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ABSTRAK 

Aziz, Abdul, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah 

Di Masjid Al-Idris Dsn.Glagahombo Ds.Kasihan Kec.Tegalombo Kab. 

Pacitan, Skripsi, Program Studi: Mu‟amalah, Jurusan: Syariah dan Ekonomi 

Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 

Pembimbing: Drs. Agus Romdlon Saputra, M.H.I 

Kata Kunci : Zakat Fitrah, Distribusi, Amil, Penggunaan Sisa Zakat 

Fitrah. 

 

Praktik pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Idris Dsn.Glagahombo 

RT.03/RW.05 Ds. Kasihan Kec. Tegalombo Kab. Pacitan masih dilaksanakan 

dengan cara tradisional dan belum sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. 

Mulai dari pendistribusian, status keamilan dan penggunaan sisa zakat fitrah. 

Maka untuk itu akan dipaparkan bagaimana pelaksanaannya, beserta tinjauan 

menurut parspektif hukum Islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

data yang diperolah dari penelusuran langsung di lapangan (masyarakat) 

terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Idris Dsn.Glagahombo 

RT.03/RW.05 Ds. Kasihan Kec. Tegalombo Kab. Pacitan. Dalam 

mendapatkan data penyusun melakukan observasi dan wawancara.  

Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian adalah 

pendekatan normatif, yaitu menyelesaikan masalah mengacu pada Al-Quran 

dan Sunnah, pendapat-pendapat ulama‟ serta  ijtihad dan dengan melihat 

aspek sosiologis yang terjadi di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan zakat 

fitrah di Masjid Al-Idris Dsn.Glagahombo RT.03/RW.05. Pelaksanaan zakat 

fitrah yang meliputi pendistribusian, status amil sampai pada penggunaan sisa 

zakat fitrah yang masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 

Berdasarkan metode yang digunakan, kemudian dianalisis secara 

deduktif, sehingga menghasilkan  bahwa pendistribusian zakat fitrah di 

Masjid Al-Idris Dsn.Glagahombo RT.03/RW.05 masih belum tepat sasaran 

karena dibagi secara merata kepada warga, tanpa menghiraukan kategori yang 

disyaratkan. Status keamilan belum bisa dikatakan sebagai amil tetapi Panitia 

Amil Zakat (PAZ), sedangkan penggunaan sisa zakat fitrah diserahkan 

kepada takmir masjid agar dikelola untuk memakmurkan masjid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum Islam pada hakikatnya telah berakar dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebagiannya telah 

menjadi patokan hukum bagi masyarakat. Lapangan hukum Islam, secara 

garis besar, diklasifikasikan ke dalam dua bidang yaitu hukum yang berkaitan 

dengan bidang ibadah dan hukum yang berkaitan dengan bidang muamalat.
1
  

Allah Maha Besar dan Maha Kuasa telah menyebutkan zakat dan shalat 

pada sejumlah ayat di dalam al-Qur‟an. Disini dapat disimpulkan secara 

deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. 

Diatas pondasi inilah berdiri bangunan Islam. al-Quran menjelaskan bahwa 

kepada mereka yanng memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang 

melimpah di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebaliknya, mereka yang menolak 

zakat diancam dengan hukuman yang keras akibat kelalaiannya.
2
 

 Sebelum manusia diciptakan oleh Allah swt., telah disiapkan terlebih 

dahulu apa yang diperlukan manusia itu. Bahkan yang paling banyak 

diperlukan manusia adalah hasil bumi.
 3

 Berkenaan dengan hal ini Allah swt. 

berfirman: 

 َواَ َ ْ اَ   ُ ْ اِ ا اَاْرِ اَوَ َ ْ َ اَ َ ِ َ ا َِ ْ َ اَ  اَ ْ ُ ُ ْونَا

                                                           
1
 Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 38. 

2
 Yasin Ibrahim Al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat, (Bandung: Pustaka  

Mandiri,1998), 15 
3
 Didin Hafidhuddiin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 4 
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Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di 

muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) 

penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”4
 (al-

A‟raf:10). 

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia pada 

kenyataannya sangat beragam dan berkembang terus menerus. Keragaman 

dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, tidak terlepas 

kaitannya dengan adat dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda,  

salah satunya adalah zakat.
5
 

Sudah dimaklumi bahwa zakat merupakan salah satu sendi ajaran Islam 

di samping shalat, puasa dan haji. Zakat merupakan ibadah pokok yang 

berkaitan  dengan  harta benda, ibadah yang bercorak sosial ekonomi, bahkan 

shalat dan  zakat dijadikan sebagai lambang dari  keseluruhan ajaran Islam.
6
 

Zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan 

haji. Kewajiban zakat pada dasarnya adalah hukum Ilahi yang bersumber 

pada sumber al-Qur‟an dan al-Hadits, aplikasinya adalah merealisasikan 

hukum dalam al-Qur‟an dan al-Hadits secara sempurna dan benar.
7
 

Diantara dalil-dalil adalah firman Allah swt.: 

فَِإْناتَ بُو اَوأَ َ ُ و ا  ص َةاَوآتَ ُو ا  زَك َةافَِإْخَو ُنُ ْ اِ ا  ّ يِ اَونُ َفّصُلا آيَ ِتا َِ ْوٍما

 يَ ْ َ ُموَناا

                                                           
4
 Departemen Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Mahkota,1971), 222 

5
 Ibid, Didin Hafidhuddiin, Zakat Dalam.........,4 

6
 Ibid, Didin Hafidhuddiin, Zakat Dalam.........,4 

7
 Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak, (Yogyakarta: Tiara wacana 

Yogya, 2003), 37 
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Artinya : ”Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan 

zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. 

Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kamu yang 

mengetahui. (Al-Qur‟an, 9: 11).”8
 

 

Dalil dari Hadist Nabi dari Abdullah bin Umar 

  الاراسوالا هاع يهاوس  ا:اع اعب  ا ّ هاب اعم ارضيا  ّ هاع هاا  الا

بيا اإاس اماع ىامساشه اداةاأاناااإ ها ااا هاواأناحم ا اعب اهاوارسوا

َروها  بخ ارىاُ هاوإ  اما  ص اةاو ايت ءا  زاك اةاواحجا  بيتاواصومار ض انا  

Artinya : Dari Abdullah bin Umar, Rosullullah SAW bersabda: Islam 

ini didirikan atas lima perkara yaitu menyaksikan 

bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Rasullullah adalah 

hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat  mengeluarkan 

zakat mengerjalakan haji dan puasa di bulan Ramadhan. 

(H.R. Bukhari) 
9
 

 

Dari ayat dan hadith di atas menerangkan bahwa merupakan salah satu 

kewajiban atas orang Islam terhadap harta miliknya yang harus diberikan 

kepada delapan asnaf yang berhak menerimanya, diantaranya: fakir dan 

miskin, pengurus zakat (amil), budak, orang yang berhutang, ibnu sabil, 

mu‟allaf, maka dari itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas penulis 

lakukan riset guna mengetahui problematika pelaksanaan zakat. Karena zakat 

juga merupakan salah satu untuk menumbuhkembangkan kekayaan muzaki, 

membersihkan jiwa muzaki dan membersihkan harta yang kotor karena 

campur tangan dengan harta mustahiq (orang yang menerima zakat). 

                                                           
8
 Depag  RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Gema Risalah Press,1993), 30. 

9
 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. 1, (Beirut Dar al-Fikr, 1981),108. 
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Oleh karena itu, distribusi zakat harus diatur dengan baik sehingga yang 

lebih kuat mengangkat yang lemah. Orang yang mampu memberikan 

hartanya kepada yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, yatim piatu 

dan kaum dhu’afa’. 

Dengan melihat obyek zakat yang begitu banyak, maka di dalam 

pembahasan skripsi  ini,  penulis ingin membahas sebagian objek zakat, yakni 

terbatas pada zakat fitrah, hal ini melihat keterbatasan waktu dan  

keterbatasan kemampuan diri penulis. 

Dari segi tinjauan hukum Islam zakat fitrah harus dibagikan kepada 

delapan asnaf, yakni fakir dan miskin, pengurus zakat atau amil, riqob atau 

budak, ghorim atau orang yang punya hutang dan tidak mampu 

membayarnya, sabillillah atau untuk jalan Allah, ibnu sabil atau orang yang 

dalam perjalanan baik dan muallaf. Akan tetapi realita yang terjadi pada 

umumnya kurang mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam 

syari‟at Islam. Disini penulis akan membahas sebagian kecil mengenai realita 

yang terjadi di masyarakat, yaitu mengenai pelaksanaan zakat fitrah di Masjid 

Al-Idris Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo 

Kabupaten Pacitan. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Masjid Al-Idris 

Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan, muncul 

permasalahan dalam pelaksanaan zakat fitrah tersebut. Karena selama ini 

pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Idris Dusun Glagahombo Desa Kasihan 

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dilaksanakan masih dengan cara 
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tradisional, sehingga dalam praktiknya menimbulkan banyak ketimpangan. 

Ditambah lagi kurangnya pemahaman panitia pengumpul zakat dan 

masyarakat Dusun Glagahombo Desa Kasihan mengenai ketentuan amil dan 

pengelolaan zakat fitrah sesuai syari‟at Islam. Sehingga tidak jarang zakat 

fitrah yang seharusnya diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak 

menerimanya, justru salah sasaran dan bahkan dibagi rata oleh panitia zakat 

fitrah kepada masyarakat sekitar, baik kepada yang berhak ataupun kepada 

orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. 

Karena dilihat dari tingkat keberhasilan zakat fitrah dalam 

merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan dan sosialnya adalah dengan 

membagikan zakat fitrah seadil-adilnya, hingga tidak terjadi tidak 

diterimanya zakat fitrah oleh para mustahiq, tetapi diterima  oleh orang-orang 

yang tidak berhak menerimanya. Atau mustahiq menerima sesuatu yang tidak 

memadai dan yang lain menerima pembagian yang terbaik, sehingga para 

mustahiq yang membutuhkan menjadi terabaikan. 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI 

MASJID AL-IDRIS DSN.GLAGAHOMBO, DS. KASIHAN, KEC. 

TEGALOMBO, KAB. PACITAN.” 

 

B. Identifikasi Masalah 
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Berangkat dari latar belakang di atas maka akan timbul masalah yang 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Sumber zakat fitrah di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, 

Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan. 

2. Waktu pengumpulan zakat fitrah di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, 

Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan. 

3. Status amil zakat fitrah di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, 

Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan. 

4. Cara menentukan orang yang berhak menerima zakat di Masjid Al-Idris, 

Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan. 

5. Cara pembagian zakat fitrah di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, 

Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di 

Masjid Al-Idris Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status amil zakat fitrah di 

Masjid Al-Idris Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan ? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan sisa zakat fitrah di 

Masjid Al-Idris, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penyusunan skripsi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian 

zakat fitrah yang terjadi di Masjid Al-Idris Ds.Kasihan, Kec. 

Tegalombo, Kab.Pacitan. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status amil zakat 

fitrah di Masjid Al-Idris Ds.Kasihan, Kec. Tegalombo, Kab.Pacitan. 

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan sisa 

zakat  fitrah yang ada di Masjid Al-Idris Ds.Kasihan, Kec. 

Tegalombo, Kab.Pacitan. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara : 

a) Manfaat Ilmiah 

Bahan pengembangan ilmu fiqh dan dapat digunakan sebagai 

penelitian lanjutan sehingga memberikan peluang bagi peneliti 

selanjutnya untuk menggali informasi dan pengetahuan lebih lanjut. 

b) Manfaat Praktis 

Memberikan manfaat pengetahuan dan informasi bagi masyarakat 

pada umumnya dan secara khusus dapat menambah pengetahuan serta 

pengalaman bagi penulis mengenai zakat fitrah dan juga sebagai 

sumbangan kelengkapan kepustakaan. 
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F. Telaah Pustaka 

Zakat fitrah memang sudah  banyak dikaji dalam beberapa karya tulis 

ilmiah, buku, artikel dan lainnya. Penulis juga telah membaca hasil karya 

ilmiah yang berupa skripsi yang akan digunakan sebagai tolak ukur untuk 

membedakan permasalahan yang ada dalam skripsi yang satu dengan yang 

lain. Diantara skripsi- skripsi tersebut antara lain:  

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan Siti Sarah, 

mahasiswa STAIN Ponorogo Jurusan Syariah Program Studi Muamalah 

tahun 2004 dalam skripsinya yang berjudul “PROBLEMATIKA 

PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI KECAMATAN KOTA 

KABUPATEN PONOROGO” (studi kasus di tiga kelurahan yaitu Kelurahan 

Bangunsari, Kelurahan Tonatan, dan Kelurahan Kauman, yang ada di 

Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo), yang membahas tentang penarikan 

zakat fitrah, pembagian serta pertanggung jawaban amil zakat fitrah di 

Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo. Dalam pembahasan penulis jelas tentu 

sangat berbeda, karena disni yang penulis bahas adalah tentang tinjauan 

hukum Islam tentang zakat fitrah.
10

 

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Heni Suryo 

Cahyono jurusan syariah program studi muamalah tahun 2011 yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian dan Perhitungan zakat di 

Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian 

                                                           
10

 Siti Sarah, Problematika Pelaksanaan Zakat Fitrah di Kecamatan Kota Kabupaten 

Ponorogo, (Ponorogo STAIN press,2004)  
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tersebut pokok pembahasan fokus terhadap cara perhitungan nisab dan 

presentase  zakat fitrah, ini jelas berbeda dengan pokok pembahasan penulis  

yang membahas pelaksanaan zakat fitrah dilihat  dari tinjauan hukum Islam. 

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Heru 

Rahmawwan jurusan syariah muamalah tahun 2005 yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Krajan, Kec.Pulung, 

Kabupaten Ponorogo,” yang membahas tentang pendistriibusian zakat fitrah 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan panitia zakat fitrah yaitu 3 hari 

sebelum malam hari raya Idhul Fitri. Pembahasan dalam skripsi tersebut jelas 

sangat berbeda dengan pembahasan yang penulis  bahas,  terletak pada fokus 

pendistribusiannya,  karena  pembahasan penulis  adalah bagian zakat 

fitrahnya. 

Dari ketiga tela‟ah pustaka di atas maka jelas sangat berbeda 

pembahasan ruang lingkupnya walaupun sama dalam bab zakat fitrah dengan, 

dari ketiganya kajian yang dibahas adalah tentang penarikan zakat fitrah, 

perhitungan nisab zakat fitrah, dan pendistribusian zakat fitrah, sedangkan 

pembahasan penulis adalah dalam kerangka pelaksanaan zakat fitrah ditinjau 

dari hukum Islam. 

G. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti di sini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena 
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tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.
11

 

Dan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang datanya diambil dari 

lapangan dimana kasus ini diteliti yakni dari praktik pelaksanaan zakat 

fitrah di Masjid Al-Idris Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, 

Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan. Data-data tersebut diambil baik dari 

dokumen, ucapan-ucapan maupun penggambaran situasi yang menjadi 

fokus dalam penelitian dan menggambarkannya secara jelas sebagai 

landasan dalam penggunaan penelitian. Artinya penelitian akan 

dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah di lapangan sehingga 

peneliti akan terjun langsung ke lapangan. 

2. Lokasi/Daerah penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini terletak di RT.03/RW.05 

Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan. Peneliti 

tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut karena ada beberapa 

permasalahan terkait dengan praktik pelaksanaan zakat fitrah yang 

dipandang belum sesuai dengan hukum Islam. 

 

 

                                                           
11

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 

hlm. 6 
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3. Subjek penelitian  

Yang penulis jadikan subjek penelitian disini adalah pengurus 

(takmir) masjid Al-Idris, orang yang bertugas mengurusi zakat fitrah 

(amil), serta masyarakat yang ada di sekitar lingkungan masjid tersebut. 

4. Data Penelitian 

 Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah : 

1. Dasar hukum diwajibkannya zakat fitrah. 

2. Petugas pengumpul (amil) zakat fitrah. 

3. Data tentang pendistribusian dan sisa hasil zakat fitrah. 

5. Sumber Data 

 Dalam penyusunan penelitian ini data dapat diperoleh melalui 2 

sumber data, yaitu: 

a. Data Primer 

1) Dari informan, yaitu terdiri dari orang-orang yang 

merupakan responden. 

