
BAB II
TEORI TENTANG ZAKAT DAN MUALLAF

A. Konsep Ajaran Islam Tentang  Zakat dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata zakȃ yang artinya “tumbuh,

berkah, bersih dan baik”.1Menurut Lisan al-Arȃb arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut

bahasa, adalah “suci, tumbuh, berkah dan teruji”,2semuanya digunakan di dalam Al-Qur’an

dan Hadist.Dalam kitab kifaýȃtul Akhyȃr, disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya

tumbuh, berkah dan banyak kebaikan.3Sedangkan menurut Hammudah Abdalati,

menyatakan the litteral and simple meaning of zakah is purity.4Artinya pengertian sederhana

dari zakat adalah kesucian.Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan

(development).

Adapaun pengertian zakat secara terminologi (istilah) telah direspon dengan beberapa

pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam Ensiklopedia Al-Qur’an disebutkan, menurut

istilah hukum islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada

yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang

memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.5

1Ibrahim Anis dkk, Mu’jȃm al-Wȃsit I, (Mesir. dȃr al-Mȃ’ȃrif, 1972), hal. 396.
2Abí al-fȃdhil Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, Lisȃn al-Arȃb, Jilid I, (Beirut : Dȃr

Shȃdar, tt.), hal. 90 – 91.
19Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifȃyatul Akhyȃr, Juz I, (Semarang : Usaha Keluarga, tt), hal.

172.
20Hammudah Abdalati, Islam in Focus, (Indiana : American Trust Publication, 1980), hal. 95.

5Fahruddin .HS.,Ensiklopedi al-Qur’an XXXVI (Jakarta : Renika Cipta, 1992), hal. 618.



Sedangkan Hammudah Abdalati menyatakan “The tehnical meaning of the word designates

the annual amount in kind or coint which a Muslim with means must distribut among the

rightfull beneficiaries”.6(Pengertian zakat secara tehnis adalah kewajiban seorang muslim

mendistribusikan secara benar dan bermanfaat, sejumlah uang atau barang).

Dalam kitab Fathūl Wahȃb juga terapat definisi zakat sebagai berikut.”Sesuatu nama dari

harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat-syarat yang ditentukan”.7 Sedangkan Abu

Bakar bin Muhammad al-Husainy mendefenisikan bahwa zakat adalah sama 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.

Syaikh Muhammad al-Nawȃwí dalam karyanya al-Majmū yang telah mengutip dari

pengarang al-hȃwi menyebutkan “zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal sebelum islam dan

lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan”. Daud al-Zȃhiri berkata “kata itu

tidak mempunyai asal usul kebahasaan, hanya dikenal melalui agama”.Pengarang al-hȃwi

berkata, “pendapat itu sekalipun salah, tidak sedikit pengaruh positifnya terhadap hukum-hukum

zakat”8.

Semua pengertian zakat di atas adalah pengertian zakat dari kalangan syȃfi’iyah. Adapun

pengertian zakat menurut mazhab Mȃliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta

yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat)kepada

orang orang yang berhak menerimanya (mustahiq-nya). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh

dan mencapai haul(setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan,”menjadikan sebagian harta yang khusus dari

harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena

6Hammudah Abdalati, Islam in Focus, (Indiana : American Trust Publication, 1980), hal. 95.
7Muhammad Zakaria al-Anshȃri, Fathul Wahȃb, (Beirut Dȃr al-Fikr, tt.), hal. 102
8Syaikh Muhammad al-Nawȃwi, al-Majmū’, Jilid 5, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), hal. 102.



Allah.”9 Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (tamlik) dalam definisi di atas

dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata ibahah (pembolehan).

Yang dimaksud dengan kata”sebagian harta” dalam pernyataan di atas ialah keluarnya

manfaat (harta) dari orang yang memberikanya. Dengan demikian, jika seorang menyuruh orang

lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan di niati sebagai zakat, hal itu belum bisa

di anggap sebagai zakat.

Yang di maksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib di keluarkan

maksud “harta yang khusus “ adalah nisab yang di tentukan oleh syariat maksud “orang yang

khusus” ialah para mustahiq zakat. Yang di maksud dengan” yang di tentukan oleh syari’at

“ialah seprempat puluh (2.5%) dari nisab yang di tentukan, dan yang telah mencapai haul.

Dengan ukuran seperti inilah zakat tathawu dan zakat fitrah di kecualikan.  Sedangkan yang di

maksud dengan pernyataan ‘karena Allah SWT’ adalah bahwa zakat itu di maksud kan untuk

mendapatkan ridha allah’10

Sedang yang dimaksud dengan waktu yang khusus ialah sempurnanya kepemilikan

selama satu tahun (haul) baik dalam binatang ternak uang maupun barang dagangan,yakni

sewaktu dituainya biji-bijian di mpetiknya buah-buahan, di kumpulnya madu atau di galinya

barang barang yang semuanya wajib di zakati maksud lain dari waktu yang khusus ialah sewaktu

terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu di wajibkan zakat fitra.11

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat menurut termonologi para puqaha di mksudkan

sebagai penunaian yakni penunaian yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakt juga

9Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam XXXVII wa’ Adilatuhu III, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), hal. 27
10 Abdul Karim As-Assalawy, Zakat Profesi dalam Persfektif Hukum dan Etik, (Semarang, 2001) hal 15

Ibid 27



dimaksudkan  sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan oleh allah untuk di berikan kepada

orang orang fakir.

