-barang zakat fitrah (dari makanan 

pokok) yang akan dibagikan kepada yang berhak, di saat kelompok lain ada 

yang memahami hukum-hukum zakat. 

4. Seseorang yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai amil, 

tentunya syarat ini menjadi utama, karena pekerjaan amil adalah 

mengumpulkan, mengatur dan mendistribusikan harta zakat. Sehingga apabila 

amil yang tidak mampu melakukan hal tersebut diatas, maka akan menjadi sulit 

pelaksanaan zakat tersebut. 

5. Laki-laki, tidak ada alasan yang cukup mendasar dari syarat yang dibuat oleh 

para ulama ini, kecuali ada hadits Nabi Saw pada peristiwa Jamal, ketika itu 

Rasulullah Saw menyampaikan bahwa orang-orang Faris menjadikan anak 

perempuan mereka menjadi raja, dan Rasul bersabda: tidak akan beruntung 

suatu kaum yang diperintah oeh seorang wanita.
43

 

 Tugas amil zakat secara garis besar terdiri dari dua bagian: 

1. Urusan pengumpulan zakat. 

                                                             
43 Zulkifli, Op.Cit., h.74-75 
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 Dalam mengumpulkan zakat ini amil akan melakukan sensus terhadap 

orang yang wajib zakat (muzakki), jenis harta yang mereka miliki, besar harta 

yang wajib dizakati. Kemudian amil memungutnya dari para wajib zakat, 

menyimpannya dan menjaganya untuk selanjutnya diserahkan kepada yang 

berhak menerimanya (mustahiq). 

2. Urusan pembagian zakat. 

 Ketika pembagian zakat amil akan memilih cara yang paling tepat untuk 

mengetahui para penerima zakat, kemudian melaksanakan klarifikasi terhadap 

mereka dan menyatakan hak-hak mereka, selain itu amil juga menghitung jumlah 

kebutuhan mereka dan jumlah biaya hidup yang cukup untuk mereka. 

 Hak dan kewajiban amil zakat adalah: 

1. Tugas-tugas yang dipercayakan pada amil zakat adalah bersipat pemberian 

kuasa dari penguasa, karena amil zakat adalah mereka yang membantu 

pemerintah untuk mengumpulkan, menyalurkan dan urusan-urusan lain yang 

berhubungan dengan zakat, sehingga sewaktu-waktu dapat diganti atau 

diberhentikan oleh yang berwenang. 

2. Hasil yang terkumpul dari muzakki harus disalurkan dengan kebutuhan 

mustahiq, baik dalam bentuk uang tunai atau barang yang dibutuhkan 

mustahiq, seperti alat-alat pertanian, pertukangan dan lai-lain. Hasil zakat tidak 

dapat diperdagangkan dan dikembangkan sebelum diserahkan kepada 

mustahiq, karena pada hakekatnya mereka adalah wakil dari para mustahiq 

dalam penerimaan zakat. 
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3. Para petugas zakat (amil zakat) meskipun kaya, berhak mendapatkan bagian 

zakat dari kuota amil zakat yang di berikan oleh pihak yang mengangkat 

mereka dengan syarat tidak melebihi dari upah umumnya serta 

mempertimbangkan kinerja dan keuangan zakat, dan bahwa kuota tersebut 

tidak melebihi seperdelapan zakat (12,5), namun sebaiknya gaji para petugas 

zakat ditetapkan dan diambil dri anggaran pemerintah, sehingga hasil zakat 

dapat sepenuhnya di salurkan kepada mustahiq. Seorang petugas zakat tidak 

diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang 

ataupun barang. 

4. Seorang petugas zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap uang dan 

barang zakat yang dikumpulkannya, dan bertanggung jawab mengganti 

kerusakan yang disebabkan amil tersebut. 

5. Petugas zakat harus mempunyai etika keislaman secara umum, seperti bersikap 

santun dan ramah kepada para muzakki dan mustahiq serta selalu mendoakan 

mereka. 

6. Petugas zakat seharusnya dapat menjelaskan permasalahan zakat dan 

urgensinya dalam masyarakat Islam, dan menyalurkan zakat dengan segera. 

7. Seharusnya lembaga zakat mempunyai sarana gedung, administrasi dan sarana-

sarana lain yang diperlukan yang disediakan dari anggaran pemerintah dan 

bukan dari zakat yang terkumpul. 

B. Muallaf 

Ditinjau dari bahasa, muallaf berasal dari kata allafa (الف)ٓ yang bermakna 

shayyararahu alifan yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya 

jinak. Allafa bainal qulub bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia 
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yang berbeda-beda, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat Ali Imran (3) 

ayat 103: 

  ٓ  ٓٓ ٓ ٓ  ٓٓ  ٓ ٓٓ ٓ ٓ

 ٓ ٓ ٓ  ٓ   ٓ  ٓ    ٓ  ٓ  ٓ ٓٓ

 ٓ ٓٓ  ٓٓٓ  ٓ  ٓٓٓ  ٓ  ٓ

 ٓٓٓ

 

 “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

 janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 

 ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah 

 mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-

 orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu 

 Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 

menerangkan  ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.
44

 

  

 Jadi secara bahasa, al-muallafah qulubuhum berarti orang-orang yang 

hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Karena yang ditaklukakn hatinya, 

maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti 

memberikan sesuatu atua berbuat baik, bukan dengan kekerasan maupun dengan 

paksaan. 

