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BAB III
TINJAUAN UMUM ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa dapat diartikan bertambah dan berkembang.

Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya,

seperti dalam ungkapan berikut : زكى الزرع (tanaman itu berkembang)1.

Selain itu zakat dapat diartikan mensucikan, sebagaimana firman Allah

Swt dalam surat Asy-Syams ayat 9 :


“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu
(Q.S. Asy-Syams : 9 )2

Adapun zakat menurut syar’i adalah bagian yang telah ditetapkan

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

tertentu pula3. 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 ayat 103 :

1 Ahmad Werson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progressif,
1997), Cet. Ke-2, h. 577.

2 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya
Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema,
2007), h. 595.

3 Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Abu
Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), Cet. Pertama, jilid 3 , h. 3.
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....


“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka (Q.S. at-Taubah :
103)4

Menurut pendapat Yusuf Qardawi, kata dasar zakat berarti

bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zaka artinya

tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya

bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka disini

berarti bersih. Bila seseorang diberi sifat zaka 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 baik5.

Didalam 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 berkah6.

Menurut Quraisy Shihab, zakat adalah ibadah yang berkaitan

dengan harta benda, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian. Allah telah

menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia

4 Kementrian Agama Republik Indonesia, op.cit, h. 203.

5 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, alih bahasa oleh Dr. Salman Harun, (Jakarta: Litera
AntarNusa, 2011), Cet. Ke-12, h. 34.

6 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Moh. Abidun, Lc, (Jakarta : Pena Pundi
Aksara, 2012), Cet. Ke-4, jilid 2, h. 41.
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seluruhnya, dengan demikian ia harus diarahkan untuk kepentingan

bersama7.

B. Kedudukan Zakat

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

tersebut8.

Zakat adalah ibadah yang sangat agung dan kewajiban yang sangat

mulia. Kedudukan zakat dalam syariat Islam sangat besar, memang tak

diragukan lagi bahwa zakat adalah salah satu pilar (rukun) Islam,

posisinya sama dengan syahadat, shalat, puasa dan haji. Sebagaimana

hadis Rasullullah Saw :

ِ ْبُن ُموَسى قَاَل أَْخبََرنَا َحْنظَلَةُ ْبُن أَبِي ُسْفیَاَن َعْن ِعْكِرَمةَ ْبِن َخالٍِد َعْن ا ثَنَا ُعبَْیُد هللاَّ ْبِن َحدَّ
ْسَالُم َعلَى َخْمسٍ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم بُنَِي اْإلِ ِ َصلَّى هللاَّ ُ َعْنھَُما قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ ُعَمَر َرِضَي هللاَّ

َكاِة َوالْ  َالِة َوإِیتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ ًدا َرُسوُل هللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ َحجِّ َوَصْوِم َشھَاَدِة أَْن َال إِلَھَ إِالَّ هللاَّ
)البخاريرواه.(َرَمَضانَ 

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata,
telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari
'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan);
persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya

7 Quraish Shihab, Membumikan Al Qur’an, (Bandung : Mizan, 1994), h. 323.

8 Yusuf Qardawi, Ibadah Dalam Islam, alih bahasa oleh Abdurrahim Ahmad, (Jakarta :
Akbar Media Eka Sarana, 2005), h. 322.
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Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat,
haji dan puasa Ramadlan”. (HR. Al-Bukhari)9.

Jika hanya mengerjakan sholat 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 sempurna10.

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.

Bahkan, dahulu Khalifah Abu Bakar ash-Shidiq bertekad memerangi

orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan

sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu

kedurhakaan11.

C. Hikmah Zakat

Dalam kehidupan bermasyarakat kondisi manusia tidaklah sama,

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

bahkan ada juga yang untuk makan sehari-hari pun susah

9 Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Kairo:
Dar Ibnu Haitsam, 2004), h. 12.

10 Gus Arifin, Zakat Infak Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan, (Jakarta : PT Elex Media
Komputindo Kelompok Gramedia, 2011), h. 18.

11 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2004),
cet. Ke-3, h. 2.
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mendapatkannya. Kesenjangan itu perlu didekatkan, sebagai salah satu

caranya adalah dengan zakat12. Diantara hikmah zakat adalah :

 Mensucikan Harta

Zakat itu tujuannya untuk membersihkan harta dari

kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimilki.