2) Dari praktek pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Idris 

Ds. Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab,Pacitan.  

b. Data Sekunder 

1. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

berbagai sumber yakni dari buku-buku, kitab, dan 

lainnya yang berhubungan dengan zakat, antara lain : 
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a). Didin Hafifuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern. 

b). Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat. 

c).  Abu Bakar Ibnu Araby, Ahkamul al-Qur’an. 

d). Wahbah Al-Zuhayly, Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh, Terj.  

Agus Effendi, Bahrudin Fananny, Zakat: Kajian 

Berbagai Mazhab. 

e). Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah 

dan Sosial. 

f). Yasin Ibrahim Al Syaikh. 

g). Gazi Inayah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan 

Pajak. 

h). Depag  RI,Al-Qur’an dan Terjemahan. 

i). Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. 

6. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penyusunan penelitian ini adalah: 

a. Interview (wawancara), yaitu mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan responden, untuk memperoleh informasi yang 

sesuai dengan tujuan dan topik penelitian. 
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b. Observasi (pengamatan), pengumpulan data secara langsung 

terhadap objek penelitian atau hal lain yang menjadi sumber 

data. 

7. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

1) Editing, yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah 

diserahkan oleh para pengumpul data.
12

  

2) Organizing, yaitu menyusun secara sistematik dalam 

bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan 

sesuai dengan pembahasan. 

3) Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan untuk 

memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai 

kebenaran-kebenaran yang ditemukan di lapangan. 

b. Teknik Analisis Data 

1) Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dalam 

menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis 

data induktif yaitu dari lapangan tertentu yang bersifat 

khusus, untuk ditarik suatu teori yang dapat 

digeneralisasikan secara luas atau umum. 

2) Deduktif, ialah menggunakan data yang bersifat umum, 

kemudian menarik kesimpulan  yang bersifat khusus. 

 

                                                           
12

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, hlm.153. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka 

pembahasannya dikelompokkan dalam V bab, yaitu: 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum dan memberikan gambaran  

mengenai pola pikir dari seluruh skripsi yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian dan teknik analisa data. 

Bab II : LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan 

sebagaimana analisa dimana bab ini berisi penjabaran mengenai 

zakat  yang terdiri dari definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, 

pelaksanaan zakat fitrah, serta hikmah disyari‟atkannya zakat 

fitrah.  Pembahasan ini dinilai penting karena menjadi dasar objek 

penelitian. 

Bab III : HASIL PENGUMPULAN DATA DI LAPANGAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian yang berkaitan tentang 

bagaimana praktik pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Idris 

Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan, nilai 

penting daripada pemaparan ini adalah sebagai alat analisis pada 

pembahasan inti penelitian ini. 
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Bab IV : HASIL ANALISIS DATA 

Bab ini merupakan pokok paparan dari pembahasan skripsi ini, 

yang di dalamnya merupakan tinjauan hukum Islam terhadap 

praktek pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Idris. Baik mengenai 

pendistribusian,status amil, serta penggunaan sisa zakat fitrah yang 

ada di Masjid Al-Idris Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan 

Kec.Tegalombo. Kab.Pacitan, di analisa dari hukum Islamnya. 

Bab V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok 

pembahasan yang dilengkapi saran-saran sebagai bahan 

rekomendasi dari hasil penelitian penulis. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI  

 

A. PengertianZakat Fitrah 

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (nuwuww) dan bertambah  

(ziyadah). Jika diucapkan zakat al-zar’al-nafaqah, artinya tanaman itu 

tumbuh bertambah jika diberkati kata ini juga sering dikemukakan untuk 

makna suci(thaharah). Allah berfirman : 

 َ ْ ا َف َْ َحاَ ْ اَزاكَه 

Sesungguhnya beruntunglahyang menyusikan jiwaitu (Q.S. 91:9) 

Maksud kata zakka dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran. Arti yang 

sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut : 

 َ ْ ا َف َْ َحاَ ْ اَزاكى

Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan diri (Q.S. 

87:14) 

 

Kata zakat adakalanya bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah 

swt. sebagai berikut : 

 َفَ اتُ زَكْو ا َنْ ُفَ ُ  ْا

Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci (Q.S. 53:32) 
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Kata ini terkadang juga bermakna baik (shalah). Pernyataan rajul 

zakiyy berarti orang yang bertambah kebaikannya. Min qawn azkiya’ artinya 

termasuk di antara orang-orang yang baik. Zakka al-qadhi al-syuhud artinya 

seorang kadi menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan. 

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara‟, dinamakan zakat 

karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. 

Allah swt berfirman : 

 َوا َنُ ْو ا َ زَكىاةًا

Dan tunaikanlah zakat ... (Q.S. : 43) 

Makna-makna zakat secara etimologis di atas bisa terkumpul dalam 

ayat berikut : 

 ُخْ ِ ْ ا َْ َو ا ِِْ اَصَ َ ٌ اُتً ّهُ اُ ْ اَوتُ زَّكْيِه ْا

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat  itu kamu 

membersihka dan menyucikan mereka .....(Q.S. 9:103) 

 

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan uang orang yang 

mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. 

Adapun zakat menurut syara’13
, berarti hak yang wajib (dikeluarkan 

dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “Mengeluarkan 

sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai 

nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang 

                                                           
13

Al-‘Innayah yang terdapat dalam Hamisy al-Fath, I, hlm.481 ; Maraqi al-Falah, hlm.121 ; 

al-Durr al-Mukhtar, II, hlm.2 dan seterusnya; al-Lubab, I, hlm.139: al-Syarh al-Kabir, I, hlm.430; 

al-Mughni, II,  hlm.572; Kasysyaf al-Qanna’, II, hlm. 191 dan seterusnya. 



19 

 

 

 

berhak menerimanya (mustahiqq)-nya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh 

dan mencapai hawl (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 Allah swt.” Kata “menjadikan sebagian 

harta milik” (tamlik)dalam definisidi atas  dimaksudkan sebagai penghindaran 

dari kata ibahah (pembolehan). Dengan demikian, seandainya seseorang 

memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat 

dengan cara tersebut dianggap tidak sahih. Lain halnya dengan jika makanan 

itu diserahkan kepada anak yatim tesebut, seperti halnya ketika dia 

memberikan pakaian kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta 

yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-

syarat tersebut tidak diperlukan. 

Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan di atas 

ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan 

demikian, jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya 

selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum dianggap sebagai 

zakat. 

Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib 

dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nishab yang ditentukan oleh 

syariat. Maksud “orang yang khusus” ialah para mustahiqq zakat. Yang 

dimaksud dengan ýang ditentukanoleh syariat” ialah seperempat puluh (2,5 

%) dari nishab yang ditentukan, dan yang telah mencapai hawl. Dengan 
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ukuran inilah zakat nafilah dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan pernyataan “karena Allah swt.” adalah bahwa zakat itu 

dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah swt. 

Menurut Mazhab Syafi‟i, zakat adalahsebuah ungkapan untuk 

keluarnya harta atau tubuh sesuai sengan cara khusus. Sedangkan menurut 

mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus, 

untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus 

adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt. dalam ayat 

Alquran surat At-Taubah ayat 60 berikut : 

َه اَو ْ َمَؤ َفِ ا ُ  ُبُ ُهْ اَوِفّ  َ ِبا اَعَ ي ْ َ ْْ اَو ْ َ  اِ ِ  ِ ْْ  ِ َ
َ
َ ا  صَ َ ُتا ِ ُفَ  َ ِءاَو م َِ 

اَوِ اَسِبِلا   ِهاَوْبِ ا   ِبْيِلااَوَف ِْيَضً اِ َ ا هُاَ هُاَعِ ْيٌ اَحِ ْي ٌا َ ْْ  َو ْ َ  رِِ 

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 swt. dan orang-orang yang sedang 

dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. 

9:60)
14

 

 

Ayat ini menyebutkan tentang golongan-golongan yang berhak 

(mustahiq) menerima zakat, dengan singkat delapan golongan itu dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta, benda ataupun usaha, 

sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi dan tidak 

ada yang menanggung hidupnya. 

                                                           
14

Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, hlm.288. 
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2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta ataupun usaha untuk 

kebutuhan hidup namun itu tidak mencukupi dan tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya. 

3. Amil, yaitu orang yang ditugaskan untuk mengurusi zakat, 

mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. 

4. Mu‟allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, yang mana masih 

lemah imannya atau orang kafir yang diharapkan masuk Islam. 

5. Budak, yaitu hamba sahaya yang diberi kesempatan untuk menebus 

dirinya atau memerdekakan dirinya dengan tabusan harta. 

6. Gharim, yaitu orang yang banyak hutangnya, namunbukan maksiat 

melainkan hutang untuk kepentingan kebaikan. 

7. Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah swt., 

seperti guru agama, mubaligh, membangun masjid, madrasah dan 

sebagainya. 

8. Ibnu sabil (musafir), yaitu orang yang kehabisan bekal dalam 

perjalanan dan perjalanan itu adalah perjalanan yang mulia bukan 

perjalanan untuk dosa dan maksiat. 

Yang dimaksud dengan “waktu yang khusus” ialah sempurnanya 

kepemilikan selama satu tahun (hawl), baik dalam bentuk binatang ternak, 

uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-biian, 

dipetiknya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang 

tambang, yang semuanya wajib dizakati. Maksud lain dari “waktu yang 
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khusus” ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena 

pada saat itu diwajibkan zakat fitrah. 

Pernyataan “wajib” berarti bahwa zakat tersebut bukan sunnah, seperti 

halnya mengucapkan salam atau mengantarkan jenazah. Pernyataan “harta” 

berarti zakat bukan berupa jawaban terhadap salam. Pernyataan “khusus” 

berarti bahwa harta yang dizakati bukan harta yang berstatus wajib, artinya 

bahwa  harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk hutang atau untuk 

memberi nafkah kepada keluarga. Pernyataan “kelompok yang khusus” 

berarti bahwa mereka bukan ahli waris pemberi zakat. Dan pernyataan 

“waktu yang khusus” berarti bahwa waktu dikeluarkannya zakat tersebut 

bukan waktu zakat yang dinazari atau zakat kafarat.
15

 

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat tersebut, menurut terminologi para 

fuqaha, dimaksudkan sebagai “penuaian”, yakni penuaian hak yang wajib 

yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta 

tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk diberikan kepada orang-

orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan 

kebenaran (shidq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan 

kepada Allah swt. 

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah, 

sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya 

akan menjadi berkah, tumbuh berkembang dan bertambah, suci dan beres 

                                                           
15

Wahbah Al-Zuhayly, Zakat ; Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Rosdakarya, 2005), 82-

85 
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(baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah : 103 dan 

surah ar-Ruum ayat 39: 

اِإناَصَ ٰواَتَكا  ُخْ اِ ْ اأَْ َو ِِْ اَصَ َ ً اُتَ ّهُ اَ ْ اتُ زَّكيِهْ اِ َ اَوَصّلاَعَ ْيِه ْا

يٌعاَعِ يْ ا  َسَ ٌ ا ُ ْا ََِ ۱۰۳َُاَو   ُها  

Ambillah zakat  dari sebgian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
  

َوَ  اَءنْ ُتْ ا  َوَ  اَء اتَ ْيُتْ اّ ْ اّراب ًا ِيَ ْ بُ َو اِ اأَْ َواِلا    اِساَفَ ايَ ْ بُ ْو اِعْ َ    هِا

ُضِ ُفْوَنا
ُ
۳۶َُّ ْ ازََكواٍةاتُ ِْيُ ْوَناَوْ ُها   ِهاَفُأْوا َِئَكاُ ُ ا م  

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba tidak menambah pada sisi 

Allah swt. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 

untuk mencapai keridhaan Allah swt., maka (yang berbuat demikian) 

ialah orang-orang yang  melipatgandakan hartanya.”16
 

 

Sedangkan pengertian zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada 

akhir puasa bulan Ramadhan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun 

orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan dan orang merdeka maupun 

hamba sahaya.
17

 

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap 

mukallaf (orang  Islam, baligh dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya 

                                                           
16

Didin Hafifuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002),hlm.7-8 
17

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Bandung: Mizan, 1999), hlm.318 
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ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dinamakan  

juga dengan shadaqah fitrah. Zakat inidinamakan dengan zakat fitrah karena 

kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.
18

 

Zakat fitrah adalah zakat diri setiap orang Islam yang dikeluarkan setiap 

tahun pada hari raya Idhul Fitri, sebelum sholat id. Zakat ini disebut juga 

dengan zakat “nafs” karena berkaitan dengan pensucian diri, pembersihan 

hati dari perbuatan dan hal-hal yang mengurangi pahala puasa selama bulan 

Ramadhan.Tujuan zakat fitrah untuk membersihkan diri dan untuk 

mengembangkan amal perbuatan yang baik. 

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua bulan Sya‟ban. Maka sejak 

saat itu pula zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap 

muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada 

malam dan hari aya Idhul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-

dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa 

Ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali keadaan fitrah, suci seperti 

ketika dilahirkan dari rahim ibunya.
19

 

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah, yaitu pada saat bulan 

Ramadhan diwajibkan untuk menyucikan diri dari orang yang berpuasa dari 

ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Zakat fitrah itu 

diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dan 

jangan sampai meminta-minta. 

                                                           
18

Al-Muhadzdzab 1/448, Al-Majmu’ 5/537, Qalyubi wa Umairah2/32, Al-Hawi 4/367, dan Al-

Anwar 1/204 
19

Abdul Ghofur A., Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan 

Pajak di Indonesia , (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), hlm.38 
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Zakat fitrah itu zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan 

pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Kalau kita 

analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) dan ada pula 

pajak kepala (pribadi). Dengan demikian, persyaratakan zakat fitrah tidak 

sama dengan persyaratan zakat lainnya.
20

 

B. Hukum dan Dasar Hukum Zakat Fitrah 

Hukum zakat fitrah adalah fardhu „ain, merupakan salah satu kewajiban 

orang Islam yang mengalami hari raya Idhul Fitri, yaitu orang tersebut masih 

hidup pada tanggal 1 Syawal sebelum shalat Idhul Fitri. Besar zakat fitrah 

yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang adalah satu sha’ atau sekitar 3 ½. 

Jika ditimbang kurang lebih 2,5 kg. Pelaksanaan zakat fitrah adalah sejak 

bulan Ramadhan sampai malam tanggal 1 Syawal dan paling lambat sebelum 

sholat Idhul Fitri. 

Surat at-Taubah ayat 103 : 

ُخْ اِ ْ اأَْ َو  ِِْ اَصَ َ ً اُتَ ّه ُُ ْ اَوتُ زَّكيِهْ اِ َ اَوَصّلاَعَ ْيِهْ ا 
َو   ُهَ ِميٌ َ ِ ي ٌا  ِإنَصَ َتَ َ َ  ٌ َ ُه ْا    

 Ambillah zakat  dari sebgian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

 

 

 

                                                           
20

M. Ali Hasan, Zakat Dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia , 

(Jakarta: Kencana, 2006), hlm.107 
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Al-Baqarah: 267 

يَ اأَي َه ا  ِ يَ اآَ ُ و ْاأَنِفُ و ْاِ  اطَّيَب ِتاَ  اَكَ ْبُتْ اَوِِ اَأْخَ ْ َ  اَ ُ  اّ َ ا َاْرِ اَواَا

َِبيَثاِ ْ ُهاتُ ِفُ وَناَوَ ْ ُت ابِآِخِ يِهاِإااَأناتُ ْ ِمُضو ْاِفيِهاَو ْعَ ُمو ْاَأنا  ّ َهاَغِيٌا ْْ تَ َيمُمو ْا 

يٌ ا    ْي َ ُنايَِ  ُُكُ ا ْ َفْ َ اَويَْأُ  ُُك ابِ ْ َفْحَ  ءاَو  ّ ُهايَِ  ُُك ا ْ ِفَ ًةاّ ْ ُهاَوَفْض ًاَو  ّ ُها,اََِ

ْ ًاَوَ  اَي كُ ا,اَو ِسٌعاَعِ يٌ ا َاَخْْ ًاَكِث ِْْْ َمَ افَ َ ْ اأُوِِ ِْْْ َمَ اَ  اَيَ  ُءاَوَ  ايُ ْؤَتا  ا  يُؤِِ

 ِإااأُْوُ و ْا اَْ َب بِا

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 

Mahakaya lagi Mahaterpuji. “(QS. 2:267) 

Al-Baqarah ayat 43 : 

َْا  َوأَِ يُمو ا  صَ َةاَوآُتو ا  زَك َةاَو رَْكُ و اَ َعا    ِكِ 

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku‟lah beserta 
orang-orang yang ruku‟.” 