Sayyid Sabiq mendefinisikan muallaf sebagai orang yang hatinya perlu 

dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan 

karena keIslamanya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap 

kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin. 

Yusuf Qardawi mendefinisikan muallaf adalah mereka yang diharapkan 

kecenderungan hatinya atau kenyakinanya dapat bertambah terhadap Islam, atau 
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terhalang niat berbuat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan 

adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari 

musuh.
45

 

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy muallaf yaitu mereka yang perlu dilunakkan 

hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di 

dalam Islam. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam 

dan mereka yang diharapkan akan membela orang Islam.
46

 

Muallaf atau yang dijinakkan hatinya terbagi kepada dua macam golongan, 

yaitu: 

1. Kafir 

Adapun orang kafir yang perlu di jinakkan hatinya ada dua macam yaitu: 

a. Orang kafir yang diharapkan memeluk Islam, zakat diberikan kepadanya 

dengan harapan ia semakin tertarik kepada Islam. 

b. Orang kafir yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, dengan diberikanya 

zakat kepadanya, diharapkan tidak akan berbuat kekacauan dan 

menghalangi yang lainnya yang berhak berbuat kejahatan. 

2. Musim 

Kaum muslim yang perlu dijinakkan hatinya ada empat macam, mereka 

adalah: 

a. Para pemuka kaum yang ditaati oleh kaumnya, yang telah memeluk Islam, 

namun niat mereka masih lemah, bagian dari zakat diberikan kepada mereka 

agar lebih memantapkan hatinya. 
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b. Suatu kaum yang memiliki pengaruh besar atau kaum yang terpandang yang 

telah memeluk Islam, mereka diberikan bagian zakat agar kaum yang 

lainnya dari kalangan kafir tertarik untuk memeluk Islam. 

c. Sekelomok orang yang perlu dijinakkan hatinya agar bersedia berjihad demi 

melawan kaum kafir dan melindungi kaum muslimin. 

d. Sekelomok orang yang diberikan sebagian harta zakat agar mereka bersedia 

mewajibkan zakat terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.
47

 

 Hikmah diberikannya zakat kepada muallaf adalah sebagai berikut: 

1. Islam cinta damai. Pembuktian bahwa pada hakikatnya Islam adalah agama 

yang cenderung kepada keabaikan, kelembutan dan juga kesejahteraan. 

2. Menghindari pemurtadan. Seringkali terjadi kekufuran dan keingkaran 

seseorang yang memeluk agama Islam karena faktor ekonomi atau 

kesejahteraan, meski masih berupa kekhawatiran. 

3. Alasan ekonomi. Dalam sirah nabawiyah kita belajar bahwa salah satu yang 

membuat berat para pemuka Quraisy dalam menerima ajakan dakwah Nabi 

SAW, karena pertimbangan kekhawatiran atas masalah ekonomi dan 

kesejahteraan. Mereka takut tidak sejahtera. Kota Makkah di masa itu punya 

pemasukan devisa yang luar biasa dari wisata rohani, yaitu adanya ritual 

ibadah haji tahunan, dan untuk meningkatkan  jumlah pengunjung, maka 

dibuatlah berbagai daya tarik tambahan berupa patung dan berhala 

sesembahan yang awalnya tidak ada. Para pemuka Quraisy sangat 

berkepentingan dengan masalah ini, karena semakin besar jumlah jamaah 
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haji, maka perekonomian mereka akan semakin terangkat. Mereka khawatir 

kalau agama yang dibawa nabi Muahammad SAW itu tersebar, nantinya 

ritual peribadatan menjadi kurang ramai, sebab aqidah yang diajarkan Nabi 

hanya ada satu Tuhan. Dalam analisa mereka, semakin bayak patung yang 

disembah, maka kota Makkah akan semakin ramai dan makmur, dan 

semakin sedikin patungnya, apalagi tidak ada sama sekali, maka mereka 

khawatir Makkah akan sepi pengunjung, dan akibatnya perekonomian 

mereka terancam bangkrut. 

4. Jaminan kekayaan dan keamanan. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat 

ajakan masuk Islam kepada para kepala pemerintahan dunia, ajakan itu 

berisi jaminan bahwa kerajaan dan kekayaan mereka akan tetap diakui serta 

dijamin tidak akan di otak-atik. Yang penting para raja itu mau memeluk 

agama Islam. Kalaupun tidak mau memeluk agama Islam, Rasulullah SAW 

menawarkan perjanjian perdamaian untuk menjamin hidup secara 

berdampingan dengan damai, dengan tetap menjamin kekuasaan dan 

kekayaan para raja.
48

 

   

 

                                                             
 48 Definisi Muallaf; Golonganya,pembagian zakat dan hikmahnya. Artikel di akses pada 15 April 

2016 dari http://www.fiqhkehidupan.com, 

 

http://www.fiqhkehidupan.com/