Disamping itu hak orang lain pun memang ada didalam harta yang

dimiliki itu. Sebagaimana yang  terdapat pada firman Allah SWT

dalam surat adz-Dzaiyaat ayat 19 :




“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin
yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (
Q.S. adz-Dzariyaat : 19 ).

Dari ayat diatas dapat dipahami, bahwa harta apa pun yang

diperoleh, tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak bagi yang

mengusahakannya dan yang mengumpulkannya13.

 Mensucikan Jiwa Pemberi Zakat Dari Sifat Kikir (Bakhil)

Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari

kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir

(bakhil). Sifat kikir merupakan salah satu sifat tercela yang harus

disingkirkan jauh-jauh dari hati. Sifat kikir bersaudara dengan sifat

12 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di
Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-2, h. 18

13 Ibid, h. 19.
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tamak, karena orang yang kikir itu berusaha supaya hartanya tidak

berkurang karena zakat, infak dan sedekah.

Apabila sudah tertanam kesadaran berzakat, berarti sifat kikir

sudah mulai menjauh dan terus menjauh berkat tempaan imam dan

taqwa kepada Allah. Sebab orang beriman dan bertaqwa sadar bahwa

apa yang dimilikinya dalah karunia dari Allah dan limpahan rahmat-

Nya, dengan jalan mengeluarkan zakat, menyisihkan hak orang lain14.

 Membersihkan Jiwa Penerima Zakat Dari Sifat Dengki

Kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial antara si

kaya dan si miskin akan menumbulkan sifat iri hati, dengki dan

kecemburuan sosial. Islam menyodorkan salah satu terapi untuk

menghilangkan sifat-sifat itu adalah dengan jalan menyalurkan

sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin itu. Dengan

jalan itu diharapkan mereka dituntut berfikir oleh ahti nuraninya,

bahwa kecemburuan itu tidak perlu dihidupkan didalam hati,

kedengkian terhadap orang kaya tidak perlu melekat dihati sanubari15.

 Membangun Masyarakat Yang Lemah

Umat Islam yang mayoritas di Indonesia, keadaan status

sosialnya masih lemah, ekonominya belum mapan secara merata,

masih banyaknya pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan

14 Ibid, h. 20.

15 Ibid, h. 21.
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banyaknya anak-anak yang tidak bisa bersekolah ini merupakan

permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satu jalan yang dapat

ditempuh adalah melalui zakat (ibadah wajib), infak dan sedekah16.

D. Zakat Pertanian

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih

dahulu apa yang diperlukan manusia itu. Bahkan yang paling banyak

diperlukan manusia adalah hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang

merupakan sumber kehidupan manusia yang palingpenting17.

Bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan

jasmaniah manusia, sehingga sebagian ekonomi Eropa menghimbau agar

tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak, dipandang dari segi

bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting18.

Semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh diatas dunia ini

merupakan karunia Allah. Dialah yang sesungguhnya menumbuhkan,

bukan kita. Oleh karena itu pantas apabila Dia meminta kita agar

berterimakasih atas nikmat yang telah dikaruniakanNya kepada kita.

Zakat pertanian berbeda dengan zakat kekayaan lainnya, seperti

zakat ternak, emas dan perniagaan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya

tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang

dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah.

16 Ibid, h. 23.

17 Ibid, h. 51.

18 Yusuf Qardawi, op.cit, h. 323.
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Dalam istilah medern sekarang, zakat pertanian merupakan pajak produksi

yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan zakat atas kekayaan-

kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau

pokok kekayaan itu sendiri yang berkembang19.

E. Landasan Zakat Pertanian

Sebagai landasan pertama mengenai zakat pertanian adalah al-

Qur’an al-Karim. Firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 267 :














“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. ( Q.S. al-Baqarah : 267 )20.

Perintah dalam ayat tersebut menunjukan wajib, yaitu wajib

mengeluarkan zakat dari hasil bumi21. Pengeluaran sebagian dari

perolehan itu ditetapkan oleh Allah sebagai konsekuensi iman, sedangkan

19 Yusuf Qardawi, op.cit, h. 325.

20 Kementrian Agama Republik Indonesia, op.cit, h. 45.

21 M. Ali Hasan, op.cit , h. 52.
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Qur’an banyak sekali mengungkapkan zakat dengan ungkapan

mengeluarkan sebagian dari perolehan itu. Jashah mengatakan bahwa

makna sebagian dari perolehan itu adalah zakat, landasannya adalah

firman Allah “menafkahkan” diatas yang maksudnya adalah “

menzakatkan”. Dalam hal itu tidak ada perbedaan pendapat antara ulama

terdahulu (salaf) dan para ulama yang datang kemudian (khalaf) yaitu

yang dimaksud adalah zakat22.

