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BAB III

TINJAUAN TEORITIS (KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT)

A. Pengertian zakat

Zakat adalah kata dari bahasa Arab ‘az-zakâh’. Ia adalah bentuk masdar

dari fi’il madli ‘zaka’, yang berarti an-Namaa’ (tumbuh), az-Ziyadah (bertambah),

as-Sholah (perbaikan), menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari

pemilik untuk menyucikan dirinya, Sebab dengan mengeluarkan zakat, maka

pelakunya akan tumbuh berkembang serta mendapat kedudukan tinggi di sisi

Allah SWT dan menjadi orang yang suci serta disucikan pula.1

Ada pula ulama yang menyebut zakat ini juga dengan sebutan “fithroh”,

yang berarti fitrah. Imam Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang

dikeluarkan sebagai zakat fithri disebut dengan “fithrah”. Istilah ini kemudian

mashur digunakan oleh para ulama fikih.

Sedangkan pengertian dalam istilah fikhiyah, zakat ialah sebuah ungkapan

untuk suatu ibadah dengan cara mengeluarkan harta seukuran yang telah

ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada

golongan-golongan tertentu, ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah

ditentukan.

B. Dasar dan Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang dilaksanakan setelah

Shalat. Hukum melaksanakannya adalah wajib berdasarkan dalil-dalil qath’i dan

1M. Jawad Mughniyah, Fiqih Imam Ja’far Shadiq (Jakarta: Lentera, 2009, cet 5), h. 403
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merupakan perkara ma’lum fiddin bid dharurah, sehingga keraguan dan

keingkaran akan kewajiban zakat menyebabkan kekufuran. Dalil tentang perintah

melaksanakan zakat adalah:

اِكِعینَ  َكاةَ َواْرَكُعوا َمَع الرَّ َالةَ َوآتُوا الزَّ َوأَقِیُموا الصَّ

Artinya: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. (QS. Al-Baqarah: 43).2

Perintah semacam ini, diulang hingga pada 32 tempat dalam al-Quran. Hal

ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat sangat penting dalam syariat Islam.

Dalil-dalil zakat dalam hadits juga sangat banyak, diantaranya adalah

sabda Rasulullah SAW:

سالم (ب يقول وسلم عليھ هللا ص هللا رسول سمعت قال عنھ هللا ر عمر ابن عن

و اة الز وإيتاء الصالة وإقام هللا رسول محمدا وأن هللا إال إلھ ال أن ادة ش خمس ع

عليھ رمضان)متفق وصوم ت .الب

Artinya: Dari Ibnu Umar Ra, ia berkata ; aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda : Islam dibangun di atas lima perkara: Bersaksi tiada Tuhan

selan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat,

mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan puasa ramadhan.3

Dengan melihat dua dalil diatas, maka dapat difahami bahwa ibadah zakat

merupakan kewajiban atas setiap muslim, baik orang merdeka atau budak, laki-

2 Departemen Agama,Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Semarang : Karya Toha Putra, 2005), h.16

3HR. Bukhari dan Muslim dan selainnya
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laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, dengan syarat dan ketentuan yang

telah diatur oleh syari’at.

َقاَل  َما ُ ْ َع ُھ اللَّ َ ِ َر ُعَمَر اْبِن :َعْن َرُسوُل " اْلِفْطِرَفَرَض اَة َ َز َم َوَسلَّ َعَلْيِھ ُھ اللَّ َّ َص ِھ اللَّ

َتْمٍر  ِمْن ،َصاًعا َ ْن ُ ْ َو َكِر َوالذَّ ، ّرِ ُ ْ َوا اْلَعْبِد َ َع ٍ َشِع ِمْن َصاًعا َِأْو َواْلَكِب ِ ِغ َوالصَّ

ى ُتَؤدَّ َأْن ا َ ِ َوَأَمَر َن، اْملُْسِلِم َالةِ ِمْن الصَّ َ ِإ اِس النَّ ُخُروِج "َقْبَل

Artinya : "Dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu 'anhu, dia berkata: “Rasulullah

Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fithri sebanyak satu

shaa' kurma atau satu shaa' gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada

budak, orang merdeka, lelaki wanita, anak kecil, dan orang tua dari

kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat fithri itu

ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju shalat (‘Id).4

C. Pembagian, Syarat dan wajib zakat

1. Pembagian zakat

Dalam Islam, Zakat terbagi kedalam dua jenis, yakni :

a. Zakat Mal, yakni Zakat Harta. Jadi, zakat mal yaitu zakat yang harus

dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah

memenuhi syarat, haul, dan nishabnya.

b. Zakat Fitrah, yakni zakat badan atau tubuh. Zakat ini dilaksanakan setiap

menjelang Idul Fitri sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi

sehari-hari. Zakat ini dilaksanakan bersamaan dengan diwajibkannya puasa

bulan Ramadlan, yaitu dua hari sebelum Hari raya Fitri tahun ke-2 Hijriyah.

4 HR Bukhari, no. 1503; Muslim, no. 984.
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2. Syarat dan Wajib Zakat

a. Zakat Mal

Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap

harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, dan nishabnya. Dan syarat-

syaratnya diantaranya:

1. Menurut Imamiyah syaratnya adalah baligh dan berakal. Jadi, orang gila

dan anak-anak tidak wajib mengeluarkan zakat. Dalam madzhab Syafi’i,

berakal dan baligh tidak menjadi syarat. Bahkan orang gila dan anak-anak,

wali mereka harus yang mengeluarkan zakat atas nama mereka.

2. Menurut madzhab Syafi’i, syarat wajib zakat yang kedua adalah muslim.

Sedangkan menurut Imamiyah, disandarkan pada manusia baik muslim

maupun non-muslim.

3. Milik penuh. artinya orang yang mempunyai harta itu menguasai

sepenuhnya terhadap harta bendanya, dan dapat mengeluarkan

sekehendaknya. Maka harta yang hilang tidak wajib dizakati, juga harta

yang dirampas/dibajak dari pemiliknya, sekalipun tetap menjadi

miliknya.

4. Cukup satu tahun berdasarkan hitungan tahun Qamariyah untuk selain biji-

bijian, buah-buahan, dan barang-barang tambang.
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5. Sampai kepada nishab (ketentuan wajib zakat) ketika harus

mengeluarkan. Setiap harta yang wajib dizakati jumlah yang harus

dikeluarkan berbeda-beda dan keterangan lebih rinci akan dijelaskan nanti.

6. Orang yang punya utang, dan dia mempunyai harta yang sudah mencapai

nishab. Menurut Imamiyah dan Syafi’i, jika berhutang maka harus tetap

wajib mengeluarkan zakat. Menurut Hambali harus melunasi hutangnya

terlebih dahulu. Menurut Maliki, jika berhutang tetapi memiliki emas dan

perak maka harus melunasi hutang terlebih dahulu. Dan jika yang dimiliki

selain emas dan perak maka tetap wajib zakat. Dan menurut Hanafi, jika

berhutang dimana utangnya itu menjadi hak Allah untuk dilakukan oleh

seorang manusia dan manusia lain tidak menuntutnya seperti haji dan

kifarat-kifaratnya, maka tetap harus berzakat. Tetapi jika berhutangnya itu

untuk manusia dan Allah, serta manusia memiliki tuntutan atau tanggung

jawab untuk melunasinya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali

zakat tanaman dan buah-buahan.5

Ulama madzhab sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang-

barang hiasan dan juga untuk tempat tinggal seperti rumah, pakaian, alat-alat

rumah, kendaraan, senjata dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan seperti

alat-alat, buku-buku, dan perabot-perabot.

b. Zakat Fithrah,

Zakat Fitrah wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat sebagi berikut:

5 M. Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (cet 12; Jakarta: Lentera, 2004),h. 177-178
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1. Islam. Karena itu Zakat Fitrah tidak diwajibkan kepada orang kafir. Adapun

orang yang murtad, Zakat Fitrahnya ditangguhkan sampai dia kembali

menjadi Islam.

Namun, orang kafir tetap memiliki kewajiban membayar Zakat Fitrahnya

orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri dan anak-anaknya. Jadi, syarat

Islam itu berlaku bagi orang yang wajib dinafkahi (mukhraj anhu) bukan bagi

orang yang mengeluarkan Zakat Fitrah (mukhrij).

2. Mengalami hidup di sebagian bulan Ramadlan dan bulan Syawal. Zakat

Fitrah wajib dikeluarkan bagi orang yang meninggal dunia setelah matahari

terbenam pada malam Hari raya Fitri. Begitu juga bagi anak yang lahir

sebelum terbenamnya matahari dan meninggal setelah matahari terbenam

pada malam Hari raya Fitri.

3. Memiliki kelebihan mu’nah (biaya hidup) – baik untuk dirinya sendiri atau

untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya – pada Hari raya Fitri dan

malamnya (sehari semalam). Yang dimaksud dengan mu’nah di sini meliputi

makanan dan lauk pauknya, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain yang layak

dan bersifat pokok. Dari sini kita ketahui bahwa, ambeng (Jawa: makanan

sajian) yang biasa disajikan oleh masyarakat kita di masjid-masjid atau

musholla-musholla tidak termasuk yang pokok, artinya jika beras dan lauk

pauk yang kita buat ambeng tersebut menyebabkan kita tidak mempunyai
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kelebihan pada hari raya dan malamnya, hal ini tidak bisa menggugurkan

kewajiban kita mengeluarkan Zakat Fitrah.6

Kadar (takaran) Zakat Fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 (satu) sha’

atau empat mud dan berupa bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, kurma

dan lain-lain yang berlaku secara umum di daerah dimana kita tinggal. Sha’

adalah nama suatu takaran persegi empat yang panjang lebarnya 14.65 Cm³ dan

sepadan dengan sekitar 2.75 Kg beras. Jika seseorang mempunyai kelebihan

mu’nah, namun kurang dari satu sho’, maka kelebihan tersebut wajib dikeluarkan

sebagai Zakat Fitrah untuk dirinya sendiri, meskipun hanya satu mud (sekitar

0,6875 Kg.)7

Setiap jenis makanan, bisa berupa harga dari jenis makanan yang berlaku

umum di suatu masyarakat. Dan barang yang hendak dikeluarkan untuk zakat

fitrah haruslah yang bagus dan tidak boleh dicampur dengan yang rusak. Yang

paling utama adalah memberikan sesuatu yang lebih baik dan berguna bagi

masyarakat setempat.8

D. Mustahiq Zakat

Berkenaan dengan mustahiq zakat, Allah berfirman dalam Surat At-Taubah

ayat 60, sebagai berikut :

6 Sulaiman Bin Umar Al Jamal , Futuhatul Wahhab BiTaudhihi Syarhi Manhajit Thullab / Hasyiyah
Al Jamal Ala Syarhil Manhaj (Surabaya : Daru Ihya'it Turots Al Arobi, tt) Jilid II, h.  271 – 274. Lihat Juga
Sulaiman bin Muhammad al Bujairami, Jilid II, h.  42 – 52, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho,
I’anatut Thalibin, jilid II, 170 – 174

7 Ibid

8 Ayatullah Khomeini, Puasa dan Zakat Fitrah, (cet 4; Bandung: Yayasan Pendidikan Islam I
Jawad, 2001) h. 46-47
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قَابِ  َدقَاُت لِْلفُقََراِء َواْلَمَساِكْیِن َواْلَعالِِمْیَن َعلَْیھَا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُْوبُھُْم َوفِي الرِّ إِنََّما الصَّ

بِْیِل فَِریْ  َن هللاِ َوهللاُ َعلِْیٌم َحِكْیمٌ َواْلَغاِرِمْیَن َوفِْي َسبِْیِل هللاِ َواْبِن السَّ َضةً مِّ

Artinya : “Sesungguhnya sedekah (zakat) itu untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, para amil (pengurus zakat), para mualaf yang dibujuk

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

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

perjalanan”.9

Berdasarkan ayat diatas, Orang yang berhak menerima zakat itu ada

delapan, yang di sebut dengan Asnafussamaniyah, yaitu :

a. Faqir

Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan Fakir dengan :

حاللالفق من كسب وال أصال لھ مال ال من و أي: يكفيھ أن دون كسب أو مال لھ أو

الكفاية نصف من أقل ان بأن ذلك من

Artinya : Fakir adalah orang yg tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali dari

kerjaan halal,atau punya harta atau kerjaan tapi tidak mencukupi,dalam

gambaran hasilnya itu kurang dari setengah kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, Faqir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau

pekerjaan sama sekali, atau orang yang mempunyai harta atau pekerjaan namun

tidak bisa mencukupi kebutuhannya, yakni tidak mencapai separuh yang

dibutuhkan.

9 Departemen Agama, Op. Cit. h. 288



42

Yang dimaksud dengan harta dan pekerjaan di sini adalah harta yang halal

dan pekerjaan yang halal dan layak. Dengan demikian yang termasuk golongan

faqir adalah :

1. Tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali

2. Mempunyai harta, namun tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan harta yang

ada sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama umumnya usia

manusia.

3. Mempunyai harta dan pekerjaan, harta saja atau pekerjaan saja namun harta

atau pekerjaan tersebut haram menurut agama. Bagi orang yang mempunyai

harta yang melimpah atau pekerjaan yang menjanjikan, namun haram

menurut agama, maka orang tersebut termasuk faqir sehingga berhak dan

boleh menerima zakat.

4. Tidak mempunyai harta dan mempunyai pekerjaan, namun tidak layak

baginya. Seperti pekertjaan yang bisa merusak harga diri, kehormatan dan

lain-lain.10

b. Miskin.

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tidak bisa

mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya.11

لھ من و : ن ممااملسك معا ما كال أو كسب أو نمال سع إ ن خمس بمقدار يكفيھ

حاجياتھ من املائة

10Ibrohim bin Muhammad bin Ahmad Albajuri, Hasyiyah al-Bajuri ala Matan Abi Syuja;, Jilid , h.
.190.

11Ibrohim bin Muhammad bin Ahmad Albajuri, Ibid.
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Artinya : Miskin yaitu orang yg punya harta atau pekerjaan atau keduanya dari

harta yg mencukupinya itu kira-kira setengah sampai 90% dari

kebutuhannya hidupnya.

c. Amil.

Amilin (amil) adalah orang-orang yang diangkat (dipekerjakan) oleh Imam

atau pemerintah untuk menarik zakat dan menyerahkannya kepada orang yang

berhak menerimanya, dan tidak mendapat bayaran dari baitul mal atau Negara.

Orang-orang yang termasuk amil zakat di antaranya adalah  bagian pendataan

zakat, penarik zakat, pembagi zakat dan yang lainnya.12

Syarat-syarat amil zakat :

1. Islam

2. Laki-laki

3. Merdeka

4. Mukallaf

5. Adil

6. Bisa melihat

7. Bisa mendengar

8. Mengerti masalah zakat (faqih / menguasai)13

d. Muallaf (Muallafatu Qulubuhum)

12Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibni Qasim al-Ghazi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 420-
421

13 Ibrahim al-Bajuri, op. cit. h.190
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Secara harfiyah, muallaf qulubuhum adalah orang-orang yang dibujuk

hatinya. Sedangkan orang-orang yang termasuk muallaf, yang nota bene berhak

menerima zakat adalah :

1. Orang yang baru masuk Islam dan Iman (niat) nya masih lemah

2. Orang yang baru masuk Islam dan imannya sudah kuat, namun dia

mempunyai kemuliaan dikalangan kaumnya. Dengan memberikan zakat

kepadanya, diharapkan kaumnya yang masih kafir mau masuk Islam.

3. Orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan

keburukan orang-orang kafir

4. Orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari kaum

muslim yang lain yang dari golongan anti zakat atau pemberontak dan

orang-orang non Islam.

Semua orang yang tergolong muallaf di atas berhak menerima zakat

dengan syarat Islam. Sedangakan membujuk non muslim dengan menggunakan

harta zakat itu tidak boleh.14

e. Budak Mukatab (Hamba Sahaya)

Budak mukatab yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila

sudah melunasi sebagian jumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran.

Tujuannya untuk membantu melunasi tanggungan dari budak mukatab.15

f. Ghorim (orang yang berhutang)

Ghorim terbagi menjadi 3 bagian :

14 Ibrahim al-Bajuri, Loc. Cit. h.190

15 Ibid
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1. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang atau dua

kelompok yang sedang bertikai.

2. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dan keluarga.

3. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti berhutang

untuk membangun masjid, sekolah, jembatan dan lain-lain.

4. Orang yang berhutang untuk menanggung hutangnya orang lain. 16

g. Sabilillah17

Sabilillah yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan tidak

mendapatkan gaji. Sabilillah berhak menerima zakat untuk seluruh keperluan

perang. Sejak berangkat sampai kembali, sabilillah dan keluarganya berhak

mendapatkan tunjangan nafkah yang diambilkan dari zakat. Sedangkan yang

berhak memberikan zakat untuk sabilillah adalah imam (penguasa) bukan pemilik

zakat.

h. Ibnu Sabil (musafir)

Ibnu sabil yaitu orang yang memulai bepergian dari daerah tempat zakat

atau musafir yang melewati daerah tempat zakat dengan syarat :

1. Bukan bepergian untuk maksyiat

2. Membutuhkan biaya atau kekurangan biaya. Walaupun ia mempunyai

harta di tempat yang ia tuju

E. Pengertian Orang Yang Menjadi Tanggungan.

16 Abu Bakar Syatha, I’anah at-Thalibin,  (Beirut: Dar al-Fikr,1993), h. 215-216.

17 Dikalangan ulama terdapat khilaf tentang makna fii sabilillah; Ada pendapat mengatakan bahwa
yang dimaksud fii sabilillah tiada lain adalah orang-orang yang menjadi sukarelawan untuk berperang di jalan
Allah Swt dan tidak mendapatkan gaji, dan inilah pendapat mayoritas para ulama (pendapat yang kuat).
Sebagian ulama mengatakan bahwa fii sabilillah adalah semua aktifitas yang menyangkut kebaikan untuk
Allah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qaffal, seperti untuk sarana-sarana pendidikan dan peribadatan
Islam. Dan pendapat ini adalah lemah.
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Orang yang menjadi tanggungan nafaqah mengangdung makna bahwa

orang tersebut merupakan tanggungan orang orang yang akan membayar zakat,

sehingga orang yang menjadi tanggungan tersebut tidak boleh memberikan zakat

kepadanya atas nama fakir miskin. Namun apabila orang yang ditanggung sebagai

orang yang berperang membela agama Allah “Ghuzat” atau orang yang berhutang

“Gharim” maka di perbolehkan.18

Ada beberpa golonga yang tidak berhak (haram) menerima zakat dan tidak

shah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain sebagai berikut:

1. Orang kafir atau musyrik

2. Orang Kaya

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ِسٍب  َ ُمْك ِلَقِوّيٍ َوَال ، ٍ ّ ِ ِلَغ ا َ ِف َحظَّ َوَال

Artinya : “Tidak ada hak zakat untuk orang kaya, maupun orang yang masih kuat

bekerja.19

Juga hadits Abu Sa’id al-Khudri  yang telah lewat, Rasulullah  bersabda:

َدقَةُ لَِغنِيٍّ إِالَّ لَِخْمَسٍة: لَِغاٍز فِى أَْو َسبِیِل هللاِ، أَْو لَِعاِمٍل َعلَْیھَا، أَْو لَِغاِرٍم، الَ تَِحلُّ الصَّ

قَ لَِرُجلٍ  َعلَى اْلِمْسِكیِن فَأَْھَداھَا اْشتََراھَا بَِمالِِھ، أَْو لَِرُجٍل َكاَن لَھُ َجاٌر ِمْسِكیٌن فَتُُصدِّ

.اْلِمْسِكیُن لِْلَغنِيِّ 

18Sayid 'Alawi Ahmad As-Saqaf ,Tarsyih al-Mustafidin. (Maktabah Syamilah), h.151

19HR. Nasa’i 2598, Abu Daud 1633
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Artinya : “Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima lima jenis orang kaya:

yang berjihad di jalan Allah l, amil zakat, yang berutang, yang

membelinya (zakat tersebut) dengan hartanya, dan yang bertetangga

dengan orang miskin yang mendapat zakat kemudian menghadiahkannya

kepadanya.”20

3. Keluarga Rasulullah saw yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib

Dalam riwayat lain, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َّ َص ٍد ُمَحمَّ ِآلِل َوَال ٍد ِملَُحمَّ ، َتِحلُّ َال ا َ َّ َوِإ اِس، النَّ َأْوَساُخ َ ِ َما ِإنَّ َدَقَة، الصَّ ِذِه َ ُهللاِإنَّ

َم  َوَسلَّ َعَلْيِھ

Artinya : “Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak

pula untuk keluarga Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.”21

4. Orang tua dan anak termasuk ayah, ibu, kakek, nenek, anak kandung dan

cucu laki-laki dan perempuan

5. Istri, karena nafkahnya wajib bagi suami

6. Budak

Zakat tidak boleh diberikan kepada seorang budak untuk memenuhi

kebutuhannya, karena nafkah seorang budak merupakan tanggung jawab

tuan/pemiliknya. Kebutuhannya telah terpenuhi dengan nafkah dari tuannya. Di

samping itu, seorang budak tidak mempunyai hak milik, karena diri dan hartanya

adalah milik tuannya. Berbeda halnya jika seorang budak diberi zakat sebagai

amil zakat dengan izin tuannya, hal ini boleh sebagaimana bolehnya menyewa

20HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim

21 HR. Abu Daud 2985
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tenaga seorang budak untuk suatu pekerjaan dengan izin tuannya. Demikian pula,

bolehmenyalurkan zakat untuk memerdekakan budak.

Golongan yang ke 4, 5 dan 6 merupakan golongan yang masuk kedalam

lingkungan kelompok yang menjadi tanggungan Muzakki, yakni ; kelompok

wajib dinafkahi oleh seseorang terkait dengan pembahasan zakat meliputi:

a. Kerabat Dekatnya

Orang yang kaya wajib menafkahi keturunannya ke bawah dan asal-

usulnya ke atas secara mutlak (mewarisi atau tidak mewarisi).

Demikian pula kerabatnya yang lain, dengan syarat dia mewarisi dari

kerabatnya itu. Adapun kerabat yang pada asalnya tidak diwarisi olehnya atau dia

tertutupi oleh yang lainnya untuk menerima warisan darinya, dia tidak

berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Oleh karena itu, seseorang yang

mampu (kaya) berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya yang miskin, kakek

dan neneknya yang miskin, anak-anak dan cucu-cucunya yang miskin, serta

kerabat lainnya yang miskin yang diwarisinya.

Seseorang diharamkan memberikan zakatnya kepada kerabat yang

dinafkahinya untuk menutupi kebutuhannya dengan zakat itu. Sebab, jika

zakatnya diberikan kepada orang yang dinafkahinya, berarti kebutuhannya

tercukupi dengan zakat itu. Dengan sendirinya, gugurlah kewajibannya memberi

nafkah kepadanya. Maka dari itu, pemberian zakat kepadanya mengandung makna

pengguguran kewajiban menafkahinya, ini tentu tidak boleh. Ini adalah mazhab

asy-Syafi’i dan salah satu riwayat dari Ahmad.
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Berdasarkan hal ini, seseorang yang menafkahi anaknya tidak boleh

memberikan zakatnya kepada anaknya, yang berarti menggugurkan nafkahnya.

Seseorang yang menafkahi orang tuanya tidak boleh memberikan zakatnya kepada

orang tuanya, yang berarti menggugurkan nafkahnya. Seseorang yang menafkahi

kakek atau neneknya tidak boleh memberikan zakatnya kepada kakek atau

neneknya, karena menggugurkan nafkahnya. Seseorang yang menafkahi

saudaranya tidak boleh memberikan zakatnya kepada saudaranya tersebut, yang

berarti menggugurkan nafkahnya. Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan

Hanbaliyah) seseorang wajib membayarkan zakat Fitrah dirinya sendiri dan

orang-orang yang (nafqahnya) berada dalam tanggung jawabnya. Termasuk ibu-

bapaknya yang telah menjadi tanggung jawabnya, maka wajib baginya

mengeluarkan zakat keduanya. Namun begitu, semua ulama sepakat, jika

seseorang mau membayarkan zakat Fitrahnya orang lain yang di luar tanggung

jawabnya, maka diperbolehkan.

b. Istri

Seorang suami wajib menafkahi istrinya secara mutlak, baik istrinya

miskin maupun kaya. Haram baginya memberikan zakatnya kepada istrinya untuk

memenuhi kebutuhannya yang seharusnya dipenuhi dengan nafkahnya. Karena

akan bermakna menggugurkan kewajiban memberikan nafkah kepadanya, ini

tidak boleh.

c. Budak

Zakat tidak boleh diberikan kepada seorang budak untuk memenuhi

kebutuhannya, karena nafkah seorang budak merupakan tanggung jawab tuan /
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pemiliknya. Kebutuhannya telah terpenuhi dengan nafkah dari tuannya sendiri.