Itulah zakat yang artinya peningkatan ,pertumbuhan karena ia mengantarkan kepada

peningkatan kesejahteraan di dunia dan pertambahan pahala (sawab) di akihirat dan diartikan

suci karena mensucikan pelakunya dari dosa-dosa.

Dasar hukum antara makna zakat secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu

bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakat nya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah,

tumbuh dan berkembang hal ini seuai dengan firman allah dalam alqur’an surah At-taubah

ayat103

ْيِهْم ِبَهاَوَصلِّ َعَلْيِهْم  ُرُهْم َوتـُزَكِّ َواهللاُ ۗ◌ ِإنَّ َصٰلوَتَك َسَكٌن لَُّهْم ۖ◌ ُخْذِمْن أ ْمٰوِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

َسِمْيٌع َعِلْيمٌ 

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:103).12

Allah berfirman

ْيُتْم ِمْن رِبًا لِيَـْربـَُو  ْيُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه َوَما آتـَ ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفَال يـَْربُو ِعْنَد اللَِّه َوَما آتـَ

فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ 

Artinya  : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar  dia bertambah pada harta
manusia,maka riba itu tidak menambah pada sisi allah. Dan apa yang kamu berikan
berupazakat yang kamu maksud mencapai keridhoan allah, maka(yang berbuat demikian) itulah
orang orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.(QS.Ar-Rum:39)13

12QS At-taubah:103
13QS.Ar-Rum:39) 39



Seseorang mengeluarkan zakat,berarti dia telah membersihkan diri,jiwa dan harta nya.

Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari

orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih

jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila ada seseorang mengeluarkan zakat berarti hartanya berkurang.

Tetapi di lihat dari sudut pandang islam pahala bertambah dan harta yang masih juga membawa

berkah. Di samping pahala bertambah juga harta berkembang karena mendapat ridho dari allah

dan berkat panjatan doa dari fakir miskin,anak-anak yatim dan para mustahiq lainya yang merasa

disantuni dari zakat itu.

Selain kata zakat, ada juga kata lain yang di pergunakan dalam alqur’an teapi maksud

sesungguhnya adalah zakat. Kata zakat tersebut adalah sadaqah misalnya firman allah dalam

surat AT-taubah 60 dan 103.

Sedekah berasal dari kata sadaqah yang berarti benar.Orang yang sukah berssadaqah

adalah orang yang benar pengakuan iman nya. Menurut terminologi syari’at pengertian sedaqah

sama dengan pengertian infak, termaksud juga hukum dan ketentuan-ketentuanya hanya saja jika

infak berkaitan dengan materi, sadaqah memiliki arti luas menyangkut hal yang bersifat non

materiil. Hadist riwayat imam muslim dari abu zar, rasullulah menyatakan bahwa jika tidak

mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca

takbir,tahmid,tahlil,berhubungan suami isteri,dan melakukan kegiatan amar ma’ruf nahi mungkar

adalah sedekah.14

Zakat di namakan sadaqah karena tindakan itu akan menunjukan kebenaran (sidq)

seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Adapun kata infak

14 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah, (Jakarta:Gema Insani Press, 1998),
hal 15.



kadangkala juga di maksudkan zakat sebagaimana firman Allah. ‘Hai orang-orang yang beriman

nafkahkanlah (dijalan allah ) sebagian dari usaha mu yang baik-baik sebagian dari apa yang

kamu keluarkan dari bumi untuk kamu”(QS.Albaqarah: 267).15

Ibnu jarir al-tabari menafsirkan kata anfiqu pada ayat tersebut dengan zakka wa

tasaddaqu, artinya “ hai orang-orang yang beriman keluarkan lah zakat dari sebagian dari hasil

usaha mu yang baik-baik apakah itu hasil hasil pedagangan atau hasil dari kerajinan emas dan

perak.

Adapun yang di maksud dangan kata al-Tayibat, Adalh al-jiya’d dengan demikian maka

tafsir dari ayat tersebut adalah, zakatilah harta-hartamu yang engkau peroleh dengan halal, dan

berilah zakat mu berupa emas dan perak yang baik-baik (kadar karatnya tinggi) bukan yang

rendah’.16

Al-wahidy juga menafsirkan kata anfiqu dengan zakat ia menerangkan asba’b al-nuzul

dari ayat ini di mana nabi Muhammad saw. Memerintahkan kepada sahabatnya untuk

mengeluarkan zakat fitrah dengan satu sha dari kurma,Kemudian datanglah seorang laki-laki

dengan menbayar zakat dari kurma yang jelek, akhriya ,turunlah tersebut.17

Kata infak kalau tidak mengandung arti zakat maka menurut terminology syari’at berarti

mengeluarkan  sebagaian dari harta atau pendapatan/pengahasilan untuk suatu kepentingan yang

diperintahkan ajaran islam jika zakat ada nisabnya,infak tidak mengenal nisab.infak dikeluarkan

oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpengahasilan tinggi rendah,apakah ia di saat

lapang maupun sempit( Qs. Alin imran: 134 ) . Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq

15QS Al-Baqarah (2) 267
16ibnu Jarir al-tabary, jami al-bayan ‘an Ta’wil Al-Quran III, Beirut Dar Al-Fikr,
17Abi al-Hasan al-Wahidy,asab al-Nuzul, ( Mesir Mustafa al-Baby al-halaby 1968 ), hal 48.



tertentu ( 8 asnaf ),maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua

orang tua,anak yatim dan sebagai.18

Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan

menyakut harta,bahkan sadaqah dan infaqpun demikian.Karena Allah swt menjadikan harta

benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya,maka ia harus diarahkan guna

kepentingan bersama.19

B. ZAKAT DAN ASNAB YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

a. Zakat

Macam zakat dalam ketentuan hukum islam itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Pertama, zakat fitrah yang dinamakan juga (Zakat Jiwa)20 dalam makanan pokoknya untuk

dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan

tempat tinggal, dan alat-alat primer

Zakat Fitrah (Zakat Jiwa), yaitu zakat yang dieluarkan berdasarkan jumlah jiwa atau anggota

keluarga. Zakat Fitrah ini dikeluarkan pada saat selesainyamelaksanakan ibadah puasa

Ramadhan.

Kedua Zakat Mal (Zakat Harta) yaitu zakat tumbuh-tumbuhan, (biji-bijian dan buah-buahan),

Zakat binatang ternak, Zakat emas dan perak (perhiasan) dan Zakat perniagaan.Para ulama fikih

mazhab syafi’I, sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab mazhab ini,dengan bersandar

pada al-Quran dan hadis telah menerangkan secara mendetail jenis harta yang wajib di zakati.

Secara global terdiri atas lima jenis, yaitu binatang ternak, emas dan perak, bahan makanan

18Didin Hafidhuddin, Panduan,hal 14-15.
19M.Quraish Shihab, Membumikan al- Quran, ( Bandung Mizan, 1994 ), hal 223.
20Muhammad jawad Mughniyah, fiqih lima Mazhab ( Ja'fari, Hanafi,Maliki,Syafi’I dan Hanbali), ( Jakarta

Lentera, 2001 ), hal 195 xl



pokok, buah anggur, serta barang perdagangan.Dan beberapa macam redaksi yang diungkapkan

oleh para ulama dalam menentukan jumlah harta wajib zakat ada yang mengatakan lima jenis

sebagaimana tersebut tadi, bahkan yang tadi adalah yang di sepakati oleh imam-iman mazhab.21

b. Asnab Yang Berhak Menerima Zakat

Sedangkan ketentuan alokasi pendaya gunaan atau pendistribusian zakat telah tertuang

secara rinci dalam al-Quran surat at-Taubat : 60,22 yang terkenal dengan asnaf delapan. Kita

dapat menetapkan dasar pemikiran dalam melakukan kebijaksanaan pendistribusian zakat

sebagai berikut;

a. Allah SWT telah menetapkan 8 asnaf (golongan) harus diberi semuanya, Allah hanya

menetapkan zakat dibagi kepada 8 asnaf tidak boleh keluar dari itu.

b. Allah SWT tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing 8

pokok alokasi (asnaf)

c. Allah SWT tidak menetapkan zakat arus dibagikan dengan segera setelah masa

pengumpulan zakat, tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pemungutan zakat (baik

sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya. Pernyataan surat al-An’am (6) ayat

144 : …”dan tunaikanlah hak (kewajibanya) di hari memetik hasilnya ….”. Pernyataan

ini hanya menegaskan kesegeraan mengeluarkan Zakat) kepada amil, bukan kesegeraan

distribusi dari amil kepada mustahiq al- zakah.23

d. Allah SWT tidak menetapkan bahwa yang diserahterimakan itu harus berupa inchash

(uang tunai) atau in kind (natura)

21Abd.Rahman al-juzairy, Kitab al-fih ala Mazahib al-Arbaah I,( Beirut Dar al-

Ulama lain mengatakan delapan macam dengan menguraikan dari lima jenis  tersebut,

22 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 orang –orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan

Allah, dan Allah.

23Sjehul Hadi Permono, Pendaya gunaan zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, (Jakarta Firdaus,

1992) hal.41.



e. Dari yang tersurat dalam ayat (59) al Hayr ayat 7, “ ….. supaya jangan hanya beredar di

lingkungan orang-orang yang mampu diantara kamu ….” Pembagian zakat harus bersifat

edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak

memerlukan zakat lagi, dan bahkan menjadi wajib.24

Itulah pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan pijakan untuk memformulasikan kembali

kebijakan pendistribusian zakat yang terdiri delapan ashnaf yaitu :

1. Fakir yaitu orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Mereka tidak

mempunyai harta dan  usaha sama sekali, Mereka mempunyai harta atau usaha tapi tidak

24Lihat dalam makalah sjehul Hadi permono, “Pendayagunaan dan pengelolaan zakat dalam kaitannya
dengan UU. 23 Tahun 2011” ,Hal 4.

Pengertian mustahiq al-zakah (orang-orang yang berhak menerima zakat), sebagai mana yang ditegaskan
dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 mencakup delapan kategori. Pengertian tersebut dapat diperluas
jangkauanya sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, perkembangan ekonomi, social budaya,
secara empiris, asalkan tidak menyimpang dari arti bahasa al-Quran dan jiwa serta cita-cita syari’ah. Kedelapan
ansaf tersebut adalah fakir,41 miskin,42 amil ,43al-muallafah qulubuhum,44 al-riqob,66 al-garim.45 sabilillah, 46 dan
ibnu sabil 47

41 Fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan mempunyai
pekerjaan ( Hanafi ), Sedangkan menurut Imamiyah dan Maliki menyebutkan bahwa orang fakir adalah orang yang
tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupin
keluarganya, Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tetapi tidak mencukupin
kebutuhan keluarganya selama satu tahun, ia boleh menerima zakat. Lihat Muhammad Jawab Mughniyah, Fiqih,
hal.189-190.

42Miskin adalah orang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir ( Imamiyah,Hanafi dan maliki),
Ibid.