Az-Zariyat ayat 19 : 

 َوِ اأَْ َو  ِِْ اَحٌ ا ِ   ِاِلاَو ْ َمْحُ ومِا
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“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.” 
 

At-Taubah ayat 71: 

َو ْ ُمْؤِ ُ وَناَو ْ ُمْؤِ َ  ُتابَ ْ ُضُهْ اَأْو َِي ُءابَ ْ ٍضا

َهْونَ َ ِ  ْ ُمْ َ  َِويُِ يُمونَ  صَ َةَويُ ْؤُتونَ  زَك َةَويُِ يُ ونَ   َهَوَرُسوَ هُاۚ   أُاۚ  يَْأُ ُ ونَِب ْ َمْ ُ وِفَويَ   ْ

ََُُهُم   هُا ِكي ٌاِإن   َهَ زِيزٌ َا  و َِٰئَ َ يَ ْ   

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang 

lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari 

yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan 

mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi 

rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” 
 

Al-Hajj ayat 41: 

  ِ يَ اِإْناَ    ُ ْ اِ ا ْاَْرِ اأَ َ ُ و ا  صَ َةاَوآتَ ُو ا  زَك َةاَوأََ ُ و ابِ ْ َمْ ُ وِفا

  ِ َبُ ا ْاُُ ورِاَو ِ ِهعَا  َونَ َهْو اَعِ ا ْ ُمْ َ ِ ا

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka 

di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan 

zakat, menyuruh berbuat yang ma`ruf dan mencegah dari perbuatan 

yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” 
 

Hadis-hadis yang mewajibkan zakat  : 

Hadis dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW. mengutus Mu‟adz bin 

Jabal menjadi hakim di Yaman : 
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اَرُسْوُلا ِّ اَشَه َدِةاَأْناَاا َِ َهاِ اا   ْهاَوَأ ََ ا َ ْوَماأَْ ِلا ْ ِ َت اِباَفْ َعَهْ اِ  ِإنَكاتَأِِْ

تَ َ َ اَعَ ْيِهْ ا.ا   ِها فَِإن ُهْ اَأطَ اُعْو ا َذاِ َكافَ اْعَ ْمُهْ اَأنا   َهاَعزاَوَ لا ِف ْ

افُ َ  َ ِاِهْ افَِإن ُهْ اَأطَ ُعْو اِ َ ا ََ اأَْ َو  ِِْ اتُ ْؤاَخُ اِ ْ اأَِغِ َي اِاِهْ اَوتُ َوداِ  َصَ َ ً اِِ

ا   ِها,اِ َكافَِإاي َااوََك َ اِاَ اأَْ َو ِِ ْا َ ْْ َو اتِ ىاطَْ َوَة ْ َمْظُ ْوِمافَِ نُها َْيَسابَ ي ْ َ َه ا َوبَ 

.ِحَ  ابُا  

“Kamu akan datang kepada suatu kaum dari komunitas Ahli 

Kitab. Pertama-tama serulah mereka untuk mengakui bahwa tiada 

Tuhan selain Allah swt, dan bahwa aku adalah Rasulullah SAW. Jika 

mereka menerima hal itu,  beritahulah mereka bahwa Allah Swt. 

mewajibkan mereka mendirikan shalat yang lima waktu  dalam sehari 

semalam. Jika hal itu mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah Swt. 

telah mewajibkan mereka untuk  berzakat dari harta benda mereka, 

yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang 

yang miskin di antara mereka. Apabila mereka patuhi, hendaklah 

kamu hindari harta benda mereka yang berharga, dan takutlah atas 

doa-doa orang yang teraniya karena di antara mereka denganAllah 

swt.  tidak ada penghalang.”(H.R. Ibnu Abbas) 

 

Hadis dari Ath-Thabrani dan dari Ali bin Abi Thalib : 

اِ اأَْ َو  ِِْ اِبَ َ ٍرا َ ِ اْياَيَ ُعافُ َ  َ اَءِ َذ ا َ ْْ إَنا   َهافَ َ َ اَعَ ىاأََغِ َي اِءا ْ ُمْ ِ ِم

.َ  اُعْو اِ ااِ َ اَيْ َ ُعاأَْغِيَاُؤُ ْ اِحَ  اب ًاَشِ ْيً  اَويُ َ ّ ابُ ُهْ اَعَ  ب ًاأَ ِْيَم ْا  

“Allah swt, mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari 

kaum muslimin sejumlah yang ddapat melapangi orang-orang miskin 

di antara mereka. Fakir miskin itu tidak akan menderita karena 

kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali perbuatan orang-orang kaya. 
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Ingatlah Allah swt. akan mengadili mereka nanti secara tegasdan 

menyiksa mereka dengan pedih.” (H.R. Ath-Thabrani) 

 

َص اًع ا,اازََك اَة ْ ِفْ  ِا.ا:ام.فَ َ َ اَرُسُلا   ِهاص:ا َ اَلا.ا .َعْ ا ِْبِ اُعَمَ ار

 ْ ِْْا,اِ ْ اََ ُ ّا:اَص اًع اِ ْ اَشِ  ْْ ,ااَو  ص ْا,اَو َا ْا,اَو   َك ,اَعَ ىا ْ َ ْبِ َو 

ْْا َا,اَو ْ َ ِب ْْ ا  صَ اِةا,اِ َ ا ْ ُمْ ِ ِم ََ َوأََ َ اِ َ اأْناتوّداىا َ ْبَلاُخُ ْوِجا    اِساِإ

َ تف اع يهُ  

“Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rsulullah SAW mewajibkan zakat 

fitrah sebesar satu sho‟ kurma atau sho‟ syair atas seorang hamba, 
orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar  kecil dari orang-orang 

Islam; dan beliau memerintahkan agardikeluarkan sebelum orang-

orang keluar menunaikan sholat. (Muttafaq „alaih).”21
 

 

C. Pelaksanaan Zakat Fitrah 

1. Petugas Pengumpulan Zakat (Amil Zakat) 

Amil zakat adalah orang-orang yang terllibat atau ikut aktif dalam 

organisasi pelaksanaan zakat. Yang meliputi kegiatan mulai dari 

mengumpulkannya atau mengambil zakat dari para muzakki, sampai 

membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk 

penanggung jawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi dan 

semua orang yang terlibat didalamnya. Pelaksanaan zakat melibatkan 

sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan mengeluarkan dan 

mendistribusikan harta benda. Hal ini sebenarnya tidaklah sulit dan juga 

                                                           
21

Abdul Hamid, Fiqih Ibadah, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.207-215 
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tidaklah mudah. Tidakklah sulit mengingat bahwa Islam sendiri 

mengajarkan bahwa memberikan sesuatu itu kepada Allah swt. Maka 

barangsiapa yang membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, sungguh bantuan itu akan sampai kepada Allah swt. sebelum 

bantuan itu sampai kepada orang yang membutuhkannya.
22

 

Masuknya amil zakat sebagai salah satu dari delapan asnaf 

merupakan legitimasi Allah swt., tentang pentingnya lembaga ini dalam 

pengelolaan zakat. Namun hal ini belum direspon dengan baik oleh 

ummat Islam. Apalagi kalau dikaitkan dengan Q.S. at-Taubah : 103; 

dalam ayat ini ada kata ‘khuz’ yang berarti ambillah, menurut Ibnu 

Araby, khitab lafaz itu adalah ditujukan kepada nabi Muhammad SAW, 

sehingga mafhum muwafaqah-nya adalah tidak bisa zakat itu diambil 

oleh selain beliau. Atas dasar inilah para pembangkang zakat pada masa 

Sayyidina Abu Bakar tidak mau mengeluarkan zakat lagi. Meski ada 

perbedaan pendapat apakah ayat di atas maksudnya zakat wajib atau 

sunnah, adanya penggantinya (ulama‟/amil), secara inplisit menekankan 

agar zakat itu dikelola oleh sebuah pengurus/lembaga yang mengurus 

zakat.
23

 

Sehubungan dengan hal ini Imam wajib mengutus para petugas 

untuk mengutit zakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah 

SAW, dan para khalifahnya. Ini penting karena boleh jadi ada orang yang 
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(Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm.24 
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memiliki harta tetapi tidak mengetahui ketentuan zakat yang wajib 

dikeluarkan dan mungkin juga ada orang-orang yang enggan membayar 

zakat, bila tidak ada orang yang mengurusnya. Dalam hal ini petugas atau 

amil itu mestilah adil, terpercaya dan faqih, menguasai hukum tentang 

berbagai masalah zakat, atau mereka dapat menjalankan tugasnya dengan 

benar.  

Imam untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mengutip (Sha’), 

mencatat (khotib) harga yang berkumpul, membagi-bagi (qasim) dan 

mengumpulkan para wajib zakat, mengumpulkan para mustahiq (hasyir). 

Dan amil bertanggung jawab penuh pada tugas yang diberikan oleh imam 

berkaitan dengan pengelolaan penarikan, pengumpulan sampai 

pendistribusian. 

Amil tidak menerima bagian dari zakat, hanya sebesar upah yang 

pantas (ultrah al-mits) untuk pekerjaannya, Bila bagian amil ternyata 

lebih besar dari jumlah upahnya maka sisanya dialihkan kepada mustahiq 

yang lain. Sedangkan bila jumlah bagian amil itu kurang dari upahnya, 

imam harus memenuhi upah mereka.
24

 

Dalam pemilihan amil haruslah benar dan bagus. Yang 

dimaksudkan benar dan bagus di sini adalah dengan memperhatikan 

syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh fuqaha (para ulama ahli fiqih) 

tentang amil. Yaitu harusmuslim, terampil dalam bekerja (skill), memiliki 

ilmu pengetahuan dan jujur. 
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Sesunggunhya fiqh siyasah sya’iyah  sangat memperhatikan syarat-

syarat setiap orang yang hendak menguasai pekerjaan secara umum. 

Syarat-syarat tersebut terkumpul dalam dua hal, yaitu potensial skill dan 

amanah.  

Sebagai petugas atau amil zakat dia harus bersifat adil, yaitu tidak 

boleh memungut zakat dengan perhitungan yang ringan kepada orang 

yang  dicintai dan tidak zalim terhadap kesalahan, tidak bertujuan untuk 

dekat kepada orang yang tidak disukai, tidak ridha terhadap kesalahan, 

tidak bertujuan untuk dekat kepada orang-orang yang kaya dan kerelaan 

orang-ornag miskin serta papa. Tetapi semua keinginannya adalah 

semata-mata karena untuk mendapatkan ridha Allah swt.
25

 

Di Indonesia ini sudah ada satu organisasi yang mengangani zakat 

ini, yaitu BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah). Badan ini 

belum merata untuk seluruh Indonesia. Pembentukan badan ini 

dipelopori oleh pegawai negeri. Seseorang diberi tugas sebagai amil 

apabila memenuhi persyaratan-persyaratan : 

1) Seorang  muslimin, karena ia mengurusi zakat yang 

berhubungan dengan kaum muslimin,  tetapi ada 

pengecualian, seperti penjaga gudang, pengangkat 

barangyang tidak langsung berhubugan dengan penerimaan 

dan pembagian zakat itu. 
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2) Seorang mukallaf (dewasa) yang sehat akal pikirannya, 

kemudian harus bertanggung jawab dan 

mempertanggungjawabkan tugasnya itu. 

3) Seorang yang jujur, karena dia menerima amanat harta kaum 

muslimin, jangan sampai disalahgunakan. 

4) Seseorang yang memahami seluk beluk zakat, mulai dari 

hukumnya sampai kepada pelaksanaannya. 

5) Seorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, 

apalagi kalau amil itu benar-benar difungsikan. 

6) Seorang laki-laki menurut sebagian pendapat ulama‟.26
 

Pasal 3 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat 

adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau 

lembaga. Sebagaimana penafsiran tekstual Q.S.at-Taubah ayat 103, yang 

menyebutkankata “Amilinaalaiha” sebagai salah satu pihak yang berhak 

atas bagian zakat yang bertugas mengambil dan menjemput zakat 

tersebut.Rasulullah SAW. juga mempekerjakan seseorang mengurus 

keperluan zakat. Kemudian sunnah ini dilanjutkan oleh para 

Khulafaurrasyidin setelahnya.
27
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Amil ini memiliki kekuatan hukum secara formal untuk mengelola 

zakat. Dengan adanya amil, menurut Abdurrahman
28

 akan memilih 

beberapa keuntungan formal, antara lain: 

a) Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. 

b) Menjaga perasaan rendah diri para mustahiqzakat. 

c) Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang 

tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skalaprioritas 

yang ada pada suatu tempat. 

d) Memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat 

penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. 

Sebaliknya, jika zakat diserahkan secara langsung kepada 

mustahiqq, adalah sah, tetapi mengabaikan hal-hal tersebut di atas. Di 

samping kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.
29

 

Amil zakat adalahorang yang mendapatkan tugas untuk mengambil 

memungut dan menerima zakat dari para muzaki menjaga dan 

memeliharanya untuk kemudianmenyalurkannya kepada para mustahik 

yang berhak menerimanya. Di dalam UU No.38 tahun 1999 sebuah 

lembaga bisa termasuk dalam kategori amil zakat,mengacu pada Al-

Quran surah at-Taubah ayat 103bahwa amil zakat adalah orang yang 
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mendapatkan delegasi dari pemerintah,”Artinya:amil adalah mereka yang 

diangkat dan  dikukuhkan oleh pemerintah.”  

Bangsa Indonesia mengalami masa dimana sebelum ada ketentuan 

perundang-undangan khusus tentang zakat. Pada masa-masa tersebut  

maka berlakulah ketentuan yang dibuat oleh ahlul halli al aqdi 

(perwakilan). Dan fikih mengakui keberadaan ahlul halli al aqdi.  

Maka dengan lahirnya UU Nomor 38 tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat,  amil-amil yang diangkat oleh ahlul halli al aqdi 

sudah tidak lagi dikatakan amil dan tidak boleh lagi beroperasi. Dan 

digantikan oleh amil-amil yang diangkat oleh pemrintah. Menurut 

ketentuan fikih, mereka tidak boleh lagi beroperasi sebagai amil. Banyak 

orang yang bukan lagi statusnya amil tapi masih beroperasi di masjid-

masjid. Padahal mereka sudah beralih fungsi statusnya. Kalau  dulu  dia 

sebagai amil yang termasuk asnaf delapan,  sejak adanya  UU  No.38 

maka statusnya berubah menjadi perwakilan muzaki. 

Karena sebagai wakil muzaki, maka mereka diberi istilah Panitia 

Amil Zakat (PAZ) tetap boleh menrima zakat tapi bukan untuk dia 

melainkan untuk asnaf delapan.
30

 

Kebolehan panitia amil zakat ini menerima zakat bukan karena 

kapasitas dia sebagai amil namun sudah berubah fungsi sebagai wakil 
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muzaki. Ini disebabkan karena sudah ada undang-undang yang 

mengatakan zakat ditunaikan melalui amil. 

Adapun syarat agar amil zakat mendapatkan bagian dari zakat 

adalah mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut. Selain 

berhak menerima zakat, mereka diberikan gaji dari zakat sesuai dengan 

UMR (upah minimun regional), tidak boleh dari itu, kecuali apabila ada 

kesepakatan di antara mereka dan pemerintah untuk gaji lainnya, asalkan 

transparan. Akan tetapi, dianjurkan merekamendapatkan gaji yang sesuai.  

Dan bagi pemerintah, supaya memberikan upah kepada para amil 

zakat dari zakat itu, sesuai dengan gaji mereka terlebih dahulu. Sebab 

mereka mengambilnya dengan suatu kompensasi, sedangkan selainpara 

amil,  mereka mengambil bagian mereka, karena zakat adalah suatu 

simpati kepada mereka. Jika nilai zakat yang diberikan kepada mereka 

susuai dengan gaji mereka, maka mereka tidak boleh mengambilnya. 

Sedangkan, jika nilai zakat itu lebih banyak dari gaji mereka, maka 

mereka boleh mengambil sebatas gaji mereka, dan sisanya diberikan 

kepada golongan yang lain. Sebab, zakat hanya terbatas pada delapan 

golongan. Bila tidak ada hak untuk para amil dari sisa zakat itu, maka 

sisanya diberikan kepada golongan lainnya. 

Bila bagian untuk para amil dari zakat itu lebih sedikit dari gaji 

yang telah ditetapkan, maka untuk mencukupi gaji mereka diambil dari 

bagian golongan lainnya. Pemerintah boleh memberikan gaji kepada para 
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amil zakat diambilkan dari baitul mal. Dan, zakat yang diperolah, 

semuanya dibagikan kepada golongan-golongan lainnya, karena baitul 

mal untuk kemaslahatan kaum muslimin dan pekerjaan amil ini termasuk 

untuk kemaslahatan kaum muslimin.
31

 

2. Pendistribusian 

Para ulama‟ sepakat bahwa zakat fitrah dibagikan kepada delapan 

asnaf dan semuanya sudah disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 dan 

juga dianut oleh mazhab Syafi‟i mereka wajib diberi bagian yang merata 

dan ini adalah mazhab Ibnu Hazm apabila zakat fitrah itu dibagikannya 

sendiri, maka gugurlah bagian petugas karena memang tidak ada dan 

gugur pula bagian mu‟allaf, karena urusan mereka diserahkan kepada 

penguasa. 

Ibnu Qayyim membantah pendapat ini dan berkata: pengkhususan 

zakat fitrah bagi orang-orang miskin saja, karena merupakan hadiah dari 

Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah membagi sedikit-sedikit 

kepada golongan yang delapan, tidak pernah pula menyuruhnya, tidak 

dikeluarkan oleh seorangpun dari para sahabat dan orang-orang 

sesudahnya. Bahkan salah satu pendapat dari mazhab kami adalah tidak 

boleh menyerahkan zakat fitrah kecuali hanya golongan miskin saja. 

Menurut Mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanya 

diberikan kepada golongan fakir dan miskin  saja, tidak kepada petugas 

zakat, tidak pada orang mu‟allaf dan seterusnya. Apabila di suatu negara 
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tidak ada orang fakir, maka  dipindah ke negara tetangga dengan ongkos 

dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat supaya 

tidak berkurang jumlahnya, dalam hal ini jelaslah ada dua pendapat : 

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikan kepada asnaf yang 

delapan dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari 

golongan Syafi‟i. 

2. Pendapat yang memperkenankanmembagikannya kepada 

asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan 

fakir. Ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah 

zakat juga sehingga masuk pada keumuman ayat 60 surat al-

Baqarah. 

3. Pendapat yang mewajibkan kepada orang-orang fakir saja ini 

adalah pendapat golongan Maliki, salah satu pendapat Imam 

Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya yaitu Ibnu 

Taimiyah. Pendapat ini dipegang juga oleh Imam Hadi dan 

Abu Thalib dimana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah 

itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada 

yang lainnya dari asnaf yang delapan hal ini berdasarkan 

hadith yang artinya berbunyi: 

يَْأُ ُ اِبِهافَ يَ ْ ِ ُ ايَ ْوَما ْ ِفْ ِ اَويَ َ ْوُلا.ام.َك اَناَرُسْواُلا   ِهاص

اَ َ  ا ْ يَ ْوِما َرو ها جوا ز اُِ ُْغ ُ ْواٌ ْ اَعِ ا ْ ِف َو ِفاِِ  
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Artinya : “Rasulullah SAW menyuruh mengeluarkan zakat 

fitrah lalu membagikan pada hari raya Idhul Fitri dan 

bersabda : Cukupkan keperluan mereka (fakir miskin) agar 

tidak saling berkeliling untuk meminta-minta pada hari ini 

(HR.Jaujazani).
32

 

 

3. Penggunaan Sisa Zakat Fitrah 

Dalam zakat fitrah, pastilah ada sisa beras setelah panitia 

menyalurkannya kepada yang berhak mendapatkan atau para mustahik. 

Dalam kasus semacam ini penggunaan sisa beras zakat fitrah masih 

menjadi pertentangan dari beberapa ulama‟ dan belum ada dasar hukum 

yang cukup kuat untuk mempergunakan sisa beras zakat fitrah tersebut.  

Namun di dalam masyarakat tradisional pada umumnya sisa zakat 

fitrah kerap kali digunakan dalam konteks sabilul khoir  (jalan kebaikan) 

atau bisa juga disebut  fi sabilillah. Misalnya utnuk memakmurkan 

masjid, diberikan pada takmir masjid (para pelaku pencari ilmu), dan 

dimasak untuk acara yang diadakan masjid. Dari makna fi sabilillah 

sendiri begitu banyak arti, sehinga dalam penggunaan sisa zakat fitrah 

banyak pertentangan di antara  ulama atau jumhur. 

Namun apabila mengacu pada pendapat Yusuf Qardawi
33

 tentang 

hukum mempergunakan zakat untuk membangun masjid yaitu dengan 

menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid sehingga dapat digunakan 

untuk mengagungkan nama Allah, berdzikir kepada-Nya menegakkan 

                                                           
32

Al Jaujazani dalam kitab al Mughni, Jilid 2 : 669 
33

DR. Yusuf Al Qardawi,Fiqh Al Zakah, (Beirut: Daarul Ma‟rifah,tth) 
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syi‟ar-syi‟ar-Nya menunaikan shalat, serta menyampaikan pelajaran-

pelajaran dan nasehat-nasehat maka hal ini termasuk yang 

diperselisihkan para ulama dahulu maupun sekarang. 

Maka demikian itu dapat dianggap sebagai fi sabilillah sehingga 

termasuk salah satu dari delapan golongan, sasaran zakat sebagaimana 

yang dinashkan di dalam al-Qur‟anul Karim dalam surat at-Taubah : 60. 

Kata sabilillah itu artinya terbatas pada “jihad” saja sebagaimana yang  

dipahami oleh jumhur. Dalam bukunya Az-ZakahYusuf Qardawi 

memperkuat pendapat jumhur ulama‟ dengan memperluas pengertian 

jihad (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang lebih 

cepat ditangkap oleh pikiran), jihad da’wi (dakwah), jihad diini 

(perjuangan agama), dan lain-lain. Kesemuanya untuk memelihara 

eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari 

serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, baik 

salibisme, misionarisme, marxisme, komunisme atau dari free mansonry 

dan zionisme, maupun dari antek-antek dan agen-agen mereka yang 

berupa gerakan-gerakan Islam semacam Bahaiyah, Qadiniyah dan 

Bathiniyah (kebatinan) serta kaum skuler yang terus menerus 

menyerukan skulerisasai di dunia Arab dan dunia Islam.  

Berdasarkan hal ini maka Yusuf Qardawi menyatakan bahwa 

negara-negara kaya yang pemerintahannya dan kementerian wakafnya 

mampu mendirikan masjid-masjid yang diperlukan oleh umat, seperti 

negara-negara teluk, maka tidak seyogyanya zakat disana digunakan 
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untuk membangun msajid. Sebab negara-negara seperti ini sudah tidak 

memerlukan zakat untuk hal ini, selain itu masih ada saasran-sasaran lain 

yang disepakati pendistribusiannya yang tidak ada penyandang dananya 

baik dari uang zakat maupun selain zakat.  

Membangun sebuah masjid di kawasan teluk biayanya cukup 

digunakan untuk membangun 10 atau lebih masjid di negara-negara 

muslim yang miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid saja 

dapat menampung puluhan ribu orang.  

Dari sini beliau merasa mantap memperbolehkan mempergunakan 

zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang sedang 

mengahadapi serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, Qadiniyah, 

Bathiniyah, dan lain sebagainya. Bahkan kadang mendistribusikan zakat 

untuk keperluan ini – dalam kondisi seperti ini – lebih utama daripada 

didistribusikan untuk yang lain. Alasan saya memperbolehkan hal ini 

adalah:  

Merekaadalah kaum fakir, yang harus dicukupi kebutuhan 

pokoknya sebagai manusia sehingga dapat hidup layak dan terhormat 

sebagai layaknya manusiamuslim. Sedangkan masjid itu merupakan 

kebutuhan asasi  bagi jamaah muslimah. Apabila mereka tidak memiliki 

dana untuk mendirikan masjid, baik dana dari pemerinttah maupun dari 

sumbangan pribadi atau dari para dermawan.Kesimpulan: menyalurkan 

zakat untuk pembangunan masjid dalam kondisi seperti itu termasuk 
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infaq zakat fi sabilillahdemi menjunjung tinggi kalimat (agama) Allah 

swt. tergolong fi sabilillah atau sabilul khoir. 

Selain itu ada beberapa pendapat ulamamenyalurkan zakat kepada 

yayasan, madrasah, masjid, dan lain-lain. Selain golongan delapan asnaf 

zakat fitrah atau zakat mal hanya boleh disalurkan kepada 8 golongan 

yang disebut dalam Q.S.at-Taubah ayat 60 dan tidak boleh dibagikan 

kepada selain mereka seperti untuk pembangunan atau renovasi masjid, 

madrasah, jembatan, waduk atau irigasi, perbaikan jalan, mengkafani 

mayit, menjamu tamu, membuat pagar, dan lain-lain yang tidak disebut 

dalam Alquran. Ini pendapat jumhur (mayoritas) ulama‟ fiqih. Namun, 

Qadhi Iyad dalam Nailul Authar VII/115 mengutip pendapat ulama yang 

membolehkan penyaluran zakat untuk kemaslahatan umum. 

Fi sabilillah adalah para pejuang yang sukarela berjihad dan 

berjuang menghalau musuh. Mereka diberi bagian zakat meskipun 

mereka kaya, guna perbekalan dan hal-hal yang dibutuhkan membantu 

perjuangan mereka. Termasuk dalam hal itu untuk membeli dan 

menyiapkan segala perbekalan dan hal-hal yang dibutuhkan pejuang di 

medan perang, seperti peralatan perang dan persenjataan, sebab semua itu 

untuk kepentingan peperangan. 

Atas dasar ini, mujahid (orang yang berjihad di jalan Allah swt.) 

berhak menerima zakat, meskipun ia kaya. Adapun apa yang terlansir 

dalam hadis shahih dari sabda Nabi,”Zakat tidak halal untuk orang kaya 
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kecuali karena lima: karena ia berperang di jalan Allah swt., menjadi 

amil zakat, terlilit utang, ia membelinya (shadaqah dari orang fakir yang 

mengambilnya) dengan uang pribadinya, dan ia memiliki tetangga miskin 

yang ia beri sedekah namun si miskin kemudian menghadiahkannyalagi 

kepada sikaya.
34

 Hadis ini semakin memperjelas makna ayat, dan 

sebagian orang diperbolehkan mengambil zakat. 

Bagian zakat fi sabililah ini diperuntukkan bagi para pejuang 

sukarelawan yang tidak memiliki gaji darinegara, meskipun mereka 

orang-orang kaya. Bagian zakat ini juga dapat dimanfaatkan untuk 

menyiapkan segala keperluan pejuang, membangun rumah 

sakit,membuat jalan umum, meluaskan infrastruktur militer,  membina 

dan mengirimkan para da‟i, serta mengurus jama‟ah haji dan umrah, 

sebab haji dan umrah termasuk fi sabilillah. 

Adapun alokasi yang paling tepatuntuk mendistribusikan bagian fi 

sabilillah sekarang ini adalah apa yang disebutkan oleh Sang Reformis 

Muslim Sayyid Rasyid Ridha. Ia mengatakan: “Bagian fi sabilillah dari 

zakat perlu dialokasikan untuk usaha mengembalikan hukum Islam dan 

menjaganya dari sentimen orang-orang kafir, dan ini lebih penting dari 

jihad. Alokasi lainnya adalah untuk kegiatan dakwah Islamiyyah dan 
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An-Nawawi, Al-Majmu‟, VI/205 
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mempertahankannya dengan pena maupun lisan jika kekuatan pedang 

sudah tidak memungkinkan lagi untuk digunakan.”35
 

Bidang ini sesungguhnya lebih wajib dan lebih mendesak untuk 

dibiayai dari dana zakat orang-orang yang antusias terhadap Islam dan 

dari dana-dana sumbangan umum. Sayangnya, sebagian besar kaum 

muslimin belum memahami arti penting bidang ini, keharusan 

mendukungnya dengan jiwa raga dan harta, dan kewajiban 

mengutamakannya dengan segala bantuan yang dimiliki. Padahal orang-

orang yang bersedia mengulurkan bantuan (baik berupa zakat maupun 

selain zakat) kepada golongan-golongan penerima zakat/shadaqah 

lainnya, tidak akan pernah lenyap.
36

 

Para jumhur fuqaha
37

  sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan 

kepada selain yang disbutkan oleh Allah swt., seperti pembangunan 

masjid, jembatan, sarana pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, 

membeli kain kafan, membayar utang, penerimaan tamu, membangun 

pagar, persiapan peralatan perang (seperti membuat kapal dan membeli 

persenjataan), dan lain sebagainya, yang tidak disebutkan oeh Allah swt. 

karena pada dasarnya hal-hal tersebut tidak memiliki hak untuk 

menerima zakat. 

                                                           
35

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, الوسيط فى الفقه العبا دات , 
Penerj. Kamran As‟at Irsyady, (Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji, (Jakarta: 

Amzah, 2009)), hlm. 417 
36

Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Az-Zakat, II/667 
37

Al-Durr al-Mukhtaar wa Radd al-Muhtar, II, hlm.81,83,85; al-Bada‟i, II, hlm.45; al-Syarh 

al-Kabir,I,hlm.497; al-Muhadzdzab, I, hlm.170.173; al-Mughni,II,667; al-Qawaninn al-

Fiqhiyyah,hlm.111; Ahkam al-Qur‟an li Ib al-„Arabiy,II,hlm.957. 
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Pada awal ayat surat at-Taubah ayat 60 disebutkan kata innama 

yangmengandung suatu pengertian untuk pembatasan dan penetapan. 

Dengan demikian, ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah 

disebutkan dan menafikkan hal-hal yang tidak memiliki hak dari zakat. 

Pada akhirnya zakat tidak boleh dibayarkan untuk hal-hal yang disebut di 

atas karena pada dasarnya hal-hal tersebut sama sekali tidak memiliki 

hak menerima zakat. Hanya delapan kelompok  itulah yang berhak 

menerima zakat. 

Akan tetapi, al-Kasani menafsirkan bahwa di dalam kelompok itu 

ada yang disebut untuk kepentingandi jalan Allah swt. (fi sabilillah); atau 

di dalam melakukan ketaatan kepada Allah swt., dan jalan-jalan kebaikan 

bila diperlukan dapat dikategorikan kepentingan fi sabillah. Karena fi 

sabililah itu sifatnya umum, ia juga mencakup pembangunan masjid, dan 

sebagainya seperti yang pernah disebutkan. Sebagian pengikut mazhab 

Hanafi menafsirkan kata sabillah dengan menuntut ilmu sehingga para 

pelajar yang menuntut ilmu bisa mendapatkan bagian dari zakat 

walaupun mereka kaya. Anas dan al-Hasan mengatakan,” Apa yang 

diberikan untuk pembangunan jembatan dan jalan adalah termasuk 

sedekah biasa.” 



46 

 

 

 

Malik mengatakan,” Memang kata sabilillah itu artinya banyak 

sekali, tetapi belum menjumpai perselisihan pendapat bila kata itu 

diartikan dengan peperangan di jalan Allah swt.”38
 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum 

penggunaan sisa zakat fitrah dari para ulama‟ maupun ahli belum begitu 

jelas atau belum begitu kuat. Akan tetapi bila dikaitkan untuk jalan 

kebaikan di jalan Allah (fisabilillah/sabilul khoir)sisa zakat fitrah tersebut 

dapat dipergunakan memakmurkan masjid (fi sabilillah) dengan catatan 

apabila kondisi wilayah atau daerah miskin berpenduduk mayoritas 

muslim atau bukan di wilayah penghasil zakat.Dan mengacu dari jumhur 

ulama‟ bahwa sisa zakat fitrah boleh saja digunakan untuk kemaslahatan 

umat. 

D. Tujuan Dan Hikmah Disyariatkan Zakat 

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan 

manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini dalam 

penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah swt. Dia berfirman dalam 

Al-Quran : 

ا  ّ ْز ِا  َو   ُهاَفضَلابَ ْ َضُ ْ اَعَ ىابَ ْ ِضاِِ

Dan Allah swt. melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain 

dalam hal rezeki (Q.S. 16: 71)  
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Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), hlm.289-291 
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Maksud ayat ini ialah bahwa Allah swt. melebihkan sebagian kita dan 

sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dan mewajibkan orang yang kaya untuk 

memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir bukan hak yang 

tathawwu’ atau sekedar pemberian kepadanya. Dalam ayat lain disebutkan 

sebagai berikut : 

 َوِ ا َ َو ا ِِْ اَحٌ ا ِ   اِاِلاَو ْ َمْحُ ْومِا

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 

dan orang miskin yang tidak meminta. (Q.S. 51: 19).
39

 

 

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk 

menyelesaikan kesenjangan tersebut. Juga, ia bisa merealisasiskan sifat 

gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam. 

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt. mensyukuri 

nikmat-Nya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang 

tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis dan 

mengembangkan harta yang dimiliki. Firman Allah swt. dalam surah Ibrahim: 

7 : 

ا  َوِإْذَناَربُ ْ ا َِئْ اَشَ ْ ُ ْاَاَازِْيَ نُ  ْا اَو َِئْ اَكَفْ ُ ْاِإاناَعَ  اِِ

۷ََُ َ ِ ْيٌ ا  
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Wahbah Al-Zuhayly, Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh, Terj. Agus Effendi, Bahrudin Fananny, 
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“Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika 
kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan 

jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku 

sangat pedih.” 
 

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi 

untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke 

arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah 

swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat ketika 

mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat 

sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, 

terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan 

tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara 

menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi 

miskin dan menderita.
40

 

Ketiga , sebagai pilar amal bersama (jamma’i) antara orang-orang kaya 

yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya 

digunakan untuk berjihad di jalan Allah swt., yang karena kesibukannya 

tersebut, ia tidak memiliki waktu kesempatan untuk berusaha dan berihktiar 

bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya Allah swt berfirman dalam al-

Baqarah: 273, 
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Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo 
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ا اَسِبيِلا   ِهاَااَيْ َتِ يُ َ اَضْ بً اِِ  ِ ُفَ َ آاِءا  ِ يَ اُأْحِصُ و ِِ

َََْ بُ ُهُ ا ْجَ اِ ُلاأَْغِ َي َءاِ َ ا  ت َ فِفاتَ ْ  ِفُ ُهْ اِبِ ْيِمُهْ اَااَيْ ئَ ُ ْوَنا  ْاَْرِ ا

َ افً  ْْ ۲۷۳ََُوَ  اتُ ْ ِفُ ْواِ ْ اَخٍْْافَِإانا   َهاِبِهاَعِ ْيٌ ا      اَساِإ  

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di 

jalan Allah swt., mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang 

yang tidak tahu menyangka,mereka kaya karena memelihara diri dari 

meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, 

mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja 

yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui.” 
 

Keempat, sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun 

prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, 

kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas 

sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama bahwa orang yang 

menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin 

maupun sabilillah.
41

 

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat 

itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan 

bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan 

benar sesuai dengan ketentuan Allah swt. yang terdapat dalam hadits 

Rasululllah saw. bersabda : 

نا   هاَاايُ ْ َبُلاَصَ َ ً اَعْ اُغُ ْوٍلاإ ِِ  
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“Allah tidak menerima sedekah (zakat) dari harta yang tidak sah.” 

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan 

salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola 

dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus 

pemerataan pendapatan, economic with equity
42

.Monzer Kahf
43

 menyatakan 

zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang 

egaliter dan bahhwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. 
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BAB III 

PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH 

DI MASJID AL-IDRIS DSN.GLAGAHOMBO DS. KASIHAN 

KEC. TEGALOMBO KAB. PACITAN 

 

A. Gambaran Umum 

1. Letak Geografis Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan 

Tegalombo 

Dusun Glagahombo merupakan bagian dari wilayah Desa 

Kasihan, Kabupaten Pacitan. Luas Dusun Glagahombo sekitar kurang 

lebih 26 hektar, dihuni oleh sekitar 250 kepala keluarga yangterbagi 

menjadi 6 RT dan 3 RW. Dusun Glagahombo  berada di selatan Desa 

Kasihan. Berjarak kurang lebih 3 kilometer dari pusat kantor Desa 

Kasihan. 

Adapun secara geografis batas-batas wilayah Dusun Glagahombo 

adalah sebagai berikut: 

1. Barat : Kecamatan Tulakan 

2. Timur : Dusun Krajan 

3. Utara :Dusun Kalimojo 

4. Selatan :Kecamatan Tulakan. 

Hampir 70% masyarakat di Dusun Glagahombo berprofesi sebagai 

petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan lain diantaranya 
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berprofesi sebagai PNS dan guru honorer di beberapa sekolah swasta. 

Menurut pengamatan peneliti, masyarakat Dusun Glagahombo 

tergolong memiliki perekonomian menengah (rata-rata),meski ada 

beberapa yang tingkat perekonomiannya menengah kebawah. 

 Latar belakang pendidikan masyarakat yang ada di Dusun 

Glagahombo sebagian besar sampai pada tingkatan SMP 50% dan 

SMA50%,ada sekitar 70% dari yang lulus SMA melanjutkan 

keperguruan tinggi, baik di kabupaten Pacitan sendiri maupun keluar 

kota. Karena sebagian besar lembaga sekolah yang ada di Desa Kasihan 

yaitu berjumlah25 lembaga satuan pendidikan,mulai dari jenjang 

pendidikan RA sampai SMA/SMK,dan 8 diantaranya berada di Dusun 

Glagahombo, yaitu 1 Madrasah Aliyah, 1 SMK, 2 Madrasah 

Tsanawiyah, 1 SMP, 2 Madrasah Ibtidaiyah dan 1 RA.Menurut 

pengamatan penelitisecara kasat matamasyarakat di Dusun 

Glagahombo mayoritas cukup paham tentang agama, karena di Dusun 

Glagahombo terdapat 6 Masjid,10 Mushola dan 3 pondok pesantren. 

2. DATA PROFIL MASJID AL-IDRIS DUSUN GLAGAHOMBO 

DESA KASIHAN. 

a. Sejarah Singkat Masjid Al-Idris 

Dinamakan masjid Al-Idris,karena nama itu tidak lepas dari 

nama sang pendiri yaitu mbah Idris. Beliau lahir sekitar tahun 1915 

dari pasangan Wonodrono dan Sunem,beliau pernah nyantri di 
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salah satu pondok pesantren  di Pacitan, yaitu Pondok Mantren 

yang terletak di sebelah utara Kabupaten Pacitan. 

Setelah selesai menuntaskan belajarnya dari pondok, beliau 

kembali ke kampung halamannya dan kembali mengikuti 

pengajian/ngaji yang diselenggarakan oleh salah seorang guru ngaji 

yang ada di dusun Glagahombo, tepatnya di Kasihan (yang 

sekarang RT.04 didusun Glagahombo). Sebelum menikah dengan 

Asiyah, beliau sudah mengajarngaji di Jamburejo (yang sekarang 

RT.03) atau tempat dimana dulu beliau di lahirkan, Pertama 

kalimengajar ngaji beliau sudah memiliki murid/santri sekitar 40 

murid,pusat pengajiannya juga masih dipusatkan dirumah beliau. 

Dari waktu ke waktu santri yang mengikuti pengajian bersama 

beliau semakin berkembang pesat. Karena dirasa rumah beliau 

sudah tidak cukup lagi untuk menampung santri yang sangat 

antusias mengikuti pengajian beliau,maka beliau berisiniatif untuk 

mendirikan sebuah surau. Beliau dibantu oleh murid-

muridnya,pada tahun 1935 tepat dihalaman rumah belaiu berhasil 

mendirikan  sebuah surau yang terbuat dari kayu. Surau ini sudah 

difungsikan untuk kegiatan keagamaan sejak pertama kali 

berdirinya, yaitu meliputi pengajian Alquran,sholat 

berjama‟ah,praktik zakat fitrah dan praktik keagamaan yang lain. 

Sehingga pada tahun 1946 beliau mendirikan sebuah pondok 

pesantren yang terletak di Barat Masjid yang diberi nama pondok 
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pesantren Al-Idris yang masih berdiri sampai sekarang. Sekitar 

tahun 1970-an surau tersebut di pugar menjadi  sebuah bangunan 

masjid oleh msyarakat sekitar dan menjadi pusat kegiatan 

keagamaan di Dusun Glagahombo. 

Pada tahun 1986,bertepatan pada tanggal  17 Ramadhan beliau 

wafat dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa 

Kasihan. 

b. Geografis 

Luas wilayah RT.03/RW.05 kurang lebih 1.500m². Secara 

geografis Masjid Al-Idris terletak di Jamburejoyaitu bagian tengah 

lingkungan Jamburejo Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan 

Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur yang berbatasan langsung 

dengan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. RT.03/RW.05  

Jamburejo atau dimana Masjid Al-Idris berada, berjarak kurang lebih 

3 km²  dari Kantor  Desa Kasihan dan 30 km² dari pusat kota Pacitan. 

Terletak dibagian paling selatan Dusun Glagahombo,berpenduduk 

kurang lebih 228 jiwa dari 38 Kepala Keluarga  RT.03/RW.05  

Jamburejo atau dimana Masjid Al-Idris tersebut berdiri, hampir 75% 

masyarakatnya adalah berprofesi sebagai petani dan sisanya berprofesi 

sebagai PNS dan guru di sekolah swasta yang ada di sana. 
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Secara geografis batas-batas lingkungan  RT.03/RW.05 adalah 

sebagai berikut: 

1.Barat : Kecamatan Tulakan 

2.Timur :RT 04 Dusun Glagahombo 

3.Selatan :Area persawahan dan Kecamatan Tulakan 

4.Utara :RT 01 Dusun Glagahombo.
44

 

Dari data di atas diketahui bahwa RT.03/RW.05 Dusun 

Glagahombo Desa Kasihan berpenduduk 228 jiwa dari 38 Kepala 

Keluarga. 

c. Agama,Pendidikan, Sosial Masyarakat Dan Ekonomi 

1) Agama  

Mutu dari suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas agama 

yang mendasari,berkenaan dengan hal tersebut agama juga diakui 

sebagai salah satu sumber nilai,baik nilai moral maupun nilai 

spiritual yang memiliki peranan penting dan sumbangan yang 

cukup besar serta paling tinggi harganya bagi setiap jenjang 

kehidupan manusia.Agama memberikan motivasi hidup 

danpenghidupan serta merupakan alat pengembangan dan 

pengendalian diri yang amat penting. Oleh karenanya agama itu 

perlu diketahui, dipahami,diyakini,serta diamalkan oleh setiap 

                                                           
44

(Sumber data  ketua RT.03/RW.05,wawancara 6 Juni 2015) 
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manusia dengan utuh. Di  RT.03/RW.05 sendiri 100% 

penduduknya menganut Agama Islam,mempunyai 1 Masjid 1 

mushola,dan 2 pondok pesantren untuk tempat ibadah dan kegiatan 

keagamaan. 

2) Pendidikan 

Pendidikan merupakan tolak ukur maju atau tidaknya suatu 

masyarakat,artinya semakin tinggi rata-rata pendidikan suatu 

penduduk maka akan semakin tinggi pula kemajuan yang terdapat 

di suatu masyarakat tersebut Jika semakin rendah pula tingkat 

kemajuannya. Jadi jika suatu komunitas masyarakat ingin maju dan 

berkembang dengan baik maka pendidikan danpeningkatan mutu 

sumberdaya manusianya harus diperbaiki,dibinaserta 

dikembangkan dengan sungguh-sungguh.Menurut peneliti, 

masyarakat di RT.03/RW.05 Dusun Glagahombo Desa Kasihan ini 

secara keseluruhansudah cukup memahami arti pentingnya 

pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak 

yangberada dalam usia sekolah oleh orang tua dimasukkan 

kesekolah-sekolah negeri maupun swasta,dan tidak kalah 

pentingnya memasukkan anak-anak mereka di pondok pesantren. 

Hal ini terbukti dengan adanya sekolah yang ada di RT.03/RW.05 

yaitu 1 Madrasah Tsanawiyah, 1 Madrasah Aliyah dan 1 SMK. 

Selain itu di RT.03/RW.05 Dusun Glagahombo Desa kasihan ini 

terdapat tempat  mengaji untuk tingkat anak-anak dan remaja, yaitu 
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di pondok pesantren yang tepat berada satu lokasi dengan Masjid 

Al-Idris.Namun masyarakat yang berada di RT.03/RW.05Dusun 

Glagahombo ini pendidikannya bermacam-macam, mulai dari 

Taman Kanak-kanak(TK),Sekolah Dasar, Sekolah LanjutanTingkat 

Pertama(SLTP),Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan 

Perguruan Tinggi(PT). 

 

 

3) Sosial Masyarakat 

Dari aspek sosial masyarakat yang ada di RT.03/RW.05 

Dusun Glagahombo Desa Kasihan sudah berbaur dengan 

masyarakat yang lain di luar desa tersebut. Kehidupan sosial 

budaya di wilayah ini berjalan cukup baik,meskipun 

sosialkemasyarakatan masih terlihat sedikit individualisme. 

Walaupun masih terbilang masih dalam lingkup pedesaan, namun 

kondisi  tersebut memang diakibatkan karena adanya kesibukan 

masing-masing keluarga dengan aktivitas sehari-hari dalam 

memenuhi kebutuhan keluargamasing-masing . 

Adapun kegiatan–kegiatan sosial kemasyarakatan yang 

diadakan di RT.03/RW.05 Dusun Glagahombo Desa Kasihan ini 

antara lain : 
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1. Yasinan untuk kaum laki-laki yang diadakan rutin setiap 

malam Rabu Pahing dan Rabu Pon. 

2. Pengajian untuk kaum ibu bergiliran dari rumah kerumah 

yang diadakan rutin setiap hari Kamis malam sesudah 

sholat Maghrib. 

3. Berta‟ziah ke rumah anggota masyarakat yang mendapat 

musibah dan membantu anggota masyarakat lain dalam 

mengadakan acara keluarga. 

4. Gotong royong dalam menjaga kebersihan (kerja 

bakti)dan dalam membangun fasilitas umum.  

Masyarakat yang ada di RT.03/RW.05 Dusun Glagahombo 

Desa Kasihan  itu sama seperti dengan masyarakat lain, akan  tetapi 

hal yang paling menonjol  adalah dari segi agamanya, yang 

sebagian besar “salafy” bila dibandingkan dengan masyarakat lain 

yang ada diDesa Kasihan,contohnya dalam hal zakat fitrah tetap 

kukuh pada zakat tradisional, misalnya terkait amil zakat yang 

masih tumpang tindih dalam bertugas dan dibagi rata dalam hal 

pembagian zakat.
45

 

4) Ekonomi  

Dari segi ekonomi, karena masyarakat sekitar Masjid Al-

Idris Dusun Glagahombo tergolong menengah, mereka  

mengandalkan penghasilan sehari-hari dari hasil buruh dan 

                                                           
45

(Bapak  Khusnan Badawi, hasil  wawancara 11 Juni 2015) 
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pertanian,seperti padi, “polowijo”(sayur-sayuran) saat kemarau. 

Meskipun ada beberapa yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan guru swasta di beberapa sekolah. 

Dari hasil observasi dan wawancara,peneliti 

menyimpulkan baik dari segi agama, pendidikan,sosial budaya dan 

ekonomi, secara garis besar masyarakat Rt.03/Rw.05 khususnya 

dan umumnya masyarakat Dusun Glagombo memiliki tingkat 

pendidikan yang mumpuni,sosial budaya yang cukup bagus dan 

tingkat ekonomi menengah. Dibandingkan dengan dusun lain yang 

ada di Desa  Kasihan. 

B. Penyajian Data 

1. Data Pendistribusian Zakat Fitrah Yang Terjadi Di Masjid Al-

Idris Ds.Kasihan Kec. Tegalombo Kab.Pacitan 

Zakat yang disalurkan dapat membantu kebutuhan mustahiq. 

Sehingga dengan zakat tersebut ia dapat memperoleh kecukupan dan 

merupakan tujuan dari diwajibkan zakat fitrah itu sendiri. Agar 

menghindari permasalahan di dalam kehidupan sosial, terutama dalam 

hal penentuan dalam pembagian zakat. Zakat fitrah merupakan ibadah 

yang berdimensi sosial, sehingga dalam prakteknyaterkadang terjadi 

ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam seperti 

halnya dalam praktek distribusi zakat fitrah secara merata. 
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Sebagaimana telah penyusun kemukakan pada sub A 

bahwasanyamasyarakat  Dusun Glagahombo Desa Kasihan beragama 

Islam yang taat dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Di Dusun 

Glagahombo sendiri sebagaimana biasa sebelum pengumpulan zakat 

fitrah diakukan, terlebih dahulu para takmir masjid melakukan 

musyawarah pembentukan panitia zakat fitrah. Biasanya dilakukan 

pada malam ganjil yaitu pada tanggal 27 Ramadhan setelah shalat 

Isya‟ sebelum shalat Tarawih,sekaligus pengumuman pelaksanaan, 

waktu pengumpulan zakat fitrah dilaksanakan kepada para jama‟ah 

atau masyarakat di sini. 

Biasanya pada malam 27 Ramadhan setelah shalat Isya‟ ada 

semacam musyawarah atau rapat di dalam masjid sebelum shalat 

Tarawih berjamaah dimulai,pada kesempatan itulah amil atau panitia 

zakat ditunjuk atau dibentuk oleh perwakilan takmir, yang dirasa 

mampu dan sudah terbiasa mengurusi zakat,karena memang hampir 

setiap tahun orang-orang tersebut yang sudah biasa mengurus zakat. 

Sedangkan waktu pendistribusian atau pembagian zakat 

fitrah,yaitu  pada hari yang sudah ditentukan atau biasanya pada 

tanggal 28 Ramadhan.Seetelah shalat Ashar, para warga menyerahkan 

zakat fitrahnya kepada panitia zakat fitrah yang sudah menunggu 

dimasjid, para panitiazakat fitrah menerima dan mendoainyadan 

setelah hasil zakat sudah terkumpul semua baru didistribusikan kepada 

para penerima zakat oleh para amil zakat untuk mengantarkan beras 
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zakat fitrah terebut. Namun, bila ada amil yang sudah ditunuk tapi 

berhalangan karena suatu urusan, maka mencari pengganti. 

Dalam hal pembagian, agar tidak terjadi menerima doubledan 

jelas penerimanya, maka dari panitia zakat fitrah memberi kertas nama 

pada kresek platik satu persatu. Kemudian anak-anak muda sini diberi 

tugas untuk mengantarkan beras tersebut. Panitia zakat tidak bekerja 

sendiri, pembagian beras zakat fitrah dibantu oleh para pemuda 

dilingkungan masjid. 

Takaran pembagian beras zakat tidak menentu tergantung 

seberapa  banyak hasil zakat fitrah dari para warga, antara 2,5 kg-3 kg 

per orang. Dan dibagikan kepada fakir miskin, dan sabilillah. Para 

panitia zakat fitrah mengalami kesulitan dalam menentukan fakir 

miskin, karena rata-rata warga di sini tidak miskin juga tidak kaya, 

namun ada sebagian kecil yang memang benar-benar masuk kategori 

fakair miski. Sehingga panitian zakat fitrah mempunyai inisiatif untuk 

mengkait-kaitkannya, misalkan, si Fulandilihat dari sisi strata 

sosialnya pada dasarnya dia tidak berhak mendapatkan zakat fitrah, 

maka panitia zakat fitrahmengakiatkan si Fulan dengan dia pernah 

berkecimpung di masjidatau sebagai sabilillah maka si Fulan 

mendapatkan bagian zakat fitrah. Maka dengan begitu hampir semua 

lapisan mendapat bagian zakat fitrah. 
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Selain itu, ada sebagian warga yang menyerahkan langsung  

pada seorang pemuka agama di lingkungan tersebut atau lebih kita 

kenal dengan istilah kyai, untuk kemudian terserah kiyai tersebut mau 

di apakan dan dikemanakan. Dan pendistribusian zakat fitrah tersebut 

dibagi secara merata tidak menurut pada persyaratan 8 asnaf dengan 

cara diantar kerumah-rumah dan dititipkan pada tetangga atau saudara 

terdekat. 

Adapun rincian pembagiannya adalah sebagai  berikut : 

Terdapat 38 Kepala Keluarga dengan jumlah total 228 muzakki 

terkumpul beras sebesar 665 kg beras dan dibagikan kepada miskin, 

sabilillah, dan amil.  

Di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, 

Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan dalam pembagiannya zakat fitrah itu 

dibagi secara merata,dan takarannya pun tidak menentu setiap 

tahunnya,terkadang 3 kilogram beras terkadang juga hasil dari satu 

orang yang wajib zakat langsung di bagikan kepada satu orang 

miskin,atau sabilillah dan amil zakat fitrah. Selama proses 

pembagiannya tidak bisa dihindari jika ada beberapa orang yang 

sudah menerima zakat fitrah dari muzakki langsung. Maka mereka 

menerima zakat dua kali.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Dawami dalam 

kutipan wawancara sebagai berikut : 
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“Kalau di masjid sini ya kondisional mas,tapi yang 

sering biasanya dilaksanakan pada tanggal 28 Ramadhan 

pada sore hari setelah ashar, berupa beras mas.Orang-

orang yang biasanya mengurusi,seperti saya, terus  kang 

Mufid  dan lain-lain. Kadang kalau yang biasa mengurusi 

berhalangan hadir karena repot, ya mencari pengganti. 

Ya seperti yang sudah–sudah terlaksana, yaitu pada 

hari yang sudahditentukan itu masyarakat sini setelah 

Ashar menyerahkan zakatnya kepada panitia zakat yang 

sudah menunggu dimasjid sini,lalu kami menerima dan 

mendoainya,dan setelah hasil zakat sudah terkumpul 

semua baru di bagi.Di kantong plastik beras kan sudah 

ditempel kertas nama orang yang mau diberi. Lalu anak-

anak muda sini diberi tugas untuk mengantarkan beras 

tersebut,tapi dari kami juga ikut menyalurkan,kadang 

dititipkan kepada saudaranya atau orang yang dekat sama 

si orang yang berhak menerima zakat tersebut. 

Tidak menentu mas tergantung seberapa  banyak hasil 

dari zakat, terkadang ya 3 kg,kadang zakatnya orang 1, ya 

itu yang diberikanya.Ya kalau disini itu kepada fakir 

miskin, fisabilillah, untuk menentukan fakir miskin saja 

disini susah mas, kalau dikatakan miskin ya miskin semua 

kalau dikatakan mampu ya mampu semua. Makanya 

panitia zakat kebingungan untuk menentukan siapa yang 

berhak menerima. Lalu kami mempunyai inisiatif untuk 

mengkait-kaitkan,contohnya begini mas, si A ini pada 

dasarnya dia tidak berhak mendapatkan,kalau  melihat dari 

sisi strata sosialnya,lha kami kaitkan dia dengan dia 

pernah berkecimpung di masjid maka si A ini akhirnya 

mendapatkan. Akhirnya hampir semua lapisan mendapat 

bagian zakat fitrahnya.” 

 

Dari data penelitian di atas dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa pembagian zakat fitrah di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, 

Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan pada umumnya sudah 

merata namun kurang memperhatikan syarat dan ketentuan orang 

yang berhak menerima zakat dan tidak bisa dihindari  bahwa ada 
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sebagian penerima zakat yang tidak berhak menerimanya akan tetapi 

menerima zakat fitrah di Masjid Al-Idris. 

2. Status Amil Zakat Fitrah Di Masjid Al-Idris Ds.Kasihan Kec. 

Tegalombo Kab.Pacitan 

Amil merupakan komponen yang sangat penting dalam zakat, 

baik itu zakat yang berkaitan dengan maaliyah atau kebendaaan 

maupun yang berkaitan dengan zakat nafs (zakat fitrah)  yang 

dikeluarkan setiap muslim setahun sekali tepatnya pada bulan 

Ramadhlon menjelang hari raya Idhul Fitri. Keberadaan amil dalam 

zakat mutlak sangat diperlukan. 

Keberadaan amil yang berada dalam Alquran masuk dalam 

salah satu syarat adalah karena mengingat perannya yang sangat 

penting dalam zakat. Tugas dan tanggungjawab amil dalam mengelola 

zakat juga tidak mudah. 

Mulai dari pengumpulan zakat, pendistribuasian sampai 

mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapat zakat terutama 

fakir miskin. Itu semua merupakan beban tanggung jawab yang yang 

tidak mudah dan tidak ringan bagi seorang amil. 

Mengingat penting dan beratnya tugas dari amil maka 

diperlukan orang-orang yang benar-benar mampu menjalankan tugas 

sebagai seorang amil. Paling tidak kriteria orang tersebut memahami 

tentang zakat. Dengan keberadaan amil yang benar-benar mampu 
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dipastikan pengelolaan zakat akan maksimal dan sesuai sasaran 

berdasarkan syariat Islam. 

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan di Masjid Al-Idris, 

Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan keadaan 

amil dan pertanggungjawaban amil atas kinerjanya sangatlah 

bervariasi, sebagaimana yang terdapat di Masjid Al-Idris, 

Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan 

pembentukan panitianya adalah tunjukan dari perwakilan takmir 

berdasarkan kesanggupan orang yang bersedia dan memang sudah 

biasa menjadi panitia zakat.  

Hal ini sebagaimana penuturan informan dari hasil wawancara  

dengan Bapak Danuri sebagai berikut : 

“Pembentukan amil  atau  panitia zakat fitrah disini 

biasanya pada malam ganjil  yaitu pada malam 27 

Ramadhan setelah shalat Isya‟ sebelum shalat Tarawih 

mas,sekaligus pengumuman pelaksanaannya kapan,terus 

jam berapa zakat fitrah dilaksanakan kepada para jama‟ah 
atau masyarakat sini,biasanya begitu. 

Ya kalau masalah siapa yang menunjuk amil zakat itu, 

takmir masjid sini, yaitu mbah Khusnan. Biasanya pada 

malam  27 Ramadhan setelah shalat Isya‟ itu ada semacam 

musawarah atau rapat begitu mas di dalam masjid sebelum 

shalat Tarawih berjamaah dimulai,pada kesempatan itulah 

amil tersebut ditunjuk atau dibentuk oleh perwakilan 

takmir, ya yang dirasa mampu dan sudah terbiasa 

mengurusi zakat itu mas yang ditunjuk,karena hampir 

setiap tahun menunjuk amil,tapi yang sering itu ya orang-

orang yang sudah  biasanya mengurusi, seperti  pak 

Mufid,mbah Dawami dan kang Udin.” 
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Dari data di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

pembentukan amil di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, 

Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan masih bersifat tradisional, dibentuk 

secara insidentil, yaitu hanya ketika zakat fitrah berlangsung, 

pemilihan amil secaraaklamasi (tunjukan) atau musyawarah bersama 

dengan takmir masjid. 

3. Penggunaan Sisa Zakat  Fitrah Yang Ada Di Masjid Al-Idris 

Ds.Kasihan Kec. Tegalombo Kab.Pacitan. 

Pengeluaran zakat fitrah diwajibkan atas seluruh umat muslim 

mulai dari anak kecil sampai orang dewasa mampu (berkecukupan) 

dan sudah menjadi ketentuan dalam syara‟‟, tanpa membeda-bedakan 

jenis kelamin, umur dan status  yang berkenaan dengan bulan 

Ramadhan sebesar satu sa‟ bahan makanna pokok.Pihak-pihak yang 

menerima zakat telah ditentukan di dalam Al-Quran surat at-Taubah 

ayat 60 tertera di atas yang terdiri dari delapan golongan (al-asnaf as-

samaniyyah).  

Zakat fitrah yang ada di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, 

Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitandalam setiap prakteknya 

selalu saja bersisa, rata-rata sekitar dua karung sak besar. Hal ini 

dikarenakan panitia zakat fitrah kesulitan dalam menentukan penerima 

zakat. Sebagian besar sebagaimana biasa zakat diperuntukkan kepada 

fakir miskin. Artian fakir miskin di sini adalah fakir adalah orang yang 
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masih sanggup bekerja namun hasil dari pekerjaannya tersebut tidak 

dapat menuhi kebutuhan sehari hari, sedangkan orang miskin adalah 

orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan juga orang yang tidak 

memiliki penghasilan sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-

hari kesulitan, sedangkan di lingkungan Masjid Al-Idris, 

Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan ada rasio 

antara 1 sampai dengan 4 kepala keluarga (KK).  

Sehingga zakat fitrah dibagikan merata pada semua kepala 

rumah tangga, entah itu termasuk dalam golongan 8 asnaf atau bukan. 

Dan apabila zakat fitrah tersebut bersisa, maka sisa zakat fitrah 

tersebut dari amil diserahkan kepada takmir masjid, dari takmir 

masjid, dikelola untuk para sabilul khoir (guru TPQ, takmir) atau fi 

sabilillah,dengan dijual untuk kemakmuran masjid seperti untuk beli 

sapu, lampu, cat,dan lain-lain. Juga di masak oleh anak-anak yang 

ngaji dan tidur di masjid. Terkadang orang dewasa juga ada yang ikut, 

memang dari panitia zakat fitrah menyisihkan dari sisa zakat tersebut 

misalkan ada yang mau masak dari anak-anak yang ngaji (menuntut 

ilmu) disini. Karena apabila dibagikan ke lingkungan lain selain 

lingkungan sini RT sini mereka sudah mendapatkan bagian dari 

masjid  dan musola lain. Dan disini yang masuk kriteri seperti 

ghorim,budak, mualaf tidak ada. Sedangkan apabila diserahkan ke 

BAZ/LAZ juga jauh dari sini. 
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Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan 

Bapak Dawami dalam kutipan wawancara di bawah ini : 

“Zakat fitrah tetap berupa beras bukan uang atau 

lainnya, biasa tersisa  sekitar 2 sak besar (karung besar),itu 

yang sering terjadi.Sisa zakat kemudian diserahkan kepada 

ketua takmir masjid. Dari hasil sisa zakat fitrah tadi di jual 

dan hasil dari penjualan itu uangnya diguanakan untuk 

kemakmuran masjid atau fi sabiliah/sabilul khoir,seperti 

buat beli sapu,lampu,cat dan lain-lain. Juga di masak oleh 

anak-anak yang ngaji dan tidur dimasjid terkadang orang 

dewasa juga ada yang ikut, memang  dari kami 

menyisihkan dari sisa zakat tersebut misalkan ada yang 

mau masak dari anak-anak yang ngaji disini. Karena mau 

dibagikan lagi lingkungan lain selain lingkungan sini RT 

sini mereka sudah mendapatkan bagian dari masjid  dan 

musola lain.dan disini itu seperti 

ghorim,budak,mualaf,mau disalurkan kepada itu juga gak 

ada yang masuk kategori.mau diserahkan BAZ/LAZ juga 

jauh dari sini.” 

 

Dari hasil data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil sisa 

zakat fitrah yang ada di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, 

Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan bahwa sisa zakat fitrah 

tersebut diserahkan kepada takmir masjid untuk dikelola guna 

kemakmuran masjid sabilul khoir/fisabilillah,karena memang kategori 

penerima zakat di dusun tersebut hanya sebagian kecil yang masuk 

dalam kriteria penerima zakat sedangkan apabila diserahkan ke dusun 

atau desa yang lain juga sudah terpenuhi. Dan karena terbentur jarak, 

apabila diserahkan kepada BAZ atau LAZ jauh dari desa. 
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BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI MASJID AL-IDRIS 

DSN.GLAGAHOMBO, DS. KASIHAN, KEC. TEGALOMBO, KAB. 

PACITAN. 

 

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah 

Di Masjid Al-Idris Ds.Kasihan Kec. Tegalombo Kab.Pacitan. 

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan 

Ramadhan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik 

laki-laki maupun perempuan dan orang merdeka maupun hamba sahaya. 

Zakat fitrah adalah zakat diri setiap orang Islam yang dikeluarkan setiap 

tahun pada hari raya Idhul Fitri, sebelum sholat id. Zakat ini disebut juga 

dengan zakat “nafs” karena berkaitan dengan pensucian diri, pembersihan 

hati dari perbuatan dan hal-hal yang mengurangi pahala puasa selama bulan 

Ramadhan. Tujuan zakat fitrah untuk membersihkan diri dan untuk 

mengembangkan amal perbuatan yang baik.
 46

 

Hukum zakat fitrah adalah fardhu „ain, merupakan salah satu kewajiban 

orang Islam yang mengalami hari raya Idhul Fitri, yaitu orang tersebut masih 

hidup pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idhul Fitri. Besar zakat fitrah 

yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang adalah satu sha’ atau sekitar 3 ½. 

Jika ditimbang kurang  lebih 2,5 kg. Pelaksanaan zakat fitrah adalah sejak 
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bulan Ramadhan sampai malam tanggal 1 Syawal dan paling lambat sebelum 

sholat Idhul Fitri.
47

 

Menurut Mazhab Syafi‟i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk 

keluarnya harta atau tubuh sesuai sengan cara khusus. Sedangkan menurut 

mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus, 

untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus 

adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt. dalam ayat Al-

Quran surat at-Taubah ayat 60 berikut : 

َه اَو ْ َمَؤ َفِ ا ُ  ُبُ ُهْ اَوِفّ  َ ِبا اَعَ ي ْ َ ْْ اَو ْ َ  اِ ِ  ِ ْْ  ِ َ
َ
َ ا  صَ َ ُتا ِ ُفَ  َ ِءاَو م َِ 

اَوِ اَسِبِلا   ِهاَوْبِ ا   ِبْيِلااَوَف ِْيَضً اِ َ ا هُاَ هُاَعِ ْيٌ اَحِ ْي ٌا َ ْْ  َو ْ َ  رِِ 

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 swt. dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana (Q.S. 9:60)
48

 

Ayat ini menyebutkan tentang golongan-golongan yang berhak 

(mustahiq) menerima zakat, dengan singkat delapan golongan itu dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

9. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta, benda ataupun usaha, 

sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi dan tidak ada 

yang menanggung hidupnya. 
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10. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta ataupun usaha untuk 

kebutuhan hidup namun itu tidak mencukupi dan tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya. 

11. Amil, yaitu orang yang ditugaskan untuk mengurusi zakat, 

mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. 

12. Mu‟allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, yang mana masih 

lemah imannya atau orang kafir yang diharapkan masuk Islam. 

13. Budak, yaitu hamba sahaya yang diberi kesempatan untuk 

menebus dirinya atau memerdekakan dirinya dengan tabusan harta. 

14. Gharim, yaitu orang yang banyak hutangnya, namun bukan 

maksiat melainkan hutang untuk kepentingan kebaikan. 

15. Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah swt., 

seperti guru agama, mubaligh, membangun masjid, madrasah dan 

sebagainya. 

16. Ibnu sabil (musafir), yaitu orang yang kehabisan bekal dalam 

perjalanan dan perjalanan itu adalah perjalanan yang mulia bukan 

perjalanan untuk dosa dan maksiat. 

Untuk pendistribusian zakat memang diberikan kepada mustahiq yang 8 

asnaf tersebut,  baik zakat itu bersifat “maliyah” maupun nafs (fitrah). 

Dengan demikian mustahiq zakat fitrah adalah sama dengan mustahiq zakat 

mal. Namun demikian dalam zakat fitrah ada prioritas tersendiri, yaitu untuk 

fakir miskin.  
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Para ulama‟ sepakat bahwa zakat fitrah dibagikan kepada delapan asnaf 

dan semuanya sudah disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 dan juga 

dianut oleh mazhab Syafi‟i mereka wajib diberi bagian yang merata dan ini 

adalah mazhab Ibnu Hazm apabila zakat fitrah itu dibagikannya sendiri, maka 

gugurlah bagian petugas karena memang tidak ada dan gugur pula bagian 

mu‟allaf, karena urusan mereka diserahkan kepada penguasa. 

Ibnu Qayyim membantah pendapat ini dan berkata: pengkhususan zakat 

fitrah bagi orang-orang miskin saja, karena merupakan hadiah dari Nabi 

Muhammad SAW. Nabi tidak pernah membagi sedikit-sedikit kepada 

golongan yang delapan, tidak pernah pula menyuruhnya, tidak dikeluarkan 

oleh seorangpun dari para sahabat dan orang-orang sesudahnya. Bahkan salah 

satu pendapat dari mazhab kami adalah tidak boleh menyerahkan zakat fitrah 

kecuali hanya golongan miskin saja. 

Menurut Mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanya diberikan 

kepeda golongan fakir dan miskin saja, tidak kepada petugas zakat, tidak pada 

orang mu‟allaf dan seterusnya. Apabila di suatu negara tidak ada orang fakir, 

maka dipindah ke negara tetangga denngan ongkos dari orang yang 

mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat supaya tidak berkurang 

jumlahnya, dalam hal ini jelaslah ada dua pendapat : 

4. Pendapat yang mewajibkan dibagikan kepada asnaf yang delpaan 

dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan 

Syafi‟i. 
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5. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang 

delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah 

pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga sehingga 

masuk pada keumuman ayat 60 surat al-Baqarah. 

6. Pendapat yang mewajibkan kepada orang-orang fakir saja ini adalah 

pendapat golongan Maliki, salah satu pendapat Imam Ahmad, 

diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. 

Pendapat ini dipegang juga oleh Imam Hadi dan Abu Thalib dimana 

mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan 

kepada fakir  miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari asnaf yang 

delapan hal ini berdasarkan hadith yang artinya berbunyi: 

يَْأُ ُ اِبِهافَ يَ ْ ِ ُ ايَ ْوَما ْ ِفْ ِ اَويَ َ ْوُلا.ام.َك اَناَرُسْواُلا   ِهاص

اَ َ  ا ْ يَ ْوِما َرو ها جوا ز اُِ ُْغ ُ ْواٌ ْ اَعِ ا ْ ِف َو ِفاِِ  

Artinya : “Rasulullah SAW. menyuruh mengeluarkan zakat fitrah 

lalu membagikan pada hari raya Idhul Fitri dan bersabda : Cukupkan 

keperluan mereka (fakir miskin) agar tidak saling berkeliling untuk 

meminta-minta pada hari ini (HR.Jaujazani).
 49

 

 

Dari petikan tersebut jelas bahwa untuk pendistribusian zakat adalah 

didistribusiakn untuk asnaf lain. Hanya saja yang perlu digaris bawahi adalah 

mendahulukan atau mengutamakan para fakir dan miskin. 

Sebagaimana teori pembagian atau dalam pendistribusian zakat  fitrah 

di atas bahwa zakat fitrah dibagikan kepada delapan asnaf namun, 
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diprioritaskan pada golongan fakir dan miskin. Dari pelaksanaan  

pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Idris Dsn.Glagahombo,  Ds.Kasihan, 

Kec. Tegalombo, Kab.Pacitan menurut panulis masih belum tepat sasaran. 

Karena zakat fitrah yang seharusnya diperuntukkan untuk delapan asnaf, 

namun lebih diprioritaskan pada golongan fakir dan miskin, zakat fitrah di 

Masjid Al-Idris Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec. Tegalombo, Kab.Pacitan 

dibagikan secara merata pada semua warga lingkungan masjid. Hanya 

sebagian kecil yang memang sudah tepat sasaran, yaitu orang yang termasuk 

kategori fakir dan miskin.  

Hal tersebut disebabkan karena memang mayoritas perekonomian 

warga di desa tersebut berada di garis menengah (rata-rata). Apabila zakat 

tersebut disalurkan ke dusun atau desa lain, rata-rata dusun atau desa lain juga 

sudah terpenuhi semua.  

Namun di sini, penulis menggaris bawahi, bahwa zakat yang dibagi rata 

kepada semua warga tersebut tidak semata-mata dibagi rata, akan tetapi 

hukum Islam tersebut dikaitkan dengan kategori 8 asnaf, misalkan karena si 

Fulan ikut mengaji di masjid, maka si Fulan berhak menerima zakat fitrah, 

maka si Fulan masuk pada kategori 8 asnaf yakni sabilillah. Sehingga semua 

warga mendapatkan zakat fitrah dengan dikaitkan-kaitkan seperti contoh di 

atas. 
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B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Amil Zakat Fitrah Di 

Masjid Al-Idris Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan Kec. Tegalombo 

Kab.Pacitan 

Seperti yang sudah penulis kemukakan pada bab sebelumnya bahwa 

posisi amil disini sangat penting hubungannya dengan kelancaran 

pelaksanaan zakat maaliyah maupun zakat nafs (fitrah). 

Amil zakat adalah orang-orang yang terllibat atau ikut aktif dalam 

organisasi pelaksanaan zakat. Meliputi kegiatan mulai dari 

mengumpulkannya atau mengambil zakat dari para muzakki, sampai 

membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk 

penanggung jawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi dan semua 

orang yang terlibat di dalamnya. Pelaksanaan zakat melibatkan sejumlah 

kegiatan yang berkaitan dengan mengeluarkan dan mendistribusikan harta 

benda. Hal ini sebenarnya tidaklah sulit dan juga tidaklah mudah. Tidaklah 

sulit mengingat bahwa Islam sendiri mengajarkan bahwa memberikan sesuatu 

itu kepada Allah swt. Maka barangsiapa yang membantu seseorang dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, sungguh bantuan itu akan sampai kepada 

Allah swt. sebelum bantuan itu sampai kepada orang yang 

membutuhkannya.
50

 

Masuknya amil zakat sebagai salah satu dari delapan asnaf merupakan 

legitimasi Allah swt., tentang pentingnya lembaga ini dalam pengelolaan 

zakat. Namun hal ini belum direspon dengan baik oleh ummat Islam. Apalagi 
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kalau dikaitkan dengan Q.S. at-Taubah : 103; dalam ayat ini ada kata ‘khuz’ 

yang berarti ambillah, menurut Ibnu Araby, khitab lafaz itu adalah ditujukan 

kepada nabi Muhammad SAW, sehingga mafhum muwafaqah-nya adalah 

tidak bisa zakat itu diambil oleh selain beliau. Atas dasar inilah para 

pembangkang zakat pada masa Sayyidina Abu Bakar tidak mau 

mengeluarkan zakat lagi. Meski ada perbedaan pendapat apakah ayat di atas 

maksudnya zakat wajib atau sunnah, adanya penggantinya (ulama‟/amil), 

secara inplisit menekankan agar zakat itu dikelola oleh sebuah 

pengurus/lembaga yang mengurus zakat.
51

 

Pasal 3 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

zakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan amil  zakat adalah pengelola 

zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Sebagimana 

penafsiran tekstual Q.S.at-Taubah ayat 103, yang menyebutkan kata 

“Amilinaalaiha” sebagai salah satu pihak yang  berhak atas bagian zakat  

yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut. Rasulullah SAW. 

juga mempekerjakan seseorang mengurus keperluan zakat. Kemudian sunnah 

ini dilanjutkan oleh para Khulafaurrasyidin setelahnya.
52
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Amil ini memiliki kekuatan hukum secara formal untuk mengelola 

zakat. Dengan adanya amil, menurut Abdurrahman
53

 akan memilih beberapa  

keuntungan formal, antara lain: 

e) Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. 

f) Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat. 

g) Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat 

dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada 

pada suatu tempat. 

h) Memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat penyelenggaraan 

pemerintahan yang Islami. 

Sebaliknya, jika zakat disahkan secara langsung kepada mustahiqq, 

adalah sah, tetapi mengabaikan hal-hal tersebut di atas. Di samping 

kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.
54

 

Amil zakat adalah orang yang mendapatkan tugas untuk mengambil 

memungut dan menerima zakat dari para muzaki menjaga dn memeliharanya  

untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak 

menerimanya. Di dalam UU no.38 tahun 1999 sebuah lembaga bisa termasuk 

dalam kategori amil zakat, mengacu pada Al-Quran surah at-Taubah ayat 103 

bahwa amil zakat adalah orang yang mendapatkan delegasi dari 
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pemerintah,”Artinya: amil adalah mereka yang diangkat dan dikukuhkan oleh 

pemerintah.”  

Bangsa Indonesia mengalami masa dimana sebelum ada ketentuan 

perundang-undangan khusus tentang zakat. Pada masa-masa tersebut  maka 

berlakukah ketentuan yang dibuat oleh ahlul halli al aqdi (perwakilan). Dan 

fikih mengakkui keberadaan ahlul halli al aqdi.  

Maka dengan lahirnya UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan 

zakat,  amil-amil yang diangkat oleh ahlul halli al aqdi sudah tidak lagi 

dikatakan amil dan tidak boleh lagi beroperasi. Dan digantikan oleh amil-amil 

yang diangkat oleh pemrintah. Menurut ketentuan fikih, mereka tidak boeh 

lagi beroperasi sebagai amil. Banyak orang yang bukan lagi statusnya amil 

tapi masih beroperasi di masjid-masjid. Padahal mereka sudah beralih fungsi 

statusnya. Kalau  dulu  dia sebagai amil yang termasuk asnaf delapan,  sejak 

adanya  UU  No.38 maka statusnya berubah menjadi perwakilan muzaki. 

Karena sebagai wakil muzaki, maka mereka diberi istilah Panitia Amil 

Zakat (PAZ) tetap boleh menrima zakat tapi bukan untuk dia melainkan 

untuk asnaf delapan.
55

 

Kebolehan panitia amil zakat ini menerima zakat bukan karena 

kapasitas dia sebagai amil namun sudah berubah fungsi sebagai wakil 
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muzaki. Ini disebabkan karena sudah ada undang-undang yang mengatakan 

zakat ditunaikan melalui amil. 

Adapun syarat agar amil zakat mendapatkan bagian dari zakat adalah 

mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut. Selain berhak 

menerima zakat, mereka diberikan gaji dari zakat sesuai dengan UMR (upah 

minimun regional), tidak boleh dari itu, kecuali apabila ada kesepakatan di 

antara mereka dan pemerintah untuk gaji lainnya, asalkan transparan. Akan 

tetapi, dianjurkan mereka mendapatkan gaji yang sesuai.  

Bagi pemeritah, supaya memberikan upah kepada para amil zakat dari 

zakat itu, sesuai dengan gaji mereka terlebih dahulu. Sebab mereka 

mengambilnya dengan suatu kompensasi, sedangkan selain para amil,  

mereka mengambil bagian mereka, karena zakat adalah suatu simpati kepada 

mereka. Jika nilai zakat yang diberikan kepada mereka susuai dengan gaji 

mereka, maka mereka tidak boleh mengambilnya. Sedangkan, jika nilai zakat 

itu lebih banyak dari gaji mereka, maka mereka boleh mengambil sebatas gaji 

mereka, dan sisanya diberikan kepada golongan yang lain. Sebab, zakat hanya 

terbatas pada delapan golongan. Bila itdak ada hak untuk para amil dari sisa 

zakat itu, maka sisanya diberikan kepada golongan lainnya. 

Bila bagian untuk para amil dari zakat itu lebih sedikit dari gaji yang 

telah ditetapkan, maka untuk mencukupi gaji mereka diambil dari bagian 

golongan lainnya. Pemerintah boleh memberikan gaji kepada para amil zakat 

diambilkan dari baitul mal. Dan, zakat yang diperolah, semuanya dibagikan 
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kepada golongan-golongan lainnya, karena baitul mal untuk kemaslahatan 

kaum muslimin dan pekerjaan amil ini termasuk untuk kemaslahatan kaum 

muslimin.
56

 

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan di Masjid Al-Idris, 

Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan keadaan amil 

dan pertanggungjawaban amil atas kinerjanya sangatlah bervariasi, 

pembentukan panitianya adalah tunjukan dari perwakilan takmir berdasarkan 

kesanggupan orang yang bersedia dan memang sudah biasa menjadi panitia 

zakat.  

Dari data di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa amil di 

Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan 

dibentuk masih bersifat tradisional, dibentuk secara insidentil, yaitu hanya 

ketika zakat fitrah berlangsung, pemilihan amil secara aklamasi (tunjukan) 

atau musyawarah bersama dengan takmir masjid. 

Sehingga dalam hal ini tentu apabila kita mengacu pada Pasal 3 

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat 

yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga, status amil di Masjid 

Al-Idris, Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan yang 

dalam proses pembentukannya masih bersifat insidentil dan tradisional belum 

bisa dikatakan sebagai amil zakat fitrah, akan tetapi lebih tepatnya disebut 
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PAZ (Panitia Amil Zakat) yang bertugas membantu amil zakat yang sudah 

ditunjuk oleh pemerintah dalam suatu lembaga amil zakat seperti BAZ atau 

LAZ, dan statusnya adalah perwakilan muzaqqi atau orang yang mewakili 

muzaqqi dalam menyalurkan zakat fitrah. 

Sehingga menurut pendapat penulis  pemeilihan amil di desa tersebut 

masih belum memenuhi hukum secara syariat maupun secara perundang-

undangan negara yang telah  diatur dan ditetapkan. 

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Sisa Zakat  

Fitrah Yang Ada Di Masjid Al-Idris Ds.Kasihan Kec. Tegalombo 

Kab.Pacitan. 

Menurut Yusuf Qardawi
57

 tentang hukum mempergunakan zakat untuk 

membangun masjid yaitu dengan menyalurkan zakat untuk pembangunan 

masjid sehingga dapat digunakan untuk mengagungkan nama Allah, berdzikir 

kepada-Nya, menegakkan syi‟ar-syi‟ar-Nya, menunaikan shalat, serta 

menyampaikan pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat maka hal ini termasuk 

yang diperselisihkan para ulama dahulu maupun sekarang. 

Maka demikian itu dapat dianggap sebagai fi sabilillah sehingga 

termasuk salah satu dari delapan golongan, sasaran zakat sebagaimana yang 

dinashkan di dalam al-Qur‟anul Karim dalam surat at-Taubah: 60. Kata 

sabilillah itu artinya terbatas pada “jihad” saja sebagaimana yang  dipahami 

oleh jumhur. Dalam bukunya Az-Zakah Yusuf Qardawi memperkuat 
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pendapat jumhur ulama‟ dengan memperluas pengertian jihad (perjuangan) 

yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang lebih cepat ditangkap oleh 

pikiran), jihad da’wi (dakwah), jihad diini (perjuangan agama), dan lain-lain. 

Kesemuanya untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta 

melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut 

Islam dari akar-akarnya, baik salibisme, misionarisme, marxisme, komunisme 

atau dari free mansonry dan zionisme, maupun dari antek-antek dan agen-

agen mereka yang berupa gerakan-gerakan Islam semacam Bahaiyah, 

Qadiniyah dan Bathiniyah (kebatinan) serta kaum skuler yang terus menerus 

menyerukan skulerisasai di dunia Arab dan dunia Islam.  

Berdasarkan hal ini maka Yusuf Qardawi menyatakan bahwa negara-

negara kaya yang pemerintahannya dan kementerian wakafnya mampu 

mendirikan masjid-masjid yang diperlukan oleh umat, seperti negara-negara 

teluk, maka tidak seyogyanya zakat disana digunakan untuk membangun 

msajid. Sebab negara-negara seperti ini sudah tidak memerlukan zakat untuk 

hal ini, selain itu masih ada saasran-sasaran lain yang disepakati 

pendistribusiannya yang tidak ada penyandang dananya baik dari uang zakat 

maupun selain zakat.  

Membangun sebuah masjid di kawasan teluk biayanya cukup 

digunakan untuk membangun 10 atau lebih masjid di negara-negara muslim 

yang miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid saja dapat 

menampung puluhan ribu orang.  
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Dari sini beliau merasa mantap memperbolehkan mempergunakan zakat 

untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang sedang mengahadapi 

serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, Qadiniyah, Bathiniyah, dan lain 

sebagainya. Bahkan kadang mendistribusikan zakat untuk keperluan ini – 

dalam kondisi seperti ini – lebih utama daripada didistribusikan untuk yang 

lain. Alasan saya memperbolehkan hal ini adalah:  

Mereka adalah kaum fakir, yang harus dicukupi kebutuhan pokoknya 

sebagai manusia sehingga dapat hidup layak dan terhormat sebagai layaknya 

manusia muslim. Sedangkan masjid itu merupakan kebutuhan asasi  bagi 

jamaah muslimah. Apabila mereka tidak memiliki dana untuk mendirikan 

masjid, baik dana dari pemerinttah maupun dari sumbangan pribadi   atau dari 

para dermawan. Kesimpulan: menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid 

dalam kondisi seperti itu termasuk infaq zakat fi sabilillah demi menjunjung 

tinggi kalimat (agama) Allah swt. tergolong fi sabilillah. 

Selain itu ada beberapa pendapat ulama menyalurkan zakat kepada 

yayasan, madrasah, masjid, dan lain-lain. Selain golongan delapan asnaf zakat 

fitrah atau zakat mal hanya boleh disalurkan kepada 8 golongan yang disebut 

dalam Q.S.at-Taubah ayat 60 dan tidak boleh dibagikan kepada selain mereka 

seperti untuk pembangunan atau renovasi masjid, madrasah, jembatan, waduk 

atau irigasi, perbaikan jalan, mengkafani mayit, menjamu tamu, membuat 

pagar, dan lain-lain yang tidak disebut dalam Alquran. Ini pendapat jumhur 

(mayoritas) ulama‟ fiqih. Namun, Qadhi Iyad dalam Nailul Authar VII/115 
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mengutip pendapat ulama yang membolehkan penyaluran zakat untuk 

kemaslahatan umum. 

Fi sabilillah adalah para pejuang yang sukarela berjihad dan berjuang 

menghalau musuh. Mereka diberi bagian zakat meskipun mereka kaya, guna 

perbekalan dan hal-hal yang dibutuhkan membantu perjuangan mereka. 

Termasuk dalam hal itu untuk membeli dan menyiapkan segala perbekalan 

dan hal-hal yang dibutuhkan pejuang di medan perang, seperti peralatan 

perang dan persenjataan, sebab semua itu untuk kepentingan peperangan. 

Atas dasar ini, mujahid (orang yang berjihad di jalan Allah swt.) berhak 

menerima zakat, meskipun ia kaya. Adapun apa yang terlansir dalam hadis 

shahih dari sabda Nabi,”Zakat tidak halal untuk orang kaya kecuali karena 

lima: karena ia berperang di jalan Allah swt., menjadi amil zakat, terlilit 

utang, ia membelinya (shadaqah dari orang fakir yang mengambilnya) dengan 

uang pribadinya, dan ia memiliki tetangga miskin yang ia beri sedekah namun 

si miskin kemudian menghadiahkannya lagi kepada si kaya.
58

 Hadis ini 

semakin memperjelas makna ayat, dan sebagian orang diperbolehkan 

mengambil zakat. 

Bagian zakat fi sabililah ini diperuntukkan bagi para pejuang 

sukarelawan yang tidak memiliki gaji dari negara, meskipun mereka orang-

orang kaya. Bagian zakat ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan 

segala keperluan pejuang, membangun rumah sakit, membuat jalan umum, 
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meluaskan infrastruktur militer,  membina dan mengirimkan para da‟i, serta 

mengurus jama‟ah haji dan umrah, sebab haji dan umrah termasuk fi 

sabilillah. 

Adapun alokasi yang paling tepat untuk mendistribusikan bagian fi 

sabilillah sekarang ini adalah apa yang disebutkan oleh Sang Reformis 

Muslim Sayyid Rasyid Ridha. Ia mengatakan: “Bagian fi sabilillah dari zakat 

perlu dialokasikan untuk usaha mengembalikan hukum Islam dan 

menjaganya dari sentimen orang-orang kafir, dan ini lebih penting dari jihad. 

Alokasi lainnya adalah untuk kegiatan dakwah Islamiyyah dan 

mempertahankannya dengan pena maupun lisan jika kekuatan pedang sudah 

tidak memungkinkan lagi untuk digunakan.”59
  

Bidang ini sesungguhnya lebih wajib dan lebih mendesak untuk 

dibiayai dari dana zakat orang-orang yang antusias terhadap Islam dan dari 

dana-dana sumbangan umum. Sayangnya, sebagian besar kaum muslimin 

belum memahami arti penting bidang ini, keharusan mendukungnya dengan 

jiwa raga dan harta, dan kewajiban mengutamakannya dengan segala bantuan 

yang dimiliki. Padahal orang-orang yang bersedia mengulurkan bantuan (baik 

berupa zakat maupun selain zakat) kepada golongan-golongan penerima 

zakat/shadaqah lainnya, tidak akan pernah lenyap.
60
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Para jumhur fuqaha
61

 sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada 

selain yang disbutkan oleh Allah swt., seperti pembangunan masjid, 

jembatan, sarana pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membeli 

kain kafan, membayar utang, penerimaan tamu, membangun pagar, persiapan 

peralatan perang (seperti membuat kapal dan membeli persenjataan), dan lain 

sebagainya, yang tidak disebutkan oeh Allah swt. karena pada dasarnya hal-

hal tersebut tidak memiliki hak  untuk menerima zakat. 

Pada awal ayat surat at-Taubah ayat 60 disebutkan kata innama yang 

mengandung suatu pengertian untuk pembatasan dan penetapan. Dengan 

demikian, ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah disebutkan 

dan menafikkan hal-hal yang tidak memiliki hak dari zakat. Pada akhirnya 

zakat tidak boleh dibayarkan untuk hal-hal yang disebut di atas karena pada 

dasarnya hal-hal tersebut sama sekali tidak memiliki hak menerima zakat. 

Hanya delapan kelompok  itulah yang berhak menerima zakat. 

Akan tetapi, al-Kasani menafsirkan bahwa di dalam kelompok itu ada 

yang disebut untuk kepentingan di jalan Allah swt. (fi sabilillah); atau di 

dalam melakukan ketaatan kepada Allah swt., dan jalan-jalan kebaikan bila 

diperlukan dapat dikategorikan kepentingan fi sabillah. Karena fi sabililah itu 

sifatnya umum, ia juga mencakup pembangunan masjid, dan sebagainya 

seperti yang pernah disebutkan. Sebagian pengikut mazhab Hanafi 

menafsirkan kata sabillah dengan menuntut ilmu sehingga para pelajar yang 
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menuntut ilmu bisa mendapatkan bagian dari zakat walaupun mereka kaya. 

Anas dan al-Hasan mengatakan,” Apa yang diberikan untuk pembangunan 

jembatan dan jalan adalah termasuk sedekah biasa.” 

Malik mengatakan,” Memang kata sabilillah itu artinya banyak sekali, 

tetapi belum menjumpai perselisihan pendapat bila kata itu diartikan dengan 

peperangan di jalan Allah swt.”62
 

Dari hasil pengamatan pelaksanaan zakat fitrah yang ada di Masjid Al-

Idris, Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan dalam 

setiap prakteknya selalu saja bersisa, rata-rata sekitar dua karung sak besar. 

Hal ini dikarenakan panitia zakat fitrah kesulitan dalam menentukan penerima 

zakat. Sebagian besar sebagaimana biasa zakat diperuntukkan kepada fakir 

miskin. Artian fakir miskin di sini adalah orang yang masih sanggup bekerja 

namun hasil dari pekerjaannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan 

sehari hari, orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan 

juga orang yang  tidak memiliki penghasilan sehingga dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari kesulitan, sedangkan di lingkungan Masjid Al-Idris, 

Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan ada rasio antara 

1 sampai dengan 4 kepala keluarga (KK).  

Sehingga zakat fitrah dibagikan merata pada semua kepala rumah 

tangga, entah itu termasuk dalam golongan 8 asnaf atau bukan. Namun, 

apabila zakat fitrah tersebut bersisa, maka sisa zakat fitrah tersebut dari amil 
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diserahkan kepada takmir masjid, dari takmir masjid, dikelola untuk fi 

sabilillah dan pelaku sabilul khoir (guru TPQ, takmir), dijual untuk 

kemakmuran masjid seperti untuk beli sapu, lampu, cat, dan lain-lain. Juga di 

masak oleh anak-anak yang ngaji dan tidur di masjid. Terkadang orang 

dewasa juga ada yang ikut, memang dari panitia zakat fitrah menyisihkan dari 

sisa zakat tersebut misalkan ada yang mau masak dari anak-anak yang ngaji 

disini. Sebab, apabila dibagikan di lingkungan lain selain lingkungan RT desa 

tersebut,  mereka sudah mendapatkan bagian dari masjid dan musola lain. 

Sedangkan, di desa tersebut yang masuk kriteria seperti ghorim, budak, 

mualaf  tidak ada. Sedangkan apabila diserahkan ke BAZ/LAZ juga jauh dari 

desa.  

Dari hasil data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil sisa zakat 

fitrah yang ada di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, 

Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan bahwa sisa zakat fitrah tersebut diserahkan 

kepada takmir masjid untuk dikelola guna kemakmuran masjid (fi sabilillah 

dan sabilul khoir) karena memang kategori penerima zakat di dusun tersebut 

hanya sebagian kecil yang masuk dalam kriteria penerima zakat sedangkan 

apabila diserahkan ke dusun atau desa yang lain juga sudah terpenuhi. Dan 

karena terbentur jarak, apabila diserahkan kepada BAZ atau LAZ jauh dari 

desa. 

Karena hukum tentang penggunaan sisa zakat fitrah belum begitu kuat 

maka dari kasus di atas penggunaan sisa zakat fitrah di masjid tersebut belum 

sesuai dengan hukum Islam, namun ketika tujuan tersebut adalah untuk 
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kemakmuran masjid (fi sabillah/sabilul khoir) sesuai dengan pendapat 

beberapa ulama dan ahli di atas ada yang membolehkan dengan syarat 

tertentu, namun juga ada yang melarang.  

Sedangkan menurut pandangkan penulis sendiri dengan adanya 

referensi kajian pustaka tentang pendapat ulama dan dari hasil pengamatan 

langsung masalah yang terjadi di lapangan, menurut penulis sisa zakat 

sebaiknya diserahkan kepada LAZ atau BAZ, yang namanya sisa zakat adalah 

diperuntukkan untuk orang yang dikhususkan menerima zakat, karena zakat 

jelas berbeda dengan shadaqah. Sehingga dalam hal ini akan lebih bijaksana 

sisa zakat tersebut tidak dipergunakan untuk apapun namun tetap disalurkan 

kepada yang berhak menerima yaitu  dengan jalan diserahkan kepada BAZ 

atau LAZ sebagai lembaga resmi yang ditunjuk untuk menyalurkan zakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1) Pembagian zakat fitrah di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, 

Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan pada umumnya sudah merata 

namun kurang memperhatikan syarat dan ketentuan orang yang berhak 

menerima zakat dan tidak bisa dihindaribahwa ada sebagian penerima 

zakat yang tidak berhak menerimanya akan tetapi menerima zakat fitrah 

di Masjid al-Idris. 

2) Pembentukan amil di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, 

Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan masih bersifat tradisional, dibentuk secara 

insidentil, hanya ketika zakat fitrah berlangsung dan pembentukan panitia 

dengan cara tunjukan atau musyawarah bersama dengan takmir masjid. 

Sehingga status keamilannya masih belum bisa dikatakan sebagai amil, 

namun lebih tepatnya Panitia Amil Zakat (PAZ). 

3) Hasil sisa zakat fitrah yang ada di Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, 

Ds.Kasihan, Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan bahwa sisa zakat fitrah 

tersebut diserahkan kepada takmir masjid untuk dikelola guna 

kemakmuran masjid atau sabilul khoir/fi sabilillah, karena memang 

penerima zakat di dusun tersebut hanya sebagian kecil yang masuk dalam 

kriteria penerima zakat sedangkan apabila diserahkan ke dusun atau desa 

yang lain juga sudah terpenuhi. Dan karena terbentur jarak, apabila 

diserahkan kepada BAZ atau LAZ jauh dari desa. Menurut tinjauan 
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hukum Islam sendiri belum ada hukum yang kuat dalam penggunaan sisa 

zakat fitrah tersebut, ada yang membolehkan dengan ketentuan tertentu 

juga banyak para ulama yang melarang. 

4) Hikmah zakat fitrah antara lain : 

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt.  

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi 

untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin. 

Ketