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PENGANTAR

Zakat – Infak – Sedekah
Infak
Zakat

Zakat (fitrah dan
harta)

Sedekah

Shadaqah (materi
dan non materi)

Z
S

I

- Infak (muslim
dan non muslim)
– sunnah dan
wajib

INFAK & SEDEKAH
– Infak (yang dikeluarkan oleh seorang muslim): Mengeluarkan harta
yang halal dan baik dalam hal-hal yang diperbolehkan (mubah) dalam
rangka beribadah kepada Allah
• Infak Wajib:
– Nafkah untuk diri sendiri, istri dan anak-anak
– Zakat (dibahas kemudian)
• Infak Sunnah:
– Memberikan harta untuk fakir miskin, anak yatim, dlsb
– Hadiah/hibah
– Donasi
– Sedekah: diambil dari kata sha-da-qa artinya benar/jujur à semua
perkara yang diberikan ke orang lain dalam bentuk kebaikan (harta,
ucapan, sikap dan perbuatan) adalah expressi kejujuran dan keimanan
dalam dada.

PERINTAH MENUNAIKAN ZAKAT
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• Firman Allah : “ Ambillah zakat dari sebagian harta
mereka utk membersihkan dan menyucikan
mereka dan do’akanlah mereka karena
sesungguhnya do’amu dapat memberi ketenangan
bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi
maha mengetahui.
(QS 9 : 103)

HADIST NABI TENTANG ZAKAT
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َ  َو،ِ َواﻟَﺣّﺞ،َوِإﯾﺗ َﺎِء اﻟﱠزَﻛﺎِة
• Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, ia
berkata Rasulullah saw bersabda : “ Islam
dibangun atas lima pilar: Bersaksi Tiada Tuhan
kecuali Allah dan Muhammad saw utusan
Allah, menegakkan shalat, membayar zakat,
menunaikan haji dan puasa Ramadhan”. (HR
Bukhari Muslim)

KESEPAKATAN ULAMA

Ulama salaf maupun khalaf telah sepakat :
Akan kewajiban zakat dan, bagi yang
mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

PERSPEKTIF WAHYU
– Objek zakat mencakup semua jenis harta
produktif “al mal al nami” (Al Baqarah: 267)
– Secara harfiyah berkonotasi pemberdayaan:
Azzakah = Annama
(Ar Rum: 39)
– Zakat melekat dengan keberdayaan dan
peningkatan kualitas hidup muzakki
(Attaubah: 103)
– Hadits: “Maa Naqoshot Shodaqotun Min
Maalin…” – Zakat itu tidak mengurangi harta
sedikitpun. (Ahmad, Muslim Tirmidzi)

DEFINISI ZAKAT

DEFINISI ZAKAT

Zakat akan membersihkan harta dari
segala kotoran yang menyebabkan
sucinya jiwa
Surat : At –taubah : 103

DEFINISI ZAKAT

Dengan harta yang kita sisihkan melalui zakat
akan terjadi perputaran harta di kalangan faqir
miskin yang akan menyebabkan pemerataan
kesejahteraan dan kemakmuran di seluruh sendi
kehidupan masyarakat
Surat : Ar –rum : 39

DEFINISI ZAKAT

Dengan zakat akan terwujud hubungan yang
harmonis antar sesama manusia sehingga tercipta
keamanan, kedamaian dan ketenangan dalam
kehidupan
Al Baqarah : 276

URGENSI ZAKAT

Urgensi zakat
1. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran
Islam. Allah Swt. berfirman:
ت ِﻟَﻘْوٍم ﯾَْﻌﻠَُﻣوَن
ِ ﺻُل اْﻵﯾﺎ
ّ ِ ﺻﻼةَ َوآﺗ َُوا اﻟﱠزﻛﺎةَ َﻓﺈِْﺧواﻧ ُﻛُْم ِﻓﻲ اﻟ ِد ّﯾِن َوﻧ َُﻔ
 َﻓﺈِْن ﺗﺎﺑ ُوا َوأ َﻗﺎُﻣوا اﻟ ﱠq
q “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan
zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum
yang mengetahui.” (QS. AT-Taubah : 11)
2. Salah satu ciri dari orang yang mendapatkan kebahagiaan.
Firman Allah Swt.:
 َواﻟﱠِذﯾَن ھُْم ِﻟﻠﱠزَﻛﺎِة َﻓﺎِﻋﻠ ُوَنq
q “Dan orang-orang yang menunaikan zakat.” (Al-Mukminun:
4)

Urgensi zakat
3. Akan mendapatkan pertolongan Allah Swt. Firman-Nya:
ُ  َواْﻟُﻣْؤِﻣﻧ ُوَن َواْﻟُﻣْؤِﻣﻧَﺎq
ف َوﯾَْﻧَﮭْوَن َﻋِن اْﻟُﻣْﻧَﻛِر
ُ ت ﺑَْﻌ
ِ ض ﯾَﺄ ُْﻣُروَن ِﺑﺎْﻟَﻣْﻌُرو
ٍ ﺿُﮭْم أ َْوِﻟﯾَﺎُء ﺑَْﻌ
^
َوﯾ ُِﻘﯾُﻣوَن اﻟ ﱠ
َ ^ َوَرﺳُوﻟَﮫ ُ أ ُوﻟَِﺋَك
َ ﺳﯾَْرَﺣُﻣُﮭُم اﱠ^ُ ِإﱠن ا ﱠ
َ ﺻَﻼةَ َوﯾ ُْؤﺗ ُوَن اﻟﱠزَﻛﺎةَ َوﯾ ُِطﯾﻌ ُوَن ا ﱠ
َﻋِزﯾٌز َﺣِﻛﯾٌم
q “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan
perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong
bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat
pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat
oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.” (At-Taubah : 71)