43Amil adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah,menurut kesepakatan semua mazhab,
Ibid, hal 192

44MuallahfahQulubuhum, mencakup dua golongan umat islam dan golongan non- muslim. Mereka itu ada
empat kategori:

1. Mereka yang di jinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin.
2. Merka yang di  jinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
3. Mereka yang di jinakkan hatinya agar ingin masuk Islam.
4. Merka yang di jinakkan hatinya dengan di beri zakat agar kaum dan sukunya (pengikut ) tertarik masuk

Islam lihat dalam AL-Qadi abu ya la, al- ahkam al- sultaninya, (Ttp: Mustafa al-Babi al-Halabi,1356 H ),
Hal 132
45Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakkannya.DAlam hal ini

banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menepuh berbagai jalan dalam rangka menghapus

perbudakkan.Hukum ini sudah tidak berlaku, Karena perbudakan telah tiada. Lihat Muhammad Jawad Munghniyah,

Fiqih, hal 193
46Al- Gharim adalah orang-orang yang  mempunyai hutang yang di pergunakan untuk perbuatan yang bukan

maksiat. Dan zakat di berikan agar mereka dapat membayar hutang mereka menurut kesepakatan para ulama

mazhab. Lihat Ibid
47Ada tiga pandangan tentang pengertian pisabilillah: (1) mempunyai arti perang , pertahanan dan keamanan

Islam, (2) mempunyai arti kepentingan ke agamanan Islam pada umumnya da,(3) mempunyai arti kemaslahatn atau

kepentingan  umum, meliputi: pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Lihat sjechul hadi.



mencukupi untuk diri sendiri dan tanggungannya, yaitu penghasilan tidak memenuhi dan

mereka mempunyai harta atau usaha yang hanya mencukupi separuh atau usaha yang

hanya mencukupi separuh atau lebih kebutuhan dirinya dan tanggungannya, namun tidak

untuk seluruh kebutuhan.

Ada juga yang menentukan kriteria orang miskin di desa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Dalam sehari makan kurang dari 3 kali, penghasilan tidak tetap, tidak mempunyai sawah

atau tegalan, hidup di rumah sederhana dari bilik bambu ukuran 6 x 4 meter persegi dan

berlantai tanah. Termasuk para jompo, manula, dan para janda yang ditinggal mati

suaminya

2. Miskin yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia

mempunyai pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya

dan orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.

3. Amil ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan atau urusan pengumpulan dan

pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaan termasuk merencanakan,

mencatat, meneliti , menghitung , mendistribusi atau menyalurkan kepada mustahiknya .

Amil zakat ini harus diangkat secara resmi oleh negara, organisasi, lembaga, yayasan, tidak

boleh sembarang bekerja secara serabutan dan tanpa pengawasan. Dasar pengangkatan amil

zakat ini adalah hadits Abu Humaid as-Sa’idi:

Dari Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu a’laihi wasallam

memperkerjakan seorang laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai

pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini untuk kalian sebagai zakat

dan ini dihadiahkan untukku". Beliau bersabda: "Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya

atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah? Dan



demi Dzat yag jiwaku di tangan-Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat

ini, kecuali dia akan datang pada hari qiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa

unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik". Kemudian

beliau mengangkat tangan-nya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan

(berkata,): "Ya Allah bukan kah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan",

sebanyak tiga kali.“ (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Muallaf adalah singkatan dari istilah “al-Muallaf Qulubuhum“ sebagaimana yang

disebutkan al-Qur’an dalam surat at-Taubah, ayat : 60. Yang artinya adalah orang-orang

yang hati mereka dilunakkan agar masuk Islam, atau agar keimanan mereka meningkat,

atau untuk menghindari kejahatan mereka.

Pembagian Muallaf

Dari pengertian di atas, Muallaf yang berhak mendapatkan zakat terbagi menjadi tiga:

Pertama: Orang-orang kafir yang hati mereka sudah cenderung kepada Islam, atau

diharapkan agar mereka masuk Islam, karena dengan masuknya mereka ke dalam agama

Islam, diprediksi Islam akan menjadi lebih kuat.

Kedua: orang-orang kafir yang diharapkan agar menghentikan kejahatan mereka kepada

kaum muslimin.

Ketiga: orang-orang Islam yang lemah imannya karena baru mengenal Islam, atau supaya

mereka tidak keluar lagi memeluk agama lain.

5. Riqob (hamba sahaya) ialah pembebasan budak belia dan usaha menghilangkan segala

bentuk pembudakan.

Yang termasuk dalam golongan Fi ar-Riqab adalah:



Pertama: Al-Mukatib, yaitu seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari tuannya,

dengan cara membayar sejumlah uang kepada tuannya secara berangsur. Maka, zakat

untuknya adalah dengan cara membantunya membayarkan kepada tuannya sejumlah

uang agar dia bebas dari perbudakan, baik diberikan langsung kepada tuannya atau

diberikan kepada budak tersebut, untuk kemudian diserahkan kepada tuannya.

Jika budak tersebut tidak mempergunakan uang tersebut sebagaimana mestinya, maka uang

itu berhak untuk diambil lagi.

Kedua: Membebaskan budak secara langsung dengan uang zakat tersebut, walaupun dia

bukan mukatib.

Ketiga : Seorang muslim yang menjadi tawanan perang orang kafir, boleh membayar

tebusan dengan uang zakat agar dia terbebas dari tawanan

6. Al-Gharim adalah orang-orang yang dililit utang, sehingga dia tidak bisa membayarnya.

Al-Gharim ada dua macam:

Pertama: orang yang dililit utang karena mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih.

Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat, walaupun dia sebenarnya orang kaya.

Dalilnya adalah hadist Qabishah bin Muhariq al-Hilali bahwasanya Rasulullah shallallahu

‘alaihi wassalam bersabda:

“Wahai Qabishah meminta-minta itu tidak boleh, kecuali bagi tiga orang, (diantaranya)

adalah seseorang yang menanggung beban orang lain, maka dibolehkan dia meminta-minta

sehingga menutupi utangnya, kemudian dia berhenti dari meminta-minta “ (HR. Muslim)

Kedua: Orang yang dililit hutang untuk keperluan dirinya sendiri, seperti untuk nafkah

keluarga, berobat, membeli sesuatu, atau yang lainnya.



Adapun orang kaya yang berutang untuk keperluan bisnis, maka ini tidak termasuk dalam

katagori al-Gharim, sehingga tidak berhak mendapatkan zakat.

7. Fi Sabilillah Yang dimaksud fi sabilillah adalah perang di jalan Allah untuk menegakkan

kalimat Allah di muka bumi.

Fi sabilillah ini meliputi para mujahidin yang berperang melawan orang-orang kafir,

pembelian alat – alat perang, dan sarana-sarana lain untuk keperluan jihad di jalan

Allah.Para mujahid berhak mendapatkan zakat, walaupun mereka sebenarnya kaya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang yang waktunya tersita untuk belajar ilmu

agama, termasuk para santri di pesantren-pesantren sehingga tidak sempat untuk bekerja,

mereka termasuk fi sabilillah, karena ilmunya akan bermanfaat bagi kaum muslimin.

Rasulullah shallallahu ‘laihi wassalam bersabda:

"Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan

Allah hingga pulang." (Hadits Hasan Riwayat Tirmidzi)

8. Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, sehingga dia

tidak bisa melanjutkan perjalanan atau kembali ke kampung halamannya. Orang seperti ini,

walaupun dia kaya di kampung halamannya, berhak untuk mendapatkan zakat sekedarnya

sesuai dengan kebutuhannya sehingga dia sampai tujuan.

C.HIKMAH DAN MANFAAT ZAKAT

Zakat adalah bidang harta yang sebagaimana dikemukakan, mengandung hikmah

dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang

berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun

bagi masyarakat keseluruhan.25

25 Didin Hafidhuddin, Op.Cit. h. 9



Adapun hikmah dan manfaat  zakat antara lain sebagai berikut:26

a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukurinikmat-Nya,

menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemuliaan yang tinggi, menghilangkan sifat

kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan

mengembangkan harta yang dimiliki.

b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong

membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang baik dan

lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak,

dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan

sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka

melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak

c. Sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan

hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berhijab dijalan

Allah.4bagai salah satu sumber danabagi pembangunan sarana maupun prasarana yang

harus dimiliki umat Islam, seperti sarana Ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun

ekonomi, sekaligus sarana pembangunan kualitas sumberdaya manusia muslim.

d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah

membersihkan harta yang kotor, akan tetapi  mengeluarkan bagian dari hak orang lain

dari harta yang kita usahakan dengan baikdan benar sesuai dengan ketentuan Allah

SWT.

e. Dari sisi kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan

pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

26Ibid, h. 10-15



f. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk

berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong

umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang

disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba

menjadi muzakki.

D. PERAN AMIL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Manusia adalah aktivitas sosial yang mempunyai kecenderungan mengorganisir dan

bekerjasama yang saling hubung, saling bergantungdan merupakan hal yang inheren.

Berkaitan dengan pengelolaan dan pengorganisasian zakat di Indonesia, diatur

berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Bab 1 Tahun 2011 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Zakat27

Keunggulan zakat jika dibandingkan dengan instrumen lain yang paling utama adalah

dalam hal penggunaannya. Zakat telah ditentukan secara jelas dalam surah At-Taubah ayat 60.

Zakat memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari instrumen fiskal

konvensial.Zakat mempunyai banyak keunggulan, zakat muncul menjadi alternatif instrumen

pengentasan kemiskinan yang efektif dan lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat.

Keunikan instrumen zakat yang membedakan dari instrumen fiskal konfensional tersebut.

Hal ini membawa implikasi pada pengelolaan zakat yang juga beda. Harta zakat termasuk

kategori milik individu yaitu individu asnaf bukan milik negara. Oleh karena itu peran amil zakat

27 Baznas, Buku Panduan  Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Provinsi Kepulauan riau Tanjung Pinang h 38



sangat dibutuhkan, sebagai mana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat

60 menjelaskan bahwa amil zakat termasuk mustahikpenerima zakat bukan semata-mata urusan

pribadi yang diserahkan kepada kesadaran muzakki saja, tetapi lebih dari itu. Negara atau

lembaga wajib mengangkat atau mengatur orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk

menjadi amil zakat.

Keunggulan zakat jika dibandingkan dengan instrumen lain yang paling utama adalah

dalam hal penggunaannya zakat telah ditentukan secara jelas dalam syari’at di dalam surat Al-

Taubah ayat 60.

Dalam UU nomor 23 tahun 2011 pada bab Ipasal 3 tersebut dikemukakan bahwa

pengelolaan zakat adalah bertujuan :

1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan

agama

2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial

3) Meningkatkan hasil daya guna zakat

Dalam Bab III Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dikemukakan bahwa organisasi

pengelolaan zakat terdiri dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (pasal 7) dan Lembaga Amil

Zakat (pasal 8).

