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ZAKAT
Firman Allah SWT :

َّ اَالصلََوة ََواَتُو
43َ:ََالبقرة.ََالراكِعِي
ََّ َواركعَُواَمع،َاَالزكََوة
َّ َواَقِيَ ُمو

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang
yang ruku’. [QS. Al Baqarah : 43]

َّ َوالَّ ِذيَنَ يكنُِزَون
َِفََسبِيَ ِلَ هللا
َ ِ َالذهبَ وال ِفضَّةَ ولََ يُن ِف ُقَوَنا
ٍ ف ب ِِّشرُهمَ بِعذ
َفَََن ِرَ جهنَّم
َ ِ َ)ََي ومَ ُُي َمىَ علي ها34(ََابََاَلِيَ ٍَم
ِ ِ
ََلن ُف ِس ُكم
َِ َهَذاَماَكن زُُت،َ َاه ُهمَو ُجنُ َوُِبُمَوظُ ُهَوُرُهم
ُ ف تُكَوىَِباَجب
َ 35َ-َ34َ:َ)َالتوبة35(ََف ُذ َوقَُواَماَ ُكن تُمَتكنُِزَون
Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka,
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (34)
pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar
dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan)
kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu
sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".
(35) [QS. At Taubah : 34 – 35]

ِ َََكذَلِكَي بِيَهللاَل ُكمَالَي،ََقُ ِلَالعفو،َويسَئَلَُونكَماذاَي ن ِف ُق َون
َت
ُ
ُ ُ ُِّ ُ
َّ
َّ
219َ:ََالبقرة.َكرَون
ُ لعل ُكمَت ت ف
Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:
"Yang lebih dari keperluan (kebutuhan pokok)." Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. [QS. Al
Baqarah : 219]

ِ تَلِل ُفقر ِآءَوالمسَ ِك
َيَوالَع ِاملِيَعلي هاَوال ُمؤلَّف ِةَقُلُوبُ ُهم
َّ اََِّّن
ُ َاَالصَق
ِ َف ِريض ة َِمن،َالس بِي ِل
ِ ابَوالَغا ِرِميَوِفَس بِي ِل
ِ َالرق
ِِّ وِِف
ِ
َ،َهللا
ن
اب
َو
َهللا
َّ
ِّ
ِ وهللاَعلِيمَح
60:َالتوبة.كي ٌَم
ٌ ُ
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya,
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan
Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana. [QS. At-Taubah : 60].
Hadits-hadits Nabi SAW:

ٍ ِبََثب
ِ َعنَحَبِي
ََِق ا َر ُس َو ُ َهللا:َ تَع َِنَاب ِنَعُمرَق ا
َ َِبَب ِنَا
ََالس م ُمَعلىََ ٍ َ ها ةَِاَنَلََاِلهَََاَِّلَهللاُ ََواَ َّن
َِ َبُِِن:ﷺ
َّ ََوَاِيَت ِاء،ِالصَلَوة
َ،ََوص وِمَرمض ان،َِالزك َاة
َ ُ ُُم َّمَاَر ُس َو
َّ َََوَاِق َِام،َِهللا
2736ََرقم119َ:َ4ََالرتمذى.ت
َِ وح ِِّجَالب ي
Dari Habib bin Abi Tsaabit, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda:”Islam didirikan atas lima sendi, yaitu 1) bersaksi bahwasanya
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tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah
utusan Allah, 2) mendirikan shalat, 3) menunaikan zakat, 4) puasa
Ramadlan, dan 5) berhajji ke Baitullah [HR. Tirmidzi juz 4, hal 119, no 2736,
ini hadits Hasan Shahih]

ََلي َفِيَما:َ ﷺَقا
َ َِبَسعِيَ ٍََر ِضيَهللاَُعنهَُاَ َّنَر ُس َو َهللا
َ َِعنَا
َُ َونََس ِةَاَو ُس ٍق َِمنََالتَّم ِرَصَقةٌَولي َفِيَماَ ُ َونََ ِ َاَو ٍاق
ِ ََِمنََالوِرِقَصَقةٌَولي َفِيَماَ ُ َونََ ِ َذوٍ َِمن
َ.ٌَاْلبِ ِلَصَق َة
125َ:َ2َالبخارى

Dari Abu Sa’id RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada
kewajiban zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq (1 wasaq = 60
sho’), tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah (
1 uqiyah = 40 dirham) dan tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang
dari lima ekor.” [HR. Bukhari Juz 2, hal 125]
Keterangan:
1 Wasaq = 60 sho’, 1 sho’ = 3 liter, 5 wasaq = 300 sho’ = 900 liter.
1 uqiyah = 40 dirham, 5 uqiyah = 200 dirham

ِِّ بَسعِيَ ٍََاْلَُ ِر
ََلي َفِيَماَ ُ َونََس ِة:َ َّبَﷺَقا
َِِّ ِيَع َِنَالن
َ َِعنَا
َ ِ ََاَو ُس ٍقَصَقةٌَولَفِيَماَ ُ َونََ ِ َذوٍَصَقةٌَولَفِيَماَ ُ َون
ٍ اَو
َ 1ََرقم673َ:َ2ََمسلم. ٌاقَصَق َة
Dari Abu Sa’id Al Khudriy, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Pada hasil bumi
yang kurang dari lima wasaq tidak ada kewajiban zakat. Pada unta yang
kurang dari lima ekor, tidak ada kewajiban zakat. Pada perak yang kurang
dari lima uqiyah, tidak ada kewajiban zakat.” [HR. Muslim juz 2,hal 673,no 1]
3

ِ َضَاَ َّوِ َهَذاَاْل َِي
ِ َّبَﷺَبِب ع
َث
ِِّ ِعنَعلِ ٍِّيَر ِضيَهللاَُعنهَُع َِنَالن
ََُفََاِذَاَكانتَلك َِمائ تاَ ِره ٍمَوحا َعلي هاَاْلو ُ َف ِفيَهاََسة:َ قا
َّ َولي َعليكَ ي َءٌَ(َي ع ِِن َِف،َر ِاهم
َبَ)َح ََّّتَي ُك َونَلك
َِ َالذه
ِ َفََاِذاَكانَلك.ِعشرَونَ ِيَنارا
َ ُ َعشُرَونَ ِيَناراَوحا َعلي هاَاْلو
ُ
ِ ِ
ِ  َفماَزا َفبِ ِحس.فَ ِيَنا ٍَر
َي
َ م َاَ ِر
َ  َف:َ  َقا.َاب َذلِك
ُ ففيَهاَنص
ِ اَعلِ ٌّيَي ُقو ُ َفبِ ِحس
ََ َولي َِف،َّب َﷺ
ِِّ ِاب َذلِكَ َاَوَرف عهُ َاََِلَالن
ٍ  ََاَِّل َاَ َّنَج ِريَرا َقا َابنَوه،َُ ما ٍ َزكاةٌَح ََّّتَُيَُو َعلي ِهَاْلو
َب
ُ
ِ َي ِزيَ َُ َِفَاْل َِي
َ  َلي َِفَ َما ٍ َزكاةٌَح ََّّتَُيَُو:َّب َﷺ
ِِّ ِثَع َِن َالن
1573ََرقم100َ:َ2َ َابوَ او.َُ علي ِهَاْلو
Dari ‘Aliy RA, dari Nabi SAW dengan sebagian awwal hadits ini, ia berkata :
“Apabila kamu mempunyai uang perak dua ratus dirham dan sudah disimpan
satu tahun, maka padanya wajib zakat lima dirham. Dan tidak ada padamu
kewajiban zakat pada emas, sehingga kamu mempunyai dua puluh dinar.
Apabila kamu mempunyai dua puluh dinar dan telah disimpan satu tahun,
maka padanya wajib zakat setengah dinar, lalu selebihnya dihitung demikian
itu.” Rawi berkata : Aku tidak tahu, apakah perkataan “lalu selebihnya
dihitung demikian itu,” itu perkataan ‘Aliy atau sabda Nabi SAW, dan pada
perkataan “dan tidak ada pada harta kewajiban zakat sehingga disimpan
satu tahun”, hanya saja Jarir menambahkan dalam hadits (kata Ibnu
Wahbin), dari Nabi SAW: “Tidak ada kewajiban zakat pada harta sehingga
disimpan satu tahun.” [ HR. Abu Dawud juz 2 hal 100, no 1573]
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ضيَهللاَُعن َهََُكتبَلهُ َهذا َال ِكتابَل َّماَ
َر َِ
عنَان ٍ َا َّنَاَبَبك ٍر َ
َالصَق ِةَ
َالرِحي ِم َه َِذهِ َف ِريضةُ َّ
َالرحَ ِن َّ
و َّجههَُاَِلَالبحري ِنَ بِس ِمَهللاِ َّ
ت َف رضَرسو ُ َهللاِ
ﷺ َعلىَالمسلِ ِميَوَالَِّتَامرَهللا ِ
َِباَ
َ
َ
الَِّ َ
ُ
ُ
ُ
رسولهَ،فمنَسئِله ِ
اَمنَال ُمسلِ ِميَعلىَوج ِههاَف ليُع ِطهاَ،وَمنَ
ُ ُ
ُ
َمن ِ
َعش ِرين ِ
َ،فَارب ٍعَو ِ
ُسئِلَف وق هاَفمَيُع ِط ِ
َالبِ ِلَفماَ ُوَناَ
َ،منَ ُك ِلََ ٍ َ اةٌَ،اِذاَب لغتََساَو ِ
ِمنَالغن ِم ِ
َعش ِرينَاَِلَ
ِّ
ِ ِ
اضَاُن ثىَ،فاِذاَب لغت ِ
تََم ٍ
َستًّاَوثمثِيَ
َ ٍ َوثمثيَففي هاَبِن ُ
اَِلََ ٍ َوَاربعِيَف ِفي هاَ بِنتَلب و ٍنَ اُن ثىَ،فاِذاَب لغتَ ِ
َستًّاَوَ
ُ ُ
اَح َّقةٌَطروقةَُاْلم ِلَ،فاِذاَب لغتَو ِ
َستِِّيَف ِفي ه ِ
اربعِيَاَِل ِ
احَةَ
ُ
و ِستِِّيَاَِلََ ٍ َوسبعِيَف ِفي هاَجذعةٌَ،فاِذاَب لغتَي ع ِِن ِ
َستًّاَوَ
سبعِيَاَِلَتِسعِيَف ِفي هاَبِن تاَلبُو ٍَنَ،فاِذاَب لغتَاِحَىَوَتِسعِيَ
َعش ِرينَو َِمائ ٍةَف ِفي ه ِ
اَِل ِ
اَح َّقت ِ
انَطُروق تاَاْلم ِلَ،فاِذاَزا تَعلىَ
ِعش ِرينَو َِمائ ٍةَف ِفيََ ُك ِلَاربعِيَبِنتَلب و ٍنَوِفَ ُك ِلََ ِسي ِ
َح َّقةٌَ،
ُ ُ
ِّ
ِّ
وَمنََلَي ُكنَمع َهَاَِّلَاربع َِمن ِ
َالبِ ِلَف لي َفِي هاَصَقةٌَاَِّلَانَ
ُ
ٌ
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ِ اَمن
ِ َفاِذاَب لغتََس.يَّشآءَرهِبا
ََفَصَق ِة
َ ِ َالبِ ِلَف ِفي هاَ اةٌَو
ِ َفَسائِمتِهاَاِذاَكانتَاربعِيَاَِل
ََفَاِذا.ٌَعش ِرينَو َِمائ ٍةَ اة
َ ِ الغن ِم
ِ ىَعش ِرينَوِمائ ٍةَاَِل
ِ زا تَعل
ِ َمائ ت
ََفاِذاَزا تَعلى.يَ اَت ِن
ِ ِ ِمائ ت
ََفاِذاَزا تَعلىَثمِِثِائ ٍةَف ِف َي،ث
ٌ يَاَلَثمثِ ِمائ ٍةَف ِفي هاَثم
ََمنَاربعِيَ اة
َِ َالر ُج ِلََنقِصة
َّ َُفاِذاَكانتَسائِمة.ٌُك ِِّل َِمائ ٍةَ اة
ِو
ِِّ َِف
َالرق ِة َُربُ ُعَالعُش ِر
َ َِو.احَةَف لي َفِي هاَصَقةٌَاَِّلَانَيشَاءَرهِبا
َ.فاِنََلَت ُكنَاَِّلَتِسعِيَوِمائةَف لي َفِي هاَ يءٌَاَِّلَانَيشاءَرهِبا
123َ:2َالبخارى

Dari Anas (bin Maalik) RA, bahwasanya Abu Bakar menulis surat ini
kepadanya ketika mengutusnya ke Bahrain :
Bismillaahir rohmaanir rohiim. (Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pengasih dan Maha Penyayang). Ini adalah kewajiban zakat yang
Rasulullah SAW wajibkan kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan
oleh Allah kepada Rasul-Nya dengannya, maka barangsiapa dari kaum
muslimin yang diminta dengan ketentuan itu, hendaklah memberikannya,
dan barangsiapa yang diminta lebih dari ketentuan itu, janganlah
memberikannya. Pada 24 ekor unta atau yang kurang dari itu, zakatnya
adalah kambing. Setiap 5 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor kambing.
(Tetapi) apabila mempunyai 25 ekor unta sampai 35 ekor, zakatnya adalah
1 ekor unta bintu makhodl betina (anak unta betina yang umurnya masuk
tahun kedua). Apabila mempunyai unta 36 ekor sampai 45 ekor, zakatnya
adalah 1 ekor unta betina bintu labun (anak unta betina yang umurnya masuk
tahun ketiga). Apabila mempunyai unta 46 ekor sampai 60 ekor, zakatnya
adalah 1 ekor unta betina hiqqoh (unta betina yang umurnya masuk tahun
keempat), yang bisa dinaiki oleh unta jantan. Apabila mempunyai unta 61
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ekor sampai 75 ekor, zakatnya adalah 1 ekor unta betina jadza'ah (unta
betina yang umurnya masuk tahun kelima). Apabila mempunyai unta 76 ekor
sampai 90 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina bintu labun. Apabila
mempunyai unta 91 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah setiap 40
ekor 1 ekor unta betina bintu labun, dan setiap 50 ekor, zakatnya adalah 1
ekor unta betina hiqqoh. Dan barangsiapa yang tidak mempunyai unta
melainkan hanya 4 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali jika orang
yang mempunyai unta tersebut ingin memberinya. Dan apabila sudah punya
unta 5 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing.
Adapun zakatnya kambing yang digembalakan apabila kambing itu 40 ekor
sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Apabila lebih dari
120 ekor kambing sampai 200 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing.
Apabila lebih dari 200 ekor sapai 300 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor
kambing. Apabila kambing itu lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor
zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dan apabila kambing gembalaan
seseorang itu kurang dari 40 ekor, walaupun kurangnya 1 ekor kambing,
maka tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika yang mempunyai
kambing itu ingin memberinya.
Adapun tentang zakatnya perak, maka zakatnya adalah 1/40 (2,5 %). Dan
jika perak itu tidak ada (200 dirham), melainkan hanya 190 (dirham), maka
tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika yang mempunyai perak itu
ingin memberinya". [HR. Bukhari juz 2, hal. 123]
Dari ayat-ayat Al Qur’an dan hadits-hadits Nabi SAW tersebut dapat difahami
sebagai berikut :
Shadaqah bisa berarti shadaqah sunnah dan bisa berarti shadaqah wajib,
adapun yang dimaksud disini adalah shadaqah wajib ialah zakat.
Nishob adalah batasan minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyyah (12 bulan qomariyyah)
kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
1) Zakat emas, perak, uang atau zakat maal.
Nishob untuk zakat emas, perak, uang atau zakat maal adalah 20 dinar atau
kira kira 85 gram emas. Sedangkan perak senilai 200 dirham atau kira kira
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595 gram perak. Apabila emas, perak, uang atau harta sudah mencapai
nishob dan haul maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % dari total nilai harta
tersebut.
2) Zakaatul huliyy (zakat perhiasan emas dan perak yang dipakai yang tidak
mencapai nishob).

ٍ عنَعم ِروَب ِنَ ُ عي
َ  َاَ َّنَامرأة َاَتتَر ُس َو،ِبَعن َاَبِيَ ِهَعنَج ََِِّه
ِ ان
ِ انَ غلِيَظت
ِ ف َي ََِاب نتِهاَ مسكت
ََمن
َ ِهللاِ َﷺ َومعهاَاب نةٌََلاَو
ََاَي ُسهر ِكَاَن:َ َقا.ََل:ََاَتُع ِطيََزكاةَهذا؟َقالت:َف قا ََلا.ب
ٍَ ذه
ِ َسواري ِن
ِ يس ِور ِكَهللاَِبِِماَي ومَال ِقيام ِة
ََمنََن ٍَر؟ َقا َفخلعت َُهما
ُ ِّ ُ
ِفَاَلقت هماََا
ِِلَِعَّزَوجلَول
ِ
ِ
َ َابوَ او.س َولَِِه
ر
َ
َ
ا
ُه
َ
:
ت
َ
ال
ق
و
َ
ﷺ
َ
َّب
ن
َال
َل
ِ
ُ
ِّ
ُ
ُ َّ
ِّ
1563ََرقم95َ:َ2

Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ada
seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW bersama anak
perempuannya yang pada waktu itu anak perempuannya memakai dua
gelang emas yang besar besar. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada
wanita tersebut: “Apakah ini sudah kau tunaikan zakatnya?” Wanita itu
menjawab: “Belum”. Rasulullah SAW bersabda: “ Apakah kamu suka dengan
sebab dua gelang itu di hari Qiyamat Allah memakaikan kepadamu dua
gelang dari api?” (Perawi) berkata: Lalu wanita itu melepas dua gelang
tersebut lalu memberikannya kepada Nabi SAW dan berkata : “Dua gelang
ini (aku serahkan) untuk Allah ‘Azza wa Jalla dan untuk Rasul Nya.” [HR.
Abu Dawud juz 2, hal 95, no 1563]

ََ خلناَعلىَعائِشةَزو ِج:َ عنَعب ََِهللاَِب ِنَ ََّا َِب ِنَاَلا َِاَنَّهَُقا
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ََىَف َي ََِي
َ ِ ﷺ َف رأ
َ َ ِ َ خلَعل َّيَر ُس َو ُ َهللا:َ َّب َﷺ َف قالت
ِِّ ِالن
ٍ ف تخ
ِ ات
ََصن عتُ ُه َّن:ت
َُ َماَهذاََيَعائِش َةُ؟َف ُقل:َ َف قا.ق
ٍََمنَوِر
َ َل َاَوَما:ت
َُ  َاَتُؤِِّيَن َزكاَتُ ََّن؟ َقُل:َ  َقا.َِهللا
َ اَت زيَّ ُنَلكََيَر ُس َو
ِك
ِ َهوَحسب:َ َقا.َهللا
1565ََرقم95َ:َ2َ َابوَ او.َمنََالنَّا َِر
ُ
ُ
َُ اء
Dari ‘Abdullah bin Syaddad bin Haad, ia berkata, "Saya pernah datang
kepada ‘Aisyah isteri Nabi SAW. Kemudian ‘Aisyah bercerita: “Pernah
Rasulullah SAW datang kepadaku, lalu beliau melihat beberapa cincin perak
di tanganku, maka beliau bertanya :”Apa ini hai ‘Aisyah?” Lalu aku
menjawab: ”Cincin-cincin ini saya pakai berhias untuk engkau ya
Rasulullah.” Beliau lalu bertanya lagi: “Apakah sudah kamu keluarkan
zakatnya?” Lalu aku menjawab :”Belum”, atau “MaasyaaAllah.” Beliau
bersabda:”Cincin cincin itu cukup membawamu ke neraka.” [HR. Abu Dawud
Juz 2, hal 95. no 1565 di dalam isnadnya ada perawi yang dipermasalahkan
bernama Muhammad bin ‘Atho’]

ِ ََ ُكنتَاَلب َاَوضاح:َعنََاُِمَسلمةَقالت
ٍ اَمنَذه
َََي:ت
َُ بَف ُقل
ِّ
ُ ُ
ِرس َو َهللا
َ َماَب لغَاَنَتُؤَّىَزكاتُهَُف ُزِّكِيَف لي:َ َهوَ َ؟َف قا
ز
ن
ك
ا
َ
ُ ٌ
ُ
1564ََرقم95َ:َ2َ َابوَ او.َبِكن ٍَز
Dari Umu Salamah, ia berkata: "Dulu saya memakai beberapa gelang emas,
lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, apakah ini
termasuk harta simpanan?” Beliau menjawab : “Apa apa yang sudah sampai
kepada ditunaikan zakatnya, lalu dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk
harta simpanan. " [HR. Abu Dawud juz 2, hal 95, no 1564]
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Tentang zakat perhiasan emas dan perak yang dipakai dan tidak mencapai
nishob, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat diantara ‘ulama. Ada yang
berpendapat dikeluarkan zakatnya cukup sekali. Tetapi ada pula yang
berpendapat tidak ada zakat pada perhiasan yang dipakai.
Imam Tirmidzi berkata :

ٍ وَقََرِويَعنَعمروَب ِنَ عي
ََّب
ِِّ ِبَعنَابِي ِهَعنَج َِِّهَِع ِنَالن
ُ
ُ
ِ ﷺَانَّهَُرأ
َ ٌَ َو َِفَاِسنا ِهَِمقا.ىَفَاْلُلِ ِِّيَزكاة

Dan telah diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya,
dari Nabi SAW, bahwasanya pada perhiasan yang dipakai ada zakatnya.
Tetapi pada isnad hadits tersebut ada pembicaraan.

ِ َ ِ َوَ اخَت لفَ اهلَ العِل ِم
َضَ اه ِلَ العِل ِمَ ِمن
ُ َ ف رأىَ ب ع،فََذَلك
ُ
َِ َّبَﷺَوالَتَّابِعِي َِف
ِ
ِ اصح
َبَو
ِِّ ِابَالن
ٌ َاْلُل ِِّيَزكاةَماَكانَمنهَُذه
ِ َّ ِف
َ .يَوَعب ََُهللاَِب ُنَال ُمبار ِك
َسفيا ُنَالثَّوِر ه
ُ ُ َوبِهَي ُقو.ٌضة
ِ ضَاصح
ََّب َﷺ َ ِمن ُهمَاِب ُنَعُمرَوَعائِشةَُو
ِِّ ِابَالن
ُ وَقا َب ع
ٍ ِجابِرَبنَعب ََِهللاَِوَان َبنَمال
ِ َلي،ك
ََو.ٌَفَاْلُلِ ِِّيَزكاة
ُ ُ
ُ ُ
َِوَ بِِهَي ُقو ُ َمال.ضَفُقه ِاءَالتَّابِعِي
ِ اَرِويَعنَب ع
َكَب ُن
ُ
ُ هَكذ
َ 74َ:َ2َََالرتمذى.اق
َُ ان ٍ َوَالشَّافِعِ هيَوَاح ََُوَاِسح
(Imam Tirmidzi) berkata:
Ahli ilmu berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian ahli ilmu dari shahabat
Nabi SAW dan tabi’in berpendapat bahwa pada perhiasan yang dipakai ada
zakatnya apabila berupa emas dan perak. Dan dengannya berpendapat
Sufyan Ats Tsauriy dan ‘Abdullah bin Al Mubaarok.
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Adapun sebagian shahabat Nabi SAW, diantaranya Ibnu ‘Umar, ‘Aisyah,
Jabir bin ‘Abdullah dan Anas bin Maalik berkata : “Tidak ada zakat pada
perhiasan yang dipakai. Demikianlah diriwayatkan dari sebagian fuqohaa’u
taabi’iin. Dan dengannya berpendapat Imam Maalik bin Anas, Imam Syafi’iy,
Imam Ahmad dan Ishaaq. [ HR. Tirmidzi juz 2, hal 74].
3) Zakat tanaman / pertanian (kurma, gandum, padi dan sebagainya)

َ:َ َّبَﷺَقا
ِِّ ِعنَس ِاَلَب ِنَعب ََِهللاَِعنَاَبِيَ ِهَر ِضيَهللاَُعنهَُعنَالن
َالسماءَُ والعُيُ َو ُنََاَوَكانَ عث ِرًَّيَ اَلعُش ُرَ وماَ ُس ِقي
َِ فِيَماَ سق
َّ ََت
ِ
َ 133َ:َ2ََالبخارى.فَالعُش َِر
ُ َِبلنَّض ِحَنص
Dari Salim bin ‘Abdullah, dari ayahnya RA (‘Abdullah bin ‘Umar) dari Nabi
SAW, beliau bersabda: “Pada (tanaman) yang mendapat air dari langit, atau
mata air, atau ‘atsariy (tanaman yang mengambil air dengan akarnya
lantaran dekat dengan tempat air), maka zakatnya adalah sepersepuluh
(10%), dan tanaman yang disiram (diairi) dengan tenaga manusia, maka
zakatnya separonya sepersepuluh (5%).” [HR. Bukhari Juz 2, hal 133]

ِ ِ ِ
َتَالََن ُار
َِ َفِيَماَسق:َ َّبَﷺَقا
َّ ِعَنََجابِ ِرَب ِنَعبََهللاَاَنَّهََُسعَالن
ِ ِ ِ َّ والغيمَالع ُشَورَوفِيَماَس ِقيَ َِب
َ675َ:َ2ََمسلم.فَالعُش َِر
ُ لسانيةَنص
ُ
ُ ُ ُ
7َرقم

Dari Jabir bin Abdillah, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda :
“Pada tanaman yang diairi oleh sungai dan hujan, zakatnya adalah
sepersepuluh (10%), sedangkah tanaman yang diairi oleh unta (diari dengan
air sumur yang diangkut dengan unta), zakatnya adalah seperduapuluh
(5%).” [HR. Muslim Juz 2, hal 675, no 7]
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Tentang zakat pertanian ini, dikeluarkan zakatnya ketika panen. Allah SWT
berfirman :

ٍ َوغْيَمعرَو
ٍ َمعرَو
ٍ َِّوهوَالَّ ِذيََاَنشَاََجن
َالزرع
َ
ت
َ
ت
َّ ت َََّوالنَّخلَو
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ ََ ُكلَُو،اَوغْيَمتشابٍَِه
َُاَمنََثَ َم ُره
َّ َُمتلِفاَ ُا ُُُكهَُو
ُ ََّ الزي تُ َونَوالهرَّمان َُمتشاِب
ُِ ََاُنهُُل،َاِذاَاَِثر ََواَتَُواَ َحقُهَُي ومَ َح َصادُهَُولََتُس ِرفَُوا
َ.َبَال ُمس ِرفِي
َُي ه
141َ:َالنعام

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, pohon kurma, 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
dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. [QS. Al An’aam :
141]
Adapun nishob untuk zakat pertanian yaitu lima wasaq (lima wasaq = 300
sho’ = 900 liter).
Kalau diairi dengan tenaga manusia, zakatnya 5 %. Tetapi kalau diairi
dengan air hujan zakatnya 10 %.
4) Zakatnya binatang ternak
Binatang ternak ini meliputi unta, kambing dan sapi.
a) zakatnya unta
Pada 24 ekor unta atau yang kurang dari itu, zakatnya adalah kambing.
Setiap 5 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor kambing.
(Tetapi) apabila mempunyai 25 ekor unta sampai 35 ekor, zakatnya
adalah 1 ekor unta bintu makhodl betina (anak unta betina yang umurnya
masuk tahun kedua).
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Apabila mempunyai unta 36 ekor sampai 45 ekor, zakatnya adalah 1 ekor
unta betina bintu labun (anak unta betina yang umurnya masuk tahun
ketiga).
Apabila mempunyai unta 46 ekor sampai 60 ekor, zakatnya adalah 1 ekor
unta betina hiqqoh (unta betina yang umurnya masuk tahun keempat),
yang bisa dinaiki oleh unta jantan.
Apabila mempunyai unta 61 ekor sampai 75 ekor, zakatnya adalah 1 ekor
unta betina jadza'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun kelima).
Apabila mempunyai unta 76 ekor sampai 90 ekor, zakatnya adalah 2 ekor
unta betina bintu labun.
Apabila mempunyai unta 91 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya
adalah setiap 40 ekor 1 ekor unta betina bintu labun, dan setiap 50 ekor,
zakatnya adalah 1 ekor unta betina hiqqoh.
Dan barangsiapa yang tidak mempunyai unta melainkan hanya 4 ekor,
maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali jika orang yang mempunyai unta
tersebut ingin memberinya. Dan apabila sudah punya unta 5 ekor, maka
zakatnya adalah 1 ekor kambing.
b) zakatnya kambing
Adapun zakatnya kambing yang digembalakan apabila kambing itu 40
ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing.
Apabila lebih dari 120 ekor kambing sampai 200 ekor, maka zakatnya
adalah 2 ekor kambing.
Apabila lebih dari 200 ekor sapai 300 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor
kambing.
Apabila kambing itu lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor zakatnya
adalah 1 ekor kambing.
Dan apabila kambing gembalaan seseorang itu kurang dari 40 ekor,
walaupun kurangnya 1 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat
padanya, kecuali jika yang mempunyai kambing itu ingin memberinya.
c) zakatnya sapi
Adapun zakatnya sapi sebagai berikut :
Apabila mempunyai 30 ekor sapi, maka zakatnya seekor anak sapi
jantan atau betina yang berumur satu tahun masuk tahun kedua.
Apabila mempunyai 40 ekor sapi. Maka zakatnya seekor sapi betina
berumur dua tahun masuk tahun ketiga.
Di dalam hadits disebutkan:
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ََامرِِنَر ُسو ُ َهللاَِﷺَ ِحيَب عث ِِنَاَِل: عن َُمع ِاذَب ِنَجب ٍلَقا
ِ اليم ِنَانَلَآخذ
ََفاِذا،َمنَ َالب ق ِر َ ي ئاَح ََّّتَت ب لُغَثمثِي
ُ
ِ ب لغتَثمثِيَف ِفي ه
ََح ََّّتَت ب لُغ،ٌاَعج ٌلََتبِ ٌعَجذعٌَاوَجذعة
ِ اربعِيَفاِذاَب لغتَاربعِيَف ِفي هاَب قرةٌَم
26َ:َ5َالنسائى.ٌسنَّة
ُ
Dari Mu'adz bin Jabal ia berkata; "Ketika Rasulullah SAW mengutusku
ke negeri Yaman, beliau menyuruhku untuk tidak mengambil (zakat)
dari sapi sedikitpun hingga mencapai tiga puluh ekor. Apabila sudah
mencapai tiga puluh ekor, maka zakatnya seekor anak sapi yang
berumur satu tahun lebih, baik yang jantan atau betina. Apabila
mencapai empat puluh ekor, maka zakatnya satu ekor sapi yang sudah
berumur dua tahun lebih." [HR. Nasaaiy Juz 5 hal 26]
Dan zakat binatang ternak ini diambil pada setiap tahun.
5) Zakat Rikaaz (temuan peninggalan kuno)
Di dalam hadits disebutkan :

َُ َاَلعجماء:َ ب َ ُهري رةَر ِضيَهللاَُعنهَُاَ َّنَر ُس َو َهللاِ َﷺ َقا
َ َِعن َا
ِ جبارَوالبِئ رَجبارَوالمع
ِِّ َجب ٌارَوِف
َ:2َ البخارى.َ َالركا ِزَاَْلُ ُم
ن
َ
ُ
ٌ ُ ُ ٌ ُ
ُ
ُ
137

Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “ Luka pada
binatang tidak ada diyat (denda)nya, orang yang menggali sumur (lalu
kecelakaan hingga mati) tidak ada diyatnya, orang yang bekerja di tambang
(lalu kecelakaan hingga mati) tidak ada diyatnya. Dan temuan harta
terpendam (zakatnya) seperlima (20%). " [HR. Bukhari juz 2, hal 137]
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Keterangan :
a) Rikaaz adalah barang temuan peninggalan orang orang zaman dahulu
yang terpendam
b) Adapun tentang barang tambang, apakah termasuk Rikaaz atau bukan,
disini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama’
c) Maalik dan Ibnu Idris berkata: Rikaaz adalah harta peninggalan
jahiliyyah, sedikit atau banyak zakatnya seperlima, sedangkan Ma’din
(tambang) bukan Rikaaz
d) ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz mengambil zakat dari barang barang tambang
setiap 200 diambilnya 5 (2,5 %)
e) Sebagian ulama berpendapat bahwa tambang termasuk Rikaaz,
Walloohu a’lam.
6) Zakat fithrah
Zakat fithrah ini dikeluarkan setahun sekali, sebelum kaum muslimin
berangkat shalat ‘Idul fithri, adapun ukuran zakat fithrah adalah satu sha’
(kira kira 3 liter) dari makanan pokok. Di dalam hadits disebutkan :

ِ ُ َف رضَرسو: ع ِنَاب ِنَعمرَر ِضيَهللاَعن هماَقا
ََهللاَﷺَزكاةَا ِلفط ِر
ُ
ُ ُ
ُ
ِ اَمنَ ٍرَاوَص اع
ِ ص اع
َّ اَمنَ عِ ٍْيَعلىَالعب ََِواْلُِرَو
َالذك ِرَوالُن ثى
ِّ
ِ
ِ َّ و
ِِ
َ ِ َخُرو ِجَالنَّا
ُ الصغ ِْيَوالكبِ ِْيَمنَال ُمسلميَوامرَبِ هاَانَتُؤَّىَق بل
138َ:2ََالبخارى.َالصمَِة
َّ اَِل
Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat Fithrah satu
Sha' (kira-kira 2,5 kg atau 3 liter) dari korma atau satu sha' dari gandum atas
budak maupun orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan dewasa dari
orang-orang Islam, dan beliau menyuruh supaya dikeluarkan zakat fithrah itu
sebelum orang-orang keluar pergi shalat ('Idul Fithri)". [HR. Bukhari juz 2, hal.
138].

Itulah kewajiban zakat yang harus ditunaikan kaum muslimin.
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Adapun yang berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan oleh Allah
SWT pada QS. At Taubah ayat 60 sebagai berikut :

ِ تَلِل ُفقر ِآءَوالمس َ ِك
َيَوالَع ِاملِيَعلي هاَوال ُمؤلَّف ِة
َّ اََِّّن
ُ َاَالص َق
ِ َالرق
ِِّ قُلُوبُ ُهمَوِِف
َ،َالس بِي ِل
َّ ابَوالَغا ِرِميَوِفَس بِي ِلَهللاَِواب ِن
ِ َوهللاَعلِيمَح،ِف ِريضة َِمنَهللا
60:َالتوبة.كي ٌَم
ِّ
ٌ ُ
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [QS. AtTaubah : 60].

Demikianlah semoga bermanfa’at. Aamiin !
--oo0oo--
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