Urgensi zakat
4. Memperhatikan akan hak fakir dan miskin serta para
mustahik lainnya. Firman Allah Swt.:
ُ ﺻدَﻗﺎ
ب
• ِإﻧﱠَﻣﺎ اﻟ ﱠ
ِ ت ِﻟْﻠﻔَُﻘراِء َواْﻟَﻣﺳﺎِﻛﯾِن َواْﻟﻌﺎِﻣِﻠﯾَن َﻋﻠَْﯾﮭﺎ َواْﻟُﻣَؤﻟﱠَﻔِﺔ ﻗُﻠ ُوﺑ ُُﮭْم َوِﻓﻲ اﻟِّرﻗﺎ
ُ َﻋِﻠﯾٌم َﺣِﻛﯾٌمa َواﱠa
 َواْﺑِن اﻟ ﱠa
ِ ﺿﺔً ِﻣَن ا ﱠ
ِ ﺳِﺑﯾِل ا ﱠ
َ ﺳِﺑﯾِل َﻓِرﯾ
َ َواْﻟﻐﺎِرِﻣﯾَن َوِﻓﻲ
• “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)
budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai
suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah : 60)

Urgensi zakat
5. Membersihkan diri dan harta muzaki serta mensucikan
jiwanya. Firman Allah swt
َ ُ ﺻدََﻗﺔً ﺗ
َ ﺻَﻼﺗ ََك
َ ﺻِّل َﻋﻠَْﯾِﮭْم ِإﱠن
َ طِّﮭُرھُْم َوﺗ َُزِّﻛﯾِﮭْم ِﺑَﮭﺎ َو
َ • ُﺧْذ ِﻣْن أ َْﻣَواِﻟِﮭْم
ُaﺳَﻛٌن ﻟَُﮭْم َواﱠ
ﺳِﻣﯾٌﻊ َﻋِﻠﯾم
َ
• “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.” (At-Taubah : 103)

HIKMAH ZAKAT

1. Menjaga dan memelihara harta dari incaran para

pendosa dan pencuri. Rasulullah Saw... bersabda:
 َوأ َِﻋد ﱡوا ِﻟْﻠﺑَﻼِء، ﺻدََﻗِﺔ
ﺿﺎﻛُْم ِﺑﺎﻟ ﱠ
ّ ِ § "َﺣ
َ  َودَاَوْوا َﻣْر، ﺻﻧ ُوا أ َْﻣَواﻟَﻛُْم ِﺑﺎﻟﱠزَﻛﺎِة
" اﻟد ﱡَﻋﺎَء
§ “Peliharalah harta kalian dengan zakat. Obatilah
orang-orang sakit dengan sedekah dan
persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka”.
(HR. Thabrani)

2. Merupakan pertolongan bagi kaum fakir dan orang-orang

yang memerlukan bantuan. Rasulullah Saw.. bersabda :
َﺳُﻊ ﻓُﻘراَءھُْم َوﻟَْن ﯾَْﺟَﮭد
َ َض ﻋﻠَﻰ أ َﻏﻧﯾﺎِء اﻟُﻣْﺳﻠﻣﯾَن ﻓﻲ أ ّﻣَواِﻟِﮭْم ِﺑَﻘدَِر اﻟِّذي ﯾ
َ ﷲ ﻓّر
َ § إّن
ﺷدﯾدا
َ  أﻻ وِإﱠن ﷲ ﯾ ُﺣﺎِﺳﺑ ُُﮭْم ِﺣﺳﺎﺑًﺎ, ﺻﻧَُﻊ أﻏﻧﯾﺎُءھُْم
ْ َاﻟﻔَُﻘَراُء إذا ﺟﺎﻋُوا أو َﻋﱡروا إﻻ ِﺑﻣﺎ ﯾ
(وﯾ ُﻌَ ِذ ّﺑﮭم ﻋذاﺑﺎ أﻟﯾﻣﺎ )رواه اﻟطﺑراﻧﻲ
§ “Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang
kaya dari kaum muslilimin untuk menafkahkan harta mereka
dengan kadar yang mencukupi orang-orang fakir. Sungguh
orang-orang fakir tidak akan pernah merasakan kelaparan
atau telanjang kecuali dikarenakan perbuatan orang-orang
kaya. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghisab
mereka dan mengadzab mereka dengan adab yang pedih.”
(HR. Thabrani)

3. Menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Sifat

kikir adalah tabiat manusia. Allah Swt. berfirman:
ق َوَﻛﺎَن
َ § ﻗُْل ﻟَْو أ َْﻧﺗ ُْم ﺗ َْﻣِﻠﻛُوَن َﺧَزاِﺋَن َرْﺣَﻣِﺔ َر ِﺑّﻲ ِإذًا َﻷ َْﻣ
ِ ﺳْﻛﺗ ُْم َﺧْﺷﯾَﺔَ ا ْ ِﻹْﻧَﻔﺎ
ﺳﺎُن َﻗﺗ ُوًرا
َ ا ْ ِﻹْﻧ
§ “Katakanlah : “seandainya kalian menguasai
perbendaharaan rahmat Tuhan-Ku, niscaya
perbendaharaan itu kamu tahan. “ dan manusia itu
sangat kikir.” (Al-Isra : 100)
س اﻟ ﱡ
ﺷﱠﺢ
ِ ﺿَر
ُ ُت اْﻷ َْﻧﻔ
ِ § َوأ ُْﺣ
§ “...Dan manusia itu tabiatnya adalah kikir..” (An-Nisa :
128)

ANCAMAN ALLAH YG INGKAR ZAKAT
ﯾَﺎ أَﯾﱡَﮭﺎ اﻟﱠِذﯾَن آَﻣﻧ ُوا ِإﱠن َﻛِﺛﯾًرا ِﻣَن اْﻷ َْﺣﺑَﺎِر َواﻟﱡرْھﺑَﺎِن َﻟﯾَﺄ ْﻛُﻠُوَن أَْﻣَواَل اﻟﻧﱠﺎِس
ﺿﺔَ َوَﻻ
ب َواْﻟِﻔ ﱠ
ِ ﺳِﺑﯾِل ا ﱠ
ُ َِﺑﺎْﻟﺑَﺎِطِل َوﯾ
َ  َواﻟﱠِذﯾَن ﯾَْﻛِﻧُزوَن اﻟذ ﱠَھl
َ ﺻد ﱡوَن َﻋْن
ّ ِ َ ﻓَﺑl
( ﯾَْوَم ﯾ ُْﺣَﻣﻰ َﻋَﻠْﯾَﮭﺎ ِﻓﻲ ﻧَﺎِر34) ب أَِﻟﯾٍم
ِ ﺳِﺑﯾِل ا ﱠ
ٍ ﺷْرھُْم ِﺑَﻌذَا
َ ﯾ ُْﻧِﻔﻘ ُوﻧََﮭﺎ ِﻓﻲ
ُ َﺟَﮭﻧﱠَم ﻓَﺗ ُْﻛَوى ِﺑَﮭﺎ ِﺟﺑَﺎھُُﮭْم َوُﺟﻧ ُوﺑ ُُﮭْم َو
ظُﮭوُرھُْم َھذَا َﻣﺎ َﻛﻧَْزﺗ ُْم ِﻷ َْﻧﻔ ُِﺳﻛُْم
ﻓَذ ُوﻗ ُوا َﻣﺎ ﻛُْﻧﺗ ُْم ﺗ َْﻛِﻧُزوَن
Firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman,
sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim
Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan
harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang
menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan
Allah,berilah kabar gembira akan mendapat siksa yg pedih. Yakni
saat emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam, kemudian
di Setrikakan di kening dan punggung mereka”.
(QS 9 : 34-35)

PANDUAN PRAKTIS
MENUNAIKAN ZAKAT

Nisab Zakat
◦ Nishab adalah istilah Fikih tentang jumlah tertentu dalam harta
kekayaan yang wajib dikenakan zakatnya, contohnya 20 mitsqal
atau 85 gram emas, 5 wasaq atau 653 kg beras dan lain-lain.
◦ Penentuan nishab mempertimbangkan (at-ta’ab) atau tenaga
yang digunakan unuk menghasilkan harta tersebut.
- Jika dalam mendapatkan harta tersebut nyaris tidak
menggunakan tenaga maka tidak ada nishabnya berapapun harta
yang didapat maka dikeluarkan zakatnya. Seperti hibah atau
hadiah.
- Jika harta tersebut diperoleh, ada ta’ab-nya tapi tidak seberapa
besar (minimal), ketika menanamnya, maka nishabnya adalah
nishab hasil tani zuru’ yaitu 5 wasaq.
- Dan jika dalam memperoleh harta tersebut, ta’ab-nya besar,
maka nishabnya adalah nishab naqdain yaitu 85 gram emas.

Miqdar (tarif/kadar zakat)
◦ Miqdar zakat mempetimbangkan tingkat al-kulfah atau
biaya yang dikeluarkan, miqdarnya adalah : 20%, 10%, 5%
dan 2,5%. Semakin rendah biaya yang dikeluarkan
semakin tinggi kadar yang harus dikeluarkan
◦ َھﺎﺗ ُوا ُرْﺑَﻊ اْﻟﻌ ُْﺷِر ِﻣْن ﻛُِّل أ َْرﺑَِﻌﯾَن ِدْرَھًﻣﺎ ِدْرَھٌم
◦ ”Ambillah oleh kalian 1/4nya (2,5%) dari setiap empat puluh
dirham.... (HR. Abu Dawud)
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◦ ”Tanaman yang diairi hujan dan mata air atau sungai wajib
dikeluarkan zakatnya sepersepuluh dan yang diari dengan
disirami maka zakatnya separo dari sepersepuluh atau lima
persen (5%).” (HR. Bukhori)

Haul
◦ Haul adalah istilah Fikih tentang masa kepemilikan
harta yang wajib dikenakan zakatnya, persyaratan ini
hanya diperuntukkan bagi ternak, uang dan harta
benda dagang atau yang dapat dimasukan ke dalam
istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buahbuahan, madu, logam mulia, harta karun dan lainlainnya yang sejenis tidak dipersyarakatkan satu
tahun dan semua dimasukan ke dalam istilah zakat
pendapatan.

SYARAT WAJIB ZAKAT

•
•
•
•

Muslim
Milik Sempurna
Cukup Nishab (Batas Harta wajib di zakat kan)
Cukup Haul (Batas Waktu wajib di zakatkan)
bersifat ( 1 Tahun dan ketika menghasilkan/
memperoleh )

• Harta yang Halal

SUMBER ZAKAT
• Zakat Fitrah
( Zakat Jiwa / Badan)
• Zakat Maal
( Zakat Harta )

Apa Saja ZAKAT Harta
Yang disepakati
• Zakat Emas & Perak
• Zakat Perniagaan
• Zakat Pertanian
• Zakat Peternakan
• Rikaz
Perkembangannya / Turunannya
• Zakat Profesi
• Zakat Investasi
• Zakat Tabungan
• Zakat Saham / Reksa Dana
• Zakat Perusahaan
• Hadiah

BAGAIMANA
CARA MENGHITUNGNYA

ZAKAT MAAL
• Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang
dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
• Maal menurut jumhur ulama :

qMempunyia nilai ekonomi yaitu nilai tukar. Bukan sesuatu
yang gratis untuk mendapatkannya, Boleh dibantu
dengan imbalan kecuali kalau sesuatu itu di tabarru’ kan.
qSetiap orang cenderung menyukainya dan
memerlukannya.
qDan dibenarkan pemanfatannya secara syar’i

ZAKAT PERHIASAN EMAS & PERAK
1. Nisab 85 gr, Haul 1 tahun, Kadar zakatnya 2,5 %
2. Emas yang tidak dipakai wajib di zakatkan
3. Emas yang dipakai secara wajar dan
tidak berlebihan tidak wajib dizakatkan

( Emas yang tersimpan x 2,5 % )

Contoh menghitung Zakat Emas
• Ibu Fatma memiliki perhiasan emas sebanyak 120 gram,
( Kalung 30 gr, Cincin 40 gr, dan Gelang 50 gr ) emas
yang biasa dipergunakan tak lebih dari 20 gr nya dalam
kesehariannya ( walaupun tukar ganti ), setelah berjalan
1 tahun,berapa zakat yang harus dikeluarkannya ?
Jawab
• Jumlah perhiasan emas
:120 gram
• Yang di pakai dlm keseharian
: 20 gram
• Emas yang tersimpan
:120 – 20 = 100 gram
• Nishab zakat emas adalah 85 gr
• Perhiasan emas yang dimiliki oleh ibu Fatmah sudah
wajib dizakati karena melebihi nishab dan mencapai haul.
Menghitungnya
100 gr x 2,5 %
: 2,5 gr yang harus dizakati
( ketika di tunaikan dapat di tukarkan ke uang
dengan harga per gram pada saat itu )

ZAKAT PERTANIAN

1.Nisab 5 wasaq (653 kg
beras)
2. Kadarnya 5 % jika
diairi dan diberi pupuk,
10 % jika secara
alamiah

ZAKAT PENGHASILAN / PROFESI

Firman Allah :
“ Hai orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan
sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi utk
kamu . Dan janganlah kamu memilih yg buruk-buruk
lalu kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya melainkan dg memicingkan
mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Kaya lagi Maha Terpuji.
(QS 2 : 267)

ZAKAT KASAB (PROFESI)
Zakat Profesi :
Zakat pendapatan yang diperoleh dari hasil profesinya.
Sifat Pemotongan Zakat Profesi :
Bruto Relatif artinya, Pemotongan bruto setelah
dikurangi iuran/ pemotongan yang melekat ( Pajak )
Penghitungan Zakat Profesi :
• Di analogikan ke pertanian
Nisab : 653 Kg Beras
: Asumsi / Kg Rp. 10.000 x 653 = Rp. 6.530.000
Haul
: Ketika Menghasilkan
Kadar : 2,5 %

Contoh hitung zakat profesi
Bapak Ahmad adalah seorang karyawan sebuah perusahaan
swasta. Setiap awal bulan ia mendapat gaji dari perusahaan
tersebut (take home pay) sebesar Rp 8.000.000,-. Dari gaji
tersebut beliau keluarkan untuk kebutuhan pokok, biaya
rumah tangga (dapur) sebesar Rp 3.000.000,-, untuk sekolah
2 orang anaknya sebesar Rp 1.000.000,-, membayar cicilan
rumah sebesar Rp 750.000,-, bayar telepon dan listrik
500.000,Apakah bpk. Ahmad wajib membayar zakat ? Jelaskan
Jawab :
Langkah I ( Hitung Nisab ) terlebih dahulu
653 Kg x Rp 10.000 ( harga beras ) : Rp. 6.530.000,Jadi Pak Ahmad wajib berzakat karena pendapatannya
melebihi dari Nisab.
Langkah II Hitung zakatnya :
Rp. 8.000.000 x 2,5 %
:Rp. 200.000,-

ZAKAT PERNIAGAAN
1.
2.
3.
4.

Mencapai nisab 85 gram emas
Cukup haul 1 tahun
Kadar zakatnya 2,5%
Sifat perniagaan ( Produksi dan Trading )

Bersifat Trading :
( Modal berputar + Laba + Piutang ) – ( Hutang + Rugi )
Bersifat Produksi
( Aktiva lancar – Kewajiban jangka pendek )

Contoh Penghitungan Trading
Ibu Azizah seorang pedagang kelontong, dengan memiliki modal berjalan
sebesar Rp 50.000.000,-. Setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan
bersih sebesar Rp 2.000.000,- /bulan. Usaha sudah berjalan selama 1 Th
pada tahun tersebut ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar
Rp 2.000.000,- tetapi hutang yang harus ia bayar pada tahun itu sebesar
Rp 5.000.000,-.
Jawab
• Nishabnya adalah 85 gr emas
• Haul 1 tahun dan Kadar 2,5%.
( Asumsi emas Rp. 500.000 / gr x 85 gr : Rp. 42.500.000 )

Hitungannya
Modal Berjalan
Rp 50.000.000,Keuntungan bersih/ bulan @Rp 2.000.000,- x12 bulan Rp.24.000.000,Piutang pada tahun itu
Rp 2.000.000,Hutang pada tahun itu
Rp 5.000.000,(Modal berjalan + untung + piutang ) – (hutang ) x 2,5%= zakat
(50.000.000 + 24.000.000 + 2.000.000) – (5.000.000,-) =
Rp. 71.000.000 (melebih nishab) maka :
Rp 71.000.000,- x 2,5% = Rp 1.775.000,Jadi zakatnya adalah Rp 1.775.000,-

Contoh Penghitungan Produksi
Sebuah Perusahaan meubel pada tutup buku per 31 Desember tahun
2000 dengan keadaan sebagai berikut :
1. Stok Meubel 5 Set seharga
: Rp. 50.000.000
2. Uang tunai / bank
: Rp. 15.000.000
3. Piutang
: Rp. 3.000.000
Jumlah
Rp. 68.000.000
4. Utang dan Pajak
Saldo

Rp. 5.000.000
Rp. 53.000.000

Cara Menghitungnya :
( Aktifa Lancar – Kewajiban Jangka Pendek )x 2,5 %
Jawab
• Nishabnya adalah 85 gr emas
• Haul 1 tahun dan Kadar 2,5%.
( Asumsi emas Rp. 500.000 / gr x 85 gr : Rp. 42.500.000 )

68.000.000 – 5.000.000 = 53.000.000 x 2,5 % = Rp.
1.325.000
Jadi zakatnya Rp. 1.325.000

ZAKAT INVESTASI
1.Yg dizakatkan adalah hasil yg
diperoleh dari investasi berupa
tanah, bangunan, mobil rumah dsb.
2. Nisabnya disetarakan dg zakat
pertanian
(Yusuf Qordhowi, Muhammad Abu
Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dll)
3. Kadarnya 5% atau 10 %
4. Haulnya ketika menghasilkan

Contoh Hitung ZAKAT INVESTASI
Hj. Azmi adalah seorang yang kaya raya, ia memiliki rumah
kontrakan berjumlah 20 petak rumah, karena sifatnya yang
dermawan, arif dan bijaksana,, ia menyewakan rumah
kontrakannya tidak terlalu mahal perbulannya seharga Rp
400.000,-/rumah. Setiap bulannya Hj Azmi mengeluarkan Rp
500.000,- untuk biaya perawatan seluruh rumah kontrakannya.
Jawab.
Nisabnya 653 kg beras (analogi ke pertanian )
(Asumsi Rp. 10000,/kg beras x 653 : Rp. 6.530.000

Kadarnya 5 % ( di hitung secara bruto)
Hitungannya

20 rumah petak x @ Rp. 400.000/bulan : Rp. 8.000.000
Biaya Perawatan / bulan
: Rp. 500.000
( Perolehan hasil investasi x 5 % )
Rp. 8.000.000 x 5 % = Rp. 400.000, jadi zakatnya adalah Rp
400.000

ZAKAT UANG TABUNGAN
1. Mencapai Nisab 85 gram
emas
2. Cukup haul 1 tahun
3. Dari sumber yg halal
bukan syubhat / haram

Contoh Zakat Tabungan

Seorang karyawati di sebuah perusahaan swasta terkenal
membuka rekening tabungan di salah satu bank syariah, pada
awal bulan Oktober 2003 sebesar Rp 50.000.000,- pada
tanggal 24 Oktober ia menyimpan sebanyak Rp 15.000.000,kemudian dua hari setelah itu ia menyimpan kembali
sebanyak Rp 500.000,- pada bulan November ia mengambil
untuk sebuah keperluan sebesar Rp 2.000.000,- lalu mulai
bulan Januari sampai bulan September ia menyisihkan
uangnya untuk ditabung setiap bulannya sebesar Rp
1.000.000,- dan pada bulan Agustus mendapatkan bagi hasil
sebesar Rp. 500.000,-

Contoh Zakat Tabungan
Tanggal

Keterangan

Debet

Kredit

Saldo

1 oct 03

Saldo awal

50.000.000

50.0000.000

24 Oct 03

Simpan

15.000.000

15.500.000

26 Oct 03

Simpan

500.000

21.000.000

Nov 03

Ambil

Januari

Simpan

1.000.000

20.000.000

Feb

Simpan

1.000.000

21.000.000

Maret

Simpan

1.000.000

22.000.000

Maret

Bunga

1.000.000

23.000.000

April

Simpan

1.000.000

24.000.000

Mei

Simpan

1.000.000

25.000.000

Juni

Simpan

1.000.000

26.000.000

Juli

Simpan

1.000.000

27.000.000

Agustus

Simpan dan
bagi hasi

1.500.000

28.500.000

September

Simpan

1.000.000

29.500.000

Saldo Akhir

2.000.000

19.000.000

74.500.000

Hitung Zakat Tabungan
Saldo awal bulan Oktober 2003

Rp 50.000.000,-

Menabung pada 24 Oktober

Rp 15.000.000,-

Menabung pada 26 Oktober

Rp

500.000,-

Diambil pada bulan November

Rp

2.000.000,-

Dari Januari s/d September
Rp 1.000.000,- x 9

Rp 9.000.000,-

Dapat bagi hasil

Rp.

Saldo akhir tercatat

Rp. 74.500.000

( Asumsi Nisab 85 gr x Rp. 500.000 : Rp. 42.500.000 )
Jika Bank Syariah ( Bagi hasil di tambahkan )

Penghitungan zakatnya adalah
Saldo akhir – bunga x 2,5 %
74.500.000 x 2,5% = Rp. 1.862.500,-

500.000

Jenis Zakat Simpanan Lainnya
ZAKAT DEPOSITO
ZAKAT SAHAM
Pada intinya ini merupakan zakat simpanan
yang menghitungnya memakai kedekatan
pada Zakat Perniagaan

Hitung Zakat Deposito

Zakat simpanan deposito dihitung dari nilai
pokoknya.
Misalnya seorang yang memiliki deposito pertanggal
1 Januari Rp 50.000.000 dengan jumlah bagi hasil
selama setahun adalah Rp 6.000.000,- maka
zakatnya adalah
Nilai Pokok + Bagi hasil x 2,5 %
( Asumsi Nisab : 85 gr x Rp. 500.000 = Rp. 42.500.000 )

Rp 50.000.000 + 6.000.000 = Rp. 56.000.000 x 2.5 %
Rp 1.400.000,-

Hitung Zakat Saham
Ny. Salamah memiliki 500.000 lembar saham PT. SIK. Harga
nominal Rp.5000,-per lembar . Pada akhir tahun buku tiap
lembar saham memperoleh deviden Rp. 300.- berapa zakatnya
Jawab
Nilai Saham = ( 500.000 x Rp. 5000 )

= Rp. 2.500.000.000

Deviden ( 500.000 x Rp. 300,- )
Total

= Rp. 150.000.000
= Rp. 2.650.000.000

Nisab : 85 gr x Rp. 500.000 = Rp 42.500.000
Haul

: 1 Tahun

Cara menghitung
Nilai Saham + Deviden x 2,5 %
2.500.000.000 + 150.000.000 = Rp. 2.650.000.000 x 2,5%
= Rp. 66.250.000

ZAKAT HADIAH DAN SEJENISNYA
Nisab Hadiah
Haul
Kadar

: Tdk Memiliki Nisab
: Ketika Menghasilkan
: 2,5 %, 5-10 %, dan 20 %

2,5 %
Jika cara memperolehnya memerlukan keterlibatan
secara penuh baik tenaga / pikiran.
5% - 10 %
Jika cara memperolehnya minim keterlibatannya
secara penuh
20 %
Jika cara memperolehnya tdk terduga- duga

MASHARIF ZAKAT
SASARAN ZAKAT

ُ ﺻدَﻗَﺎ
ﻋﻠَْﯾَﮭﺎ َواْﻟُﻣَؤﻟﱠﻔَِﺔ ﻗ ُﻠ ُوﺑ ُُﮭْم
§ِإﻧﱠَﻣﺎ اﻟ ﱠ
َ ﺳﺎِﻛﯾِن َواْﻟﻌَﺎِﻣِﻠﯾَن
َ ت ِﻟْﻠﻔ ُﻘََراِء َواْﻟَﻣ
H
 َواْﺑِن اﻟ ﱠH
ِ ﺿﺔً ِﻣَن ا ﱠ
ِ ﺳِﺑﯾِل ا ﱠ
ِ َوِﻓﻲ اﻟِّرﻗَﺎ
َ ﺳِﺑﯾِل ﻓَِرﯾ
َ ب َواْﻟﻐَﺎِرِﻣﯾَن َوِﻓﻲ
ﻋِﻠﯾٌم َﺣِﻛﯾٌم
َ ُHَواﱠ
§ “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana” QS. At Taubah : 60.

ØFakir
ØMiskin
ØAmil Zakat
ØMuallaf

ØRiqab
ØGharimin
ØFi Sabilillah
ØIbnu Sabil

§ Penerima zakat sudah ditentukan Allah swt dalam Al-Quran,

surat At-Taubah : 60, yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab
(hamba sahaya), gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah
dan Ibnu sabil.
§ Dana zakat wajib didistribusikan kepada 8 (ashnaf) kelompok
tersebut di atas.
§ Jika dana zakat yang terkumpul banyak jumlahnya dan cukup
untuk mendistribusikan ke seluruh ashnaf atau kebutuhannya
(relatif) sama, maka dana zakat didistribusikan ke seluruh
ashnaf dan tidak boleh menahan bagian dari sebagian ashnaf
tanpa ada alasan tertentu.
§ Jika semua ashnaf ada, tidak wajib menyamaratakan
pembagiannya, tetapi tergantung kebutuhannya secara
proporsional.

§ Untuk kemaslahatan, amil zakat boleh

mendistribusikan semua harta zakat kepada ashnaf
tertentu saja.
§ Kadangkala metode distribusi berbeda-beda dari
tahun ke tahun, sesuai dengan kondisi
perkembangan zaman, dengan tetap menjadikan
ashnaf fakir miskin sebagai prioritas utama.
§ Bagi mustahik produktif dan punya potensi, dana
zakat boleh diberikan untuk modal usaha.
§ Dana zakat dapat dibagikan secara fisiknya (uang)
atau dengan memberikan kemanfaatannya
§ Khusus untuk ashnaf fi sabilillah, karena dana zakat
tidak akan cukup untuk membiayai perlengkapan
perang militer, maka lembaga zakat dapat
mendistribusikannya untuk kepentingan Islam
lainya.

§ Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta

di bawah nishab menurut hukum zakat yang
sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai
satu nishab atau lebih, yang terdiri dari
perabot rumah tangga, barang-barang
pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok
sehari-hari.
§ Miskin adalah mereka yang tidak memilikiapaapa.

§ Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau

penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti
sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan
pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun mereka
yang menjadi tanggungannya. Mis. Keperluannya 10
dirham penghasilan 3-4 dirham
§ Miskin orang yang memiliki penghasilan layak dalam
memenuhi keperluannya dan keperluan orang yang
menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.
Mis. Keperluan 10 dirham penghasilan 7-8 dirham.

§ Fakir adalah orang yang tidak berharta dan

tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap
guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah)
dan tidak ada orang yang menanggunggnya
(menjamin).
§ Miskin adalah orang-orang yang tidak
mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia
mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi
hasil usaha itu belum mencukupi
kebutuhannya, dan tidak ada orang yang
menanggungnya.

➔ Orang yang tidak mempunyai harta dan

usaha sama sekali.
➔ Orang yang punya harta dan usaha tapi
tidak cukup untuk diri sendiri dan
keluarganya.
➔ Orang yang punya harta dan usaha tapi
hanya dapat memenuhi separuh atau lebih
dari kebutuhan keluarganya (tidak untuk
seluruh kebutuhannya yang pokok).

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Yatim dan anak terlantar
Janda ditinggal mati atau
dicerai
Lansia
Sakit permanen dan
korban kecelakaan baik
karena kecelakaan kerja
atau kecelakaan umum
Kondisi hamil dan
melahirkan
Orang yang tidak dapat
bekerja
Cacat baik buta ataupun
cacat lainnya
Tahanan dan keluarga
tahanan
Pengangguran

10. Pekerja dengan gaji
11.
12.
13.

14.

15.

16.

dibawah standar
Pelajar miskin yang
berprestasi
Orang yang memiliki
tempat tinggal tidak layak
Pemuda dan pemudi yang
ingin nikah tapi tidak
punya biaya
Orang-orang yang kena
pailit atau Orang yang
bangkrut dan pailit
Orang yang menanggung
keluarga besar bukan
suami
Keluarga orang yang
hilang atau tertawan

Para madzhab berbeda pendapat, disimpulkan menjadi dua pendapat :
§Fakir msikin diberi zakat secukupnya dan

tidak ditentukan besarnya harta zakat yang
diperoleh.
- Diberikan seumur hidup
- Diberikan cukup setahun saja

§Fakir miskin diberi zakat dalam jumlah

tertentu dan besar kecilnya disesuaikan
dengan bagian mustahik lainnya.

➨ Orang yang sanggup bekerja dan mencari

nafkah dapat mencukupi dirinya dan
keluarganya, seperti buruh/tukang,
pedagang dan lain-lain, tetapi kurang
sarana dan prasarana ataupun modal,
diberikan sesuatu yang memungkinkannya
dapat mencari nafkah.
➨ Orang yang sama sekali tidak mampu,
seperti orang lumpuh, buta, tua dan lainlain, diberikan zakat yang mencukupi hajat
hidup mereka.

Amil
Zakat

Amil :
Mendapatkan
pengukuhan
dari
Pemerintah

Melakukan
pekerjaan
sosialisasi
dan
memungut
zakat para
muzaki

Memelihara
(mengelola)
harta zakat
yang telah
dikumpulkan

Mendistribusi
kan zakat
kepada para
mustahik

Bekerja
secara
tafarrugh
(konsentrasi
penuh)

§Profesi yang disebutkan dalam Al-Qur’an (At-

taubah : 60)
§Pekerjaan yang terbaik
§Harta yang didapatkan oleh Amil dipastikan halal
§Pahalanya sama dengan berjihad fi sabilillah
§Pahalanya sama dengan orang yang bersedekah
§Akan mendapatkan kebahagiaan

Mengumpulkan
Zakat (9:103)

• Sosiaslisasi harta wajib zakat
• Memberikan kemudahan bagi
Muzaki
• Berlaku sopan kepada para
muzaki
• Mendoakan

Mendistribusika
n Zakat (9:60)

• Menentukan mustahik
• Mendistribusikan zakat kepada
para mustahik
• Strategi distribusi

FUNGSI AMIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mengambil
Mendistribusi
mengedukasi
Menghitungkan
Mengelola
Mendoakan
Mendefinitifkan muzaki dan mustahik
Memiliki data Muzaki dan Mustahik

Muallaf
Orang yang diharapkan kecenderungan
hatinya atau keyakinannya dapat
bertambah terhadap Islam, atau terhalang
niat jahat mereka atas kaum muslimin,
atau harapan akan adanya kemanfaatan
mereka dalam membela dan menolong
kaum muslimin dari musuh.

➨

Golongan yang diharapkan ke-Islamannya atau kelompoknya serta
keluarganya.

➨

Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.

➨

Golongan yang baru masuk Islam agar semakin mantap keIslamannya.

➨Pemimpin atau tokoh kaum muslimin yang

berpengaruh tapi imannya masih lemah.
➨Kaum muslimin yang tinggalnya di
benteng atau di daerah berbatasan dengan
musuh.
➨Pemimpin atau tokoh masyarakat yang
telah memeluk Islam dan mempunyai
sahabat-sahabat orang kafir dengan tujuan
menarik simpati.

Cara
Membebaskannya :

➨Menolong hamba

mukatab, yaitu budak

yang telah ada kesepakatan dengan
tuannya ; jika ia sanggup menghasilkan
harta dengan nilai tertentu maka ia
bebas.
➨Dengan membeli budak lalu
membebaskannya.

➨Seorang tawanan muslim yang ditawan oleh

tentara musuh.
➨Seorang yang dipenjara karena difitnah.
➨Seorang pembantu yang disekap dan disiksa
oleh majikannya.
➨Membebaskan sebuah bangsa muslim yang
dijajah oleh bangsa kafir.

Macam-macam orang yang berhutang :
➨ Orang yang berhutang karena kefakirannya dan

tidak mempunyai suatu cara untuk dapat
melunasinya dalam batas waktu yang telah
ditentukan.
➨ Orang yang berhutang karena kebutuhan yang
sangat mendesak, seperti sakit, pailit, bayar
denda dan lain-lain.
➨ Orang yang berhutang untuk kepentingan orang
lain, Sementara dirinya tidak mampu untuk
membayarnya.

➨Mempunyai kebutuhan dan tidak memiliki

harta yang dapat melunasi hutanghutangnya.
➨Hutang dalam kebaikan /taat bukan dalam
maksiat.
➨Hutang jatuh tempo.

Bentuk-bentuk Fi Sabilillah pada saat ini
:
➨Mendirikan pusat kegiatan

➨Menerbitkan dan

➨Mendirikan sarana

➨Membantu para da’i.

bagi kepentingan dakwah
Islam.

publikasi melalui media
massa yang berfungsi
menandingi informasi yang
merusak dan mencemarkan
Islam.

menyebarkan buku
Islam.

➨membantu para

mujahid yang berjuang
untuk mempertahankan
tegaknya risalah Islam

➨Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan,

baik karena tersesat, hilang, dicuri atau dirampok.

➨Musafir dalam ketaatan.
➨Orang yang diusir dan minta suaka.
➨Tuna Wisma.
➨Orang yang punya harta akan tetapi tidak mampu

untuk memilikinya, karena dipinjam atau disimpan
di bank yang bermasalah.

➨Dibagikan kepada semua ashnaf jika harta zakat

banyak dan kebutuhannya ( relatif ) sama.

➨Jika semua ashnaf ada, tidak wajib

menyamaratakan pembagiannya, tergantung jumlah
ashnaf dan kebutuhannya.

➨Untuk kemashlatan, boleh memberikan semua harta

zakat kepada ashnaf tertentu saja.

➨Prioritas sasaran adalah fakir dan miskin.
➨Bagi mustahik produktif dan punya potensi, dana

zakat diberikan untuk modal usaha.

➨Dapat dibagikan secara fisiknya (uang) atau dengan

memberikan kemanfaatannya.

§ Kafir atau mulhid (ateis) dan orang murtad
§ Orang kaya dan mampu berusaha
§ Orang yang menjadi tanggung jawab wajib zakat

(muzaki) untuk dinafkahi, mereka adalah orang tua
dan anak.
§ Keluarga Bani Hasyim dan Bani Mutholib (ahlul bait).

Keutamaan Amil Zakat
• Profesi yang disebutkan dalam Al-Qur’an (Attaubah : 60)
• Pekerjaan yang terbaik
• Harta yang didapatkan oleh Amil dipastikan halal
• Pahalanya sama dengan berjihad fi sabilillah
• Pahalanya sama dengan orang yang
bersedekah
• Akan mendapatkan kebahagiaan

Zakat (fitrah dan
harta)

Shadaqah
(materi dan non
materi)

Z
S
I

- Infak (muslim
dan non muslim)
– sunnah dan
wajib

WATAK ZAKAT = MEMBERDAYAKAN
1. Mendorong Idle asset agar menjadi
faktor produktif
2. Bervisi Megubah Mustahik menjadi
Muzaki
3. Dikelola Secara Profesional kearah
pemberdayaan
4. Memprioritaskan Mustahik ke arah
Kesholehan.

ZAKAT FITRAH
• Ibnu Abbas menjelaskan
 و ﻣن أداھﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﻼة ﻓﮭﻲ,• ﻣن أداھﺎ ﻗﺑل اﻟﺻﻼة ﻓﮭﻲ زﻛﺎة ﻣﻘﺑوﻟﺔ
ﺻدﻗﺔ ﻣن اﻟﺻدﻗﺎت
• Barangsiapa yang membayar zakat fitrah
sebelum dia melaksanaan shalat iedul fitri,
maka zakat fitrahnya diterima (dinyatakan
sah), akan tetapi barangsiapa yang
mengeluarkannya setelah melaksanakan
shalat iedul fitri, maka zakat fitrahnya
hanya dianggap sebagai sedekah biasa
• Imam Syafii membolehkan membayar sejak
awal Ramadhan Bahkan Imam Abu Hanifa
membolehkan beberapa bulan sebelum
Ramadhan

Distribusi Zakat Fitrah
• Tujuan dari zakat fitrah adalah
mencukupi kebutuhan kaum fakir
dan miskin

 ﻓرض رﺳول ﷲ:• ﻋن اﺑن ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻗﺎل
 " أﻏﻧوھم ﻓﻲ:ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم زﻛﺎة اﻟﻔطر وﻗﺎل
” ھذا اﻟﯾوم
• Ibnu Umar ra berkata Rasulullah saw
mewajibkan zakat fitrah dan beliau
bersabada :”Cukupkan kebutuhan mereka
pada hari ini” HR. Baihaqi

• Asal dalam distribusi zakat fitrah adalah
memberikan makanan bagi fakir miskin

 "ﻓرض رﺳول ﷲ:• ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻗﺎل
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم زﻛﺎة اﻟﻔطر طﮭرة ﻟﻠﺻﯾﺎم ﻣن اﻟﻠﻐو
…واﻟرﻓث وطﻌﻣﮫ ﻟﻠﻣﺳﺎﻛﯾن
• Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata :”Rasulullah
saw telah mewajibkan zakat fitrah sebagai
pembersih bagi yang berpuasa dari perbuatan
yang tidak bermanfaat dan keji dan sebagai
pemberian makan kepada kaum miskin…
HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan
Darul Quthni

Waktu Distribusi
• ﻣن أداھﺎ ﻗﺑل اﻟﺻﻼة ﻓﮭﻲ زﻛﺎة ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻣن أداھﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﻼة ﻓﮭﻲ
ﺻدﻗﺔ ﻣن اﻟﺻدﻗﺎت
• siapa saja yang menunaikannya sebelum
sholat maka ia adalah zakat yang diterima
dan siapa sja yang menunaikannya
setelahnya maka ia adalah sedekah biasa
(tidak bernilai zakat)
• Amil zakat mengusahakan mendistribusikan
Zakat Fitrah sebelum shalat Ied, apabila
dalam kondisi tertentu tidak
memungkinkan mendistribusikannya, maka
boleh distribusikan setelah shalat Ied
(Fatwa Dewan Syariah PKPU PKPUP/XI.50/I/2003)

Sasaran Distribusi
• Boleh dibagikan kepada semua
ashnaf sebagaimana dalam surat at
Taubah ayat 60. Karena ayat itu
umum.
• Tapi kebanyakan ulama menyatakan
khusus untuk fakir miskin berdasar
hadits Ibnu Abbas di atas bahwa
zakat fitrah ‘tu’matan lil masakin’

ZAKAT FITRAH
:روى اﻟﺑﺧﺎري وﻣﺳﻠم ﻋن اﺑن ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻗﺎل
ﻓرض رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم زﻛﺎة اﻟﻔطر ﻣن
، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑد، أو ﺻﺎﻋﺎ ﻣن ﺷﻌﯾر،رﻣﺿﺎن ﺻﺎﻋﺎ ﻣن ﺗﻣر
 واﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، واﻟﺻﻐﯾر، واﻻﻧﺛﻰ، واﻟذﻛر،واﻟﺣر
Dari Ibnu ‘Umar ra berkata : “ Rasulullah saw
mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan satu
sha’ (2,176 kg) kurma atau gandum pada budak,
orang merdeka, lelaki, perempuan, anak kecil, orang
dewasa dari umat Islam dan memerintahkan
sebelum mereka keluar utk sholat (Idul Fitri)”
(Mutafaqun ‘alaih)

ZAKAT FITRAH
1. Zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim,
anak-anak maupun dewasa, orang merdeka maupun
hamba sahaya, laki-laki dan perempuan.
2. Kadar zakat fitrah adalah 1 sha atau 2,176 kg beras
atau dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 3,5 ltr beras
3. Boleh dibayarkan dengan barang maupun dalam
bentuk uang.

ZAKAT FITRAH
Waktu Pembayaran
1. Wajib membayar zakat fitrah yaitu
ditandai dengan tenggelamnya matahari di
akhir bulan Ramadhan.
2. Boleh mendahulukan atau mempercepat
pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib
tersebut ( Selama bulan Ramadhan )