Di samping dari segi penggunaannya yang telah ditentukan oleh syari’at Islam. Zakat

juga memiliki instrumen dan basis yang cukup luas mulai dari produk pertanian, hewan

peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang

tambang yang diambil dari perut bumi, bahkan fiqih kontemporer memandang zakat juga



diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerjaan. Dengan

demikian potensi zakat menjadi sangat besar dan menjadi modal dasar yang amat penting bagi

pembiayaan program pengentasan kemiskinan.

Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya, fiqih zakat mengemukakan bahwa seseorang

yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat haruslah memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

Beragama Islam, karena zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang

termasuk rukun Islam (Rukun Islam yang ketiga). Oleh sebab itu urusan penting kaum

muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

1) Mukhallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung

jawab mengurus urusan umat.

2) Memiliki sifat amanah dan jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan

kepercayaan umat. Artinya para muzakkiakan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui

lembaga atau pengelola zakat.

3) Mengetahui hukum-hukum zakat yang menyebabkan amil mampu melakukan sosialisasi

segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

4) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan

jujur merupakan syarat yang sangat penting akan tetapi harus ditunjang oleh kemampuan

dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan

menghasilkan kinerja yang optimal.

5) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya zakat amil zakat yang baik

adalah amil zakit yang full-time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan

tidak pula sambilan.



Untuk realitas di era modern ini, kelompok amil akan lebih optimal yang diperankan

oleh intermediary system, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Pusat Pengurusan

Zakat (PPZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan demikian tingkat optimalisasi

profesionalismenya akan melihat amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai person,

keduanya mewakili Sang Maha Pemurah untuk mengapresiasikan pemahaman khalifah di

muka bumi akan makna dari kepemilikan materi.34

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, maka amil dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai

berikut :

1) Melakukan pendataan muzakkidan mustahik, melakukan pembinaan, menagih,

mengumpulkan, dan menerima zakat, mendo’akan muzakkisaat menyerahkan zakat kemudian

menyusun penyelenggaraan sistem administrasi dan manajerial dana zakat yang terkumpul

tersebut.

2) Memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahikdan muzakkizakat, memetakan jumlah

kebutuhannya, dan menentukan distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahikyang

menerima dana zakat.

Dari sisi institusi pengelolaan dana zakat sekurang-kurangnya mampu memenuhi beberapa

hal :

1) Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan    yang

berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta

zakat. Mereka diangkat oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas

lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat,

menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka

yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat



sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat

Kontemporer ke-3 yang disponsori oleh Lembaga Zakat Kuwait.28

2) Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena

berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat

yang ditetapkan oleh para ulama fiqih, antara lain muslim, laki-laki,jujur, mengetahui hukum

zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi

sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan dan perawatan aset yang

dimiliki lembaga pengelola zakat dan lain-lain.

3) Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat cari kuota amil yang diberikan oleh pihak

yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang

pantas walaupun mereka bukan orang fakir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan

biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak

diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas

ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat disalurkan kepada

mustahik lain.

4) Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah dalam bentuk uang

ataupun barang.

5) Memperlengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang

diperlukan sebagai bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain,

maka dapat diambil dari kota amil sekadarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus

berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau

berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.

28 M. Arif Mufraini, Op.Cit, h. 188.



6) Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban

melaksanakan pengawasan untuk meneladani Nabi SAW, dalammelakukan tugas kontrol

terhadap para amil zakat. Seseorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap

harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi

akibat kecerobohan dan kelalaiannya.

7) Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun,

dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendo’akan mereka juga terhadap mustahik,

dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan

zakat segera mungkin kepada para mustahik.

Agar pengelolaan berjalan dengan baik, maka BAZ harus menerapkan prinsip-prinsip good

organization geoernace (tata kelola organisasi yang baik) maka menurut undang-undang No 23

tahun 2011 pada Bab III pasal 2 menjelaskan Pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan syari’at

Islam dengan berasaskan :

1) Kemanfaatan yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah bahwa pelaksanaan atau

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dapat

bermanfaat bagi umat Islam termasuk seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan

kesejahteraan dan keadilan.29

2) Keadilan ialah bahwa pelaksanaan atas pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta

selain zakat dilakukan berdasarkan databes yang disusun secara tertib dan teratur oleh BPZ

3) Kepastian Hukum adalah bahwa pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian dan

pendayaguna zakat dan harta selain zakat dilakukan berdasarkan suatu aturan hukum yang

jelas dan tegas

29Baznas, Buku Panduan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Provinsi Kepulauan riau Tanjung Pinang.hal.  46



4) Keterbukaan adalah pelaksanaan atas pengumpulan, pendisrribusian dan pendayagunaan zakat

dan harta selain zakat dilakukan dibawah pengawasan BPZ dan masyarakat serta

dipublikasikan melalui media masa cetak atau elektronik

5) Akuntabilitas adalah bahwa pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab

dengan dilengkapi pengauditan oleh akuntan publik

Untuk menjadi keanggotaan pada Badan Amil Zakat Nasional harus memenuhi persyaratan

sebagaimana disebutkan didalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 Bab II tentang Badan

Pengelolaan Zakat pasal 11 menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi anggota BPZ meliputi :

1) Warga Negara Indonesia

2) Beragama Islam

3) Bertaqwa kepada Allah SWT ;

4) Berahklaq mulia ;

5) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; dan

6) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana

penjarapaling singkat 5 tahun30

Dari penjelasaan di atas dapat disimpulkan bahwa Amil adalah orang atau lembaga  yang

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

dana memelihara kemudian menyalurkannya. Dengan persyaratan Amil Zakat sebagai

Mukallaf, memahami hukum zakat dengan baik, jujur amanah, memiliki kemampuan untuk

melaksanakan tugas keamilan.

30Baznas, Buku Panduan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Provinsi Kepulauan riau Tanjung Pinang.  h 42



E. PENGERTIAN DAN DALIL TENTANG MUALLAF

1.Pengertian Muallaf

Menurut Bahasa Muallafah adalah bentuk jamak dari kata muallaf, yang berasal dari kata

al-ulfah (األُْلفًة), maknanya adalah menyatukan, melunakkan dan menjinakkan.31Orang Arab

menyebut hewan yang jinak dan hidup di sekeliling manusia dengan sebutan hayawan alif, atau

hewan peliharaan.

Allafa bainal qulub (ألف بین القلوب) bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang
berbeda-beda, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

قُوا َواْذُكُروا نِْعمَ  ِ َجِمیًعا َوالَ تَفَرَّ ِ َعلَْیُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِھ إِْخَوانًاَواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ َت هللاَّ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan
ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah, orang-orang yang
bersaudara. (QS. Ali Imran : 103)

2. Menurut Istilah

Sedangkan secara istilah syariah, para ulama mendefiniskan makna al-muallafati
qulubuhum dengan berbagai pengertian dan definisi :32

Sayyid Sabiq mendefinisikan muallaf sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan

(dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atauuntuk dikukuhkan karena keislamannya yang

lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia

membentengi kaum        muslimin.33

Senada dengan definisi di atas, pengertian muallaf menurut Yusuf al-Qaradhawi yaitu mereka

yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam,

31 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, Surabaya:: Pustaka Progresip, 1997. Hlm.34

33Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terj. Fiqih Sunnah, jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hal. 677.



atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan

mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.34

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 diharap akan membela

orang Islam.35

Al-Imam Az-Zuhri menafsirkan makna al-muallafati qulubuhum sebagai2:

ّ◌ أَْو نَْصَرانِيٍّ َوإِْن َكاَن َغنِیّاً  َمْن أَْسلََم ِمْن یَُھوِديٍّ

Orang yahudi atau nasrani yang masuk Islam walaupun mereka kaya.

Sedangkan dalam definisi para ulama fiqih, didefinisikan sebagai :

ِھْم َعِن المـْسلِِمیَن أَْو نَْصُرُھْم َعلَى الَِّذیَن یَُراُد تَأْلِیُف قُلُوبِِھْم بِاِالْستَِمالَِة إِلَى اْإلِ◌ْسالَِم أَْو تَْقِریًرا لَُھْم َعلَى اْإلِ◌ْسالَِم أَْو كَ  فُّ َشرِّ

َعُدوٍّ لَُھمْ 

Orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk Islam, atau sebagai taqrir
untuk masuk Islam, atau untuk menghindarkan kejahatan mereka atas umat Islam, atau untuk
membela mereka atas musuh-musuh mereka.

3. Dalil Tentang Muallaf
Al-Muallaf qulubuhum ditegaskan di dalam Al-Quran Al-Kariem sebagai pihak yang berhak
menerima pembagian harta zakat.

َدقَاتُ  َوالمـَؤلَّفَِة قُلُوبُُھمْ … إِنََّما الصَّ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk… para mu'allaf yang dibujuk hatinya.(QS. At-
Taubah : 60)

Di dalam shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan sebagian harta
zakat untuk Abu Sufyan bin Al-Harb, Safwan bin Umayyah, 'Uyainah bin Hishn, Al-Aqra' bin
Habis dan Abbas bin Mirdas, masing-masing 100 ekor unta.

34Yusuf al-Qaradhawi, Hukum Zakat, Terj.bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, hlm. 563.
35Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, Pedoman Zakat. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996, hlm.

188.



Bahkan kepada 'Alqamah bin Ulatsah diberikan harta ghanimah perang Hunain.Semua itu

dalam rangka membujuk hati mereka agar minimal mengurangi permusuhan kepada Islam. Dan

kalau bisa sampai masuk Islam, tentu akan lebih baik lagi

F. PENDAPAT ULAMA FIQIH TENTANG MUALLAF

1. Menurut Imam Hanafi Tentang Muallaf

Muallaf: Yaitu  mereka terbagi tiga golongan,kelompok pertama adalah orang kafir yang

Rosulullah saw berikan kepada mereka harta  agar menarik hati mereka untuk masuk kedalam

Islam, kemudian kelompok yang diberikan harta kepada mereka untuk meredam kejahatan

mereka dan kelompok terakhir mereka yang masuk Islam namun Iman mereka masih lemah

maka tujuan diberikan harta tersebut agar menguatkan keimanan mereka) 36

2. Menurut Imam Maliki Tentang Muallaf

Muallaf  adalah : yaitu orang kafir yang diberikan kepada mereka harta agar mereka mau masuk

kedalam Islam, dan dikatakan makna Muallaf adalah Orang yang baru masuk Islam diberikan

kepada mereka harta agar hatinya tetap didalam Islam.37

3. Menurut Imam Syafii Tentang Muallaf

Muallaf adalah : terbagi dua kelompok : Orang Muslim dan Kafir . adapun orang kafir dua

kelompok : kelompok  yang diharapkan kebaikan dari mereka, dan kelompok yang dihindari

kejahatannya. Sedangkan kelompok Muslim yang mendapat  Zakat  terbagi dalam empat golongan :

pertama , sekelompok pembesar dari kaum Muslimin yang diharapkan dengan memberikan kepada

mereka harta akan menarik mitra mereka untuk masuk Islam. Kedua, mereka yang masuk Islam namun

36Rujukan kitab Roddu alMukhtar ‘ala durri lMukhtar Syarh Tanwirul Absor  Hasyiyah Ibnu Abidin :
Muhammad Amin Ibnu Abidin  Maktabah  Ilmiah, hal : 60 juz 2

37Rujukan  alFikh waadillatuhu , Habib bin Tohir,juz 2, cetakan tahun 1418 h – 1998 m, cetakan pertama ,
penerbit : Dar Ibnu Hazm, hal 83-84



Iman mereka masih lemah, diharapkan dengan diberikan pada mereka harta dapat mengokohkan Iman

mereka, ketiga, kelompok yang berdekatan dengan orang kafir yang jika diberikan kepada mereka harta

mereka akan memerangi orang kafir tersebut, kelompok keempat , mereka  yang berdekatan dengan para

wajib zakat  yang jika diberikan harta kepada mereka maka mereka akan menarik zakat mereka.38

4. Menurut Imam Hambali tentang Muallaf

Muallaf adalah  : mereka adalah para pembesar yang ditaati oleh kaumnya dan diharapkan

keislamannya , atau dikhawatirkan kejahatannya, atau diharapkan dengan pemberian tersebut

kuatnya Imannya , atau Islam mitranya, atau penarik zakat mereka yang menahan harta zakatnya,

atau untuk membela kaum muslimin39

5. Pendapat Ulama Tafsir  (Tafsir A-Manar Surat at-Taubah ayat 60);

Pendapat Ulama Tafsir  Al-Manar

Para Fukaha’ menyebutkan pembagian Mu’allaf terbagi dua kelompok  orang-orang kafir

dan kaum Muslimin , dari orang kafir terbagi dua kelompok sementara dari kaum Musimin

terbagi empat kelompok, keseluruhannya menjadi enam kelompok berikut penjelasannya

secara ringkas:40

6. Pendapat Ulama Tafsir  (Tafsir Ibnu Katsir Surat at-Taubah ayat 60);

38
Rujukan  kitab alMuhazzab fi Fikh Imam as-Syafi’I , Abi Ishaq az-Zairozi  393 H – 476 H, Tahqiq DR. Muhammad

az-Zuhaili,juz pertama, cetakan pertama,  Penerbit  Darul Qolam tahun 1412 h – 1992 m Dimaskus & Darus Syamiyah Beirut,
hal : 566-568

39Rujukan  al-Insof fi Ma’rifati arrojih mina alkhilaf , Imam ‘Alauddin al-Mardawi. W : 885 H, tahqiq : Abi
Abdillah Muhammad Hasan Muhammad Hasan Ismail as-Syafi’I, juz tiga,  Penerbit : Darul Kutub Ilmiah , cetakan
pertama tahun 1418 h – 1997 m, Beirut Libanon  hal : 205

40Rujukan kitab Tafsir al-Quranul Hakim ( Tafsir Manar ) Muhammad Rasyid bin Ai Ridho . w : 1354 H,
juz : 10 hal: 427-428 Penerbit Haiah Misriyah al’aamah lilkitab, tahun terbit 1990 M



Para Fuqaha menjelaskan Muallaf itu terdiri dari beberapa kelompok yaitu;

1. kelompok yang diberikan bagian zakat agar tertarik untuk masuk Islam sebagaimana

yang dilakukan Oleh Rosulullah saw kepada Sofwan bin Umayyah yang diberikan

jatah dari Ghonimah Hunain, dimana pada saat perang tersebut berlangsung Sofwan

masih dalam keadaan Musrik, sofwan

2. berkata: Nabi Muhammad saw terus menerus memberikanku harta-harta tersebut

sehingga menjadi orang yang paling kucintai setelah sebelumnya ia adalah orang

yang paling kubenci, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

3. Zakaria bin’ Adi berkata bahwasanya Ibu Mubarok menghabarkan pada kami dari

Yunus dari Zuhri dari Sa’id bin Musayyab dari sobwan I Umayyah berkata:

rosulullah saw memberikan padaku harta rampasan pada perang Hunain dimana saat

itu ia merupakan orang yang paling kubenci, ia terus memberikanku harta tersebut

sampai ia menjadi orang yang paling kucintai ( HR. Muslim dan Turmidzi dari Hadits

Yunus dari Zuhri)

4. Dan diriwayatkan dari Sahihain dari abi said bahwasanya Rosulullah saw mengutus

Ali ra ke yaman dengan membawa Emas, lalu Emas tadi dibagika kepada empat

Orang : Al-Aqro’ bin Haabis, Uyainah bin Badar, ‘Alqomah bin Alaatsah, dan Zaid

al-Kheir, Rosulullah bersabda: “saya mendekatkan hati mereka’. Ada juga kelompok

yang diberikan bagian harta kepada mereka dengan harapan dapat menarik mitra-

mitranya masuk kedalam Islam, kelompok lain mendapatkan bagian dari harta zakat



agar dapat menarik Zakat dari sekelilingnya, atau melindungi kaum muslimin dari

marabahaya. 41

41Rujukan kitab tafsir ibnu katsir Abu Fida’ Ismail bin ‘Umar bin Katsir al-Qurosy ad-Dimasyqi. W : 774
H  , Juz 2 hal: 445 : Muhaqqiq : Mahmud Hasan, Penerbit Darul Fikr  tahun 1414 H- 1994 M,


