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Zakat, adalah istilah yang sering kita dengar bahkan mungkin sering kita katakan. Namun apakah kita
mengetahui detil zakat? Nah dalam tulisan saya kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai
beberapa hal yang terkait dengan zakat.

Terimakasih atas kunjungan di www.rohmadi.info, mohon masukan dan komentarnya

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Pengertian, hukum, Macam dan besaran zakat masing-masing:
Pengertian Zakat

Menurut istilah, zakat artinya adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang
berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.

Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya
syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah
memenuhi syarat-syarat tertentu (nisab)
Sebagaimana Firman Allah SWT :
??????????? ????????? ??????? ??????????
"Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu" (QS. An Nisaa:77)
???? ???? ????????????? ???????? ????????????? ?????????????? ?????
"Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan
kesalahan mereka" (QS. At Taubah:103)

????? ????????? ???????? ??????????? ????????????? ???????????? ?????????? ?????????
?????????? ?????? ?????????? ????? ????????? ????? ?????? ?????????? ????? ????
???????????
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"Sesungguhnya
orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan
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menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (QS. Al Baqarah:277)

?????? ???????????? ????? ??????: ????????? ???? ??? ????? ?????? ?????? ????
?????????? ???????? ??????? ????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????
?????????? ???????? ?????????
“Islam itu dibangun di atas lima hal : Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat,
memberikan zakat, beribadah haji ke Baitullah dan berpuasa di Bulan Ramadhan” (HR Bukhari
dan Muslim)

Macam Zakat
Terimakasih
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Zakat Fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang islam. Laki laki dan
perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba sahaya. Tujuannya untuk
membersihkan jiwa / diri seseorang yang sudah melaksanakan puasa. Zakat fitrah berupa
makanan pokok yang mengenyangkan yaitu sebanyak 1 sha' (atau setara 3,2 liter atau 2,5
kg)

Zakat Mal (Zakat Harta Benda), dimana menurut bahasa adalah berasal dari kata tazkiyah
yang artinya adalah menyucikan harta benda. Sedangkan menurut istilah kadar harta
benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat islam yang memenuhi syarat kepada
orang yang berhak menerimanya.

Penerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan yang telah ditegaskan dalam Al Qur’an
Al Karim pada ayat berikut,

???????? ???????????? ????????????? ??????????????? ??????????????? ?????????
???????????????? ??????????? ????? ?????????? ??????????????? ????? ??????? ???????
??????? ??????????
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3]
amil zakat, [4] para mu'allaf yang dibujuk hatinya, [5] untuk (memerdekakan) budak, [6] orangorang yang terlilit utang, [7] untuk jalan Allah dan [8] untuk mereka yang sedang dalam
perjalanan.” (QS. At Taubah: 60)
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Ayat
ini dengan jelas menggunakan kata “innama”, ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan
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untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.
Selebihnya mengenai penjelasan tentang penerima zakat dapat Anda temukan disini.

ZAKAT FITRAH
Besarnya 1 sho’ = 2,5 kg = 3,2 L
Berupa makanan pokok
Wajib Zakat : Setiap manusia yang hidup
Waktu : selama bulan Ramadhan sampai dengan sesaat sebelum sholat ‘iedul fitri
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ZAKAT MAL

Zakat An Nuqud (perhiasan)

01
02
03
04
05

Jenis Perhiasan
Emas
Perak
Logam Mulia
Batu Permata, intan, berlian, zamrud
Uang simpanan

Nisab
94 gram
624 gram
94 gram
94 gram
Setara dengan 94 gram emas

Za
2,
2,
2,
2,
2,

Zakat At Tijarah (usaha)

01
02
03
04
05
06
07

Jenis Usaha
Perdagangan
Industri Baja Tekstil
Pariwisata
Real Estate
Jasa
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan
Pendapatan

Zakat Al An’am (ternak)

Nisab
Setara 94 gram emas
Setara 94 gram emas
Setara 94 gram emas
Setara 94 gram emas
Setara 94 gram emas
Setara 94 gram emas
Setara 94 gram emas

Zak
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
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Jenis Ternak
Nisab
Unta
5 – 24 ekor
25 – 34 ekor
35 – 45 ekor
50 – 60 ekor
79 – 90 ekor
91 – 124 ekor
Sapi
30 – 39 ekor
40 – 59 ekor
60 – 69 ekor
>70 ekor
Kerbau / Kuda
30 – 39 ekor
40 – 59 ekor
60 – 69 ekor
>70 ekor
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04
Kambing
40 – 120 ekor
121 – 200 ekor
201 – 300 ekor

Zakat
1 ekor kambing umur 2 th
1 ekor kambing umur 2 th
1 ekor unta betina umur 3 th
1 ekor unta betina umur 4 th
2 ekor unta betina umur 2 th
2 ekor unta betina umur 3 th
1 ekor sapi umur 1 th
1 ekor sapi umur 2 th
2 ekor sapi umur 1 th
1 ekorsapiumur 1 th + 1 ekors
1 ekor sapi umur 1 th
1 ekor sapi umur 2 th
2 ekor sapi umur 1 th
1 ekor sapi umur 1 th + 1 ekor s
umur 2 th
1 ekor kambing umur 2 th
2 ekor kambing umur 2 th
3 ekorkambing umur 2 th

Zakat Az Zira’ah (pertanian)

01

Jenis Pertanian
Padi

02
03
04
05

Biji – bijian
Kacang, Gandum
Umbi – umbian
Buah - buahan

Gabah
Kering

Nisab
1350 kg
750 kg
750 kg
750 kg
750 kg
750 kg

Zakat
2,5 %
10 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %

Jika Anda bingung menghitung zakat Anda, silakan unduh file aplikasi zakat berikut :
1. Aplikasi Sederhana Zakat
2. Aplikasi Lengkap Zakat
Demikian singkat penjelasan mengenai zakat, semoga kita bisa melaksanakan dengan penuh keikhlasan,
aamiin....
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