Pada ayat lain juga terdapat dalam Surat Al-an’am ayat 141:


















“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan
yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk
dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya
(yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah
haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada
fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al-An’am
: 141)23.

22 Yusuf Qardawi, op.cit, h. 327.

23 Kementrian Agama Republik Indonesia, op.cit, h. 146.
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Banyak ulama terdahulu (salaf) berpendapat bahwa yang dimaksud

dengan haknya dalam ayat tersebut adalah zakat wajib : 10 % atau 5 % 24.

Disamping itu ayat ini juga menjelaskan bahwa zakat pertanian ditunaikan

ketika panen, maka pada zakat pertanian tidak dikenal haul (hitungan satu

tahun)25.

Selanjutnya sebagai landasa kedua adalah dari hadis Rasulullah

SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسْرٍح  ثَنِي أَبُو الطَّاِھِر أَْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد هللاَّ َوھَاُروُن ْبُن َسِعیٍد َحدَّ

اٍد َواْلَولِیُد ْبُن ُشَجاٍع ُكلُّھُْم َعْن اْبِن َوْھٍب قَاَل أَبُو الطَّاِھِر أَْخبََرنَا َعْبُد اْألَْیلِيُّ َوَعْمُرو ْبُن َسوَّ

ثَھُ أَنَّھُ َسِمَع جَ  بَْیِر َحدَّ ِ ْبُن َوْھٍب َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث أَنَّ أَبَا الزُّ ِ یَْذُكُر أَنَّھُ هللاَّ ابَِر ْبَن َعْبِد هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل فِیَما َسقَْت اْألَْنھَاُر َواْلَغْیُم اْلُعُشوُر َوفِیَما ُسقَِي بِ  انِیَِة َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ السَّ

(رواه مسلم )نِْصُف اْلُعْشرِ 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir Ahmad bin Amru
bin Abdullah bin Amru bin Sarh dan Harun bin Sa'id Al Aili dan
Amru bin Sawwad dan Al Walid bin Syuja' semuanya dari Ibnu
Wahb - Abu Thahir berkata- telah mengabarkan kepada kami
Abdullah bin Wahb dari Amru bin Harits bahwa Abu Zubair telah
menceritakan kepadanya, bahwa saya mendengar Jabir bin
Abdullah menyebutkan bahwa ia mendengar Nabi shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Tanaman yang mendapat air sungai
dan tadah hujan, zakatnya sepersepuluh. Dan tanaman yang
mendapat air dengan cara usaha, seperti dengan kincir air dan
sebagainya, zakatnya seperduapuluh”. (H.R. Muslim)26.

24 Yusuf Qardawi, op.cit, h. 327.
25 Gus Arifin, op.cit, h. 113.

26 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah Pers,2012), Cet.
Ke-2, jilid 5, h. 152.
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Selanjutnya sebagai landasan ketiga adalah ijma’, yaitu

kesepakatan para ulama tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari

keseluruhan hasil tani27.

F. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat

Para ulama tidak berselisih pendapat mengenai kewajiban zakat

pertanian. Hanya saja mereka berselisih mengenai jenis pertanian yang

wajib dizakati.

 Menurut sebagian ulama, hanya empat jenis saja yang wajib

untuk dizakati yaitu gandum, biji gandum, kurma dan anggur.

Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats-Tsauri

dan ibnu Al Mubarak28.

 Menurut  Malik dan Syafi’i, yang wajib dizakati adalah segala

hasil tanaman yang dapat disimpan lama dan menjadi makanan

pokok29.

 Menurut Abu Hanifah, bahwa semua tanaman wajib dizakati,

kecuali rumput, kayu bakar, dan bambu30.

 Ahmad berpendapat bahwa semua hasi pertanian yang terdiri

dari biji-bijian maupun buah-buahan wajib dizakati dengan

27 Yusuf Qardawi, op.cit, h. 331.
28 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, alih bahasa oleh Beni Sarbeni dkk,  (Jakarta : Pustaka

Azam, 2011), Cet. Pertama, jilid 1, h. 526.

29 Ibid.

30 Ibid.
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syarat dapat dikeringkan, dapat tahan lama, dapat ditakar dan

hasil tanaman manusia31.

Sebab perbedaan pendapat antara ulama yang mewajibkan zakat

pada tanaman tertentu maupun ulama yang mewajibkan zakat pada segala

tanaman yang menjadi makanan pokok. Beda pendapat mereka disebabkan

oleh beda sudut pandang apakah kewajiban zakat terjadi karena aspek

zatnya ataukah karena ‘ilatnya berupa makanan pokok32.

Ulama yang memandang zakat diwajibkan berdasarkan zatnya

berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah tanaman tertentu yang

disebutkan dalam nash. Sedangkan ulama yang memandang zakat

diwajibkan berdasarkan ‘ilatnya berpendapat bahwa bukan hanya tanaman

yang disebutkan dalam nash saja yang wajib dizakati, namun segala

tanaman yang menjadi makanan pokok33.

G. Nisab Zakat Pertanian

Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi’in dan para

ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan

31 Sayyid Sabiq, op.cit, h. 78.
32 Ibnu Rusyd, op.cit, h. 527.

33 Ibid.
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sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta

(wasaq)34, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن یَِزیَد أَْخبََرنَا ُشَعْیُب ْبُن إِْسَحاَق أَْخبََرنَا اْألَْوَزاِعيُّ أَْخبََرنِي یَْحیَى ْبُن أَ  بِي َحدَّ

یَْحیَى ْبِن ُعَماَرةَ ْبِن أَبِي اْلَحَسِن أَنَّھُ َكثِیٍر أَنَّ َعْمَرو ْبَن یَْحیَى ْبِن ُعَماَرةَ أَْخبََرهُ َعْن أَبِیِھ 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم لَْیَس فِیَما ُدوَن َخمْ  ُ َعنْھُ یَقُوُل قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ ِس َسِمَع أَبَا َسِعیٍد َرِضَي هللاَّ

(ا ُدوَن َخْمِس أَْوُسٍق َصَدقَةٌ أََواٍق َصَدقَةٌ َولَْیَس فِیَما ُدوَن َخْمِس َذْوٍد َصَدقَةٌ َولَْیَس فِیمَ 

)البخاريرواه

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid telah
mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Ishaq telah mengabarkan
kepada kami Al Awza'iy telah mengabarkan kepada saya Yahya
bin Abu Katsir bahwa 'Amru bin Yahya bin 'Umarah telah
mengabarkannya dari bapaknya Yahya bin 'Umarah bin Abu Al
Hasan bahwa dia mendengar Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata;
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat
harta dibawah lima wasaq, tidak ada zakat pada unta dibawah lima
ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman dibawah lima
wasaq".(H.R. al-Bukhari)35.

Nisab menjadi persyaratan, supaya kekayaan itu hanya terkena

kewajiban tertentu bila sampai batas minimal. Zakat tegasnya hanya wajib

atas orang kaya, sedangkan kategori kaya hanya dapat ditetapkan

berdasarkan nisab kekayaan-kekayaan wajib zakat tersebut36. Sehingga

nisab menjadi penentu suatu kekayaan wajib zakat atau tidak.

Adapun haul tidak disyaratkan di dalam zakat hasil pertanian

karena hasil tersebut sempurna dengan dipanen, bukan dengan

34 Yusuf Qardawi, op.cit, h. 342.
35 Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, op.cit , h. 161.

36 Yusuf Qardawi, op.cit, h. 344.
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kelanggengannya. Haul disyaratkan di dalam zakat selain hasil pertanian

karena haul merupakan cara yang dipandang untuk mencapai

kesempurnaan hasilnya. Nisab disyaratkan di dalamnya agar hasil

pertanian tersebut mencapai batas yang memungkinkan untuk memberikan

sebagiannya secara pantas kepada orang-orang fakir37.

Hadis shahih yang menyebutkan bahwa besar satu nisab biji-bijian

dan buah-buahan adalah lima wasaq, dan para ulama sepakat bahwa satu

wasaq adalah enam puluh sha’. Dengan demikian lima wasaq sama dengan

tiga ratus sha’38. Sebuah hadis marfu’ menyebutkan hal itu, yang

diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

ِ َعْن َعطَاءِ  ُد ْبُن ُعبَْیِد هللاَّ ثَنَا ُمَحمَّ ُد ْبُن فَُضْیٍل َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا َعلِيُّ ْبُن اْلُمْنِذِر َحدَّ ْبِن أَبِي َحدَّ

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ِ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ بَْیِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم اْلَوْسُق َربَاٍح َوأَبِي الزُّ

ِستُّوَن َصاعً 

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Mundzir berkata,
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail berkata,
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidullah dari
'Atha bin Abu Rabah dan Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah ia
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Satu
wasaq adalah enam puluh sha'." (H.R Ibnu Majah)39.

Mengetahui berapa besar satu sha’ mutlak diperlukan buat

mengetahui berapa besar satu nisab hasil tanaman dan buah-buahan, oleh

karena nisab ditentukan besarnya berdasarkan wasaq dan wasaq ditentukan

37 Sayyid Sabiq, op.cit, h. 83.

38 Yusuf Qardawi, op.cit, h. 344.

39 Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist, Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 1823.
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besarnya berdasarkan sha’. Bahkan zakat fitrah yang wajib dibayar setiap

tahun juga ditentukan besarnya menurut ukuran sha’ tersebut.

Di dalam kitab Hukum Zakat karangan Yusuf Qardawi dijelaskan

bahwa sha’ adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarnya empat

mud. Sedangkan mud adalah juga ukuran liter yang oleh penduduk

madinah tersebut ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua isi tangan bila

dipertemukan40.

Bila dihitung dengan berat, maka satu sha’ jumlahnya sama dengan

2176 gram. Maka satu nisab itu sama dengan 5 x 60 x 2,176 kg = 652,8 kg

atau ± 653 kg41. Di dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu juga dijelaskan

demikian bahwa lima wasaq yaitu 653 Kg42. Senada dengan itu juga

dijelaskan oleh Muhammad Amin Summa di dalam buku Panduan Zakat

Praktis yaitu hasil pertanian nishabnya adalah 5 wasaq atau setara dengan

653 kg (gabah kering). Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha’,

sedangkan 1 sha’ = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah 5 x 60 x 2,176 = 652,8

kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti

40 Yusuf Qardawi, op.cit, h. 345.

41 Ibid, h. 351.

42 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-
Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Cet. Ke-1, jilid 3, h. 237.
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beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nishabnya adalah 653

kg.43

Biji dianggap lima wasaq ketika sudah dibersihkan dari jeraminya.

Sebab, biji tidak disimpan dengan jeraminya juga tidak dimakan dengan

jeraminya. Adapun biji yang disimpan dengan kulitnya seperti padi dan

‘alas, maka nisabnya adalah sepuluh wasaq, dengan mempertimbangkan

kulitnya yang mana menyimpannya dengan kulitnya akan lebih baik44.

Didalam kitab al-Mugni dijelaskan bahwa Padi dan ‘alas

merupakan salah satu jenis gandum yang  disimpan bersama kulitnya. Para

ahlinya mengatakan bahwa bila gandum jenis ini dikeluarkan dari kulitnya

(yakni dikupas, seperti padi dikupas lalu menjadi beras), maka tidak akan

tahan lama. Mereka juga mengatakan, bahwa bila ‘alas dikupas maka

akan menjadi setengahnya, sehingga nisabnya itu dihitung dengan tetap

pada kulitnya karena bila dikupas bisa menjadi mudharat (bisa cepat

rusak). Abu al Khaththab menyebutkan: bahwa nisab beras dihitung

dengan kulitnya (yakni padi) sebanyak sepuluh wasaq, karena

disimpannya dengan membiarkannya pada kulitnya (yakni dapat disimpan

lama bila masih tetap berupa padi)45.

43 Muhammad Amin Summa dkk, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Institut Manajemen
Zakat, 2003), h. 55.

44 Wahbah az-Zuhaili, op.cit, h. 238.

45 Ibnu Qudamah, Al Mughni, alih bahasa oleh  Amir Hamzah, ( Jakarta: Pustaka
Azzam,2007), Cet. Pertama, jilid 3, h. 622.
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H. Kadar Zakat Pertanian

Besar kadar zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan

yang diterapkan untuk pertanian tersebut, Apabila lahan yang irigasinya

ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air atau lainnya (lahan

tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase

zakatnya 10 % ( 1/10 dari hasil pertanian). Adapun zakat yang irigasinya

menggunakan alat yang beragam, maka persentase zakatnya adalah 5 %

(1/20 dari hasil pertanian)46. Hal ini sesuai dengan hadis yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim :

ثَنِي أَبُو ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسْرٍح َوھَاُروُن ْبُن َسِعیٍد َحدَّ الطَّاِھِر أَْحَمُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد هللاَّ

اٍد َواْلَولِیُد ْبُن ُشَجاٍع ُكلُّھُْم َعْن اْبِن َوْھٍب قَاَل أَبُو الطَّاِھِر أَْخبََرنَا َعْبُد اْألَْیلِيُّ َوَعْمُرو ْبُن َسوَّ

ِ ْبُن َوْھٍب  ِ یَْذُكُر أَنَّھُ هللاَّ ثَھُ أَنَّھُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد هللاَّ بَْیِر َحدَّ َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث أَنَّ أَبَا الزُّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل فِیَما َسقَْت اْألَْنھَاُر َواْلَغْیُم اْلُعُشوُر َوفِیَما ُسقَِي بِ  انِ َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ یَِة السَّ

(رواه مسلم )نِْصُف اْلُعْشرِ 

Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir Ahmad bin Amru bin
Abdullah bin Amru bin Sarh dan Harun bin Sa'id Al Aili dan Amru
bin Sawwad dan Al Walid bin Syuja' semuanya dari Ibnu Wahb -
Abu Thahir berkata- telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin
Wahb dari Amru bin Harits bahwa Abu Zubair telah menceritakan
kepadanya, bahwa saya mendengar Jabir bin Abdullah
menyebutkan bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Tanaman yang mendapat air sungai dan tadah
hujan, zakatnya sepersepuluh. Dan tanaman yang mendapat air
dengan cara usaha, seperti dengan kincir air dan sebagainya,
zakatnya seperduapuluh. (H.R. Muslim)47

46 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, ( Jakarta: Kencana, 2006), h. 89.

47 Imam An-Nawawi, op.cit, h. 152.
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I. Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan asnaf
(golongan sebagaimana yang terdapat di dalam surah at-Taubah ayat 60 :















“ 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)48

Interpretasi dari ayat di atas dapat di lihat pada paparan berikut ini:

a. Fakir

Yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai

pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan kebutuhan

hidupnya, dan tidak ada orang yang menanggung atau menjamin

hidupnya49.

b. Miskin

48 Kementrian Agama Republik Indonesia, op.cit, h. 196.

49 Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), h. 43.
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Yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya,

meskipun mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya

belum mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada yang menanggungnya.

Dalam mempertimbangkan kedua kelompok di atas (fakir dan

miskin) agar dapat menerima zakat, tidak cukup dengan hanya melihat

berdasarkan kebutuhan primernya saja, tetapi juga kebutuhan

sekunder, seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain50.

c. Amil (Pengurus Zakat)

Yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan

membagikan zakat. Orang yang dapat menjadi amil setidaknya harus

memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu: Islam, Mukallaf, amanah,

mengerti dan memahami hukum-hukum zakat51.

d. Mu’alaf

Mu‟allaf diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam dan

atau Muslim yang lemah imannya agar bertambah kuat iman mereka,

atau tokoh masyarakat yang masuk Islam yang diharapkan mengajak

kelompoknya, atau orang Islam yang kuat imannya dan dapat

mengamankan dari kejahatan orang kafir serta orang yang dapat

menghambat tindakan yang tidak mau berzakat52.

e. Riqab (Memerdekakan Budak)

50 Ibid, h. 44.

51 Ibid,

52 Ibid,
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Yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan zakat agar merdeka

dan melepaskan diri dari belenggu perbudakan53.

f. Gharim (Orang Berhutang)

Yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan

maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Atau orang yang berhutang

untuk mendamaikan orang yang bersengketa dan atau orang yang

berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, maka hutang

mereka bisa dibayar dengan zakat54.

g. Fisabilillah

Yaitu segala amal atau kegiatan yang dipergunakan untuk

mendekatkan diri kepada Allah.40 Seperti santri, pelajar atau

mahasiswa, dan atau biaya untuk mendirikan sekolah, rumah sakit,

panti asuhan anak yatim, tempat ibadah, dan sebagainya55.

h. Ibnu Sabil

Yaitu orang yang bepergian bukan maksiat dan dia mengalami

kesengsaraan dalam perjalanannya56.

53 Ibid, h. 45.

54 Ibid.

55 Ibid.

56 Ibid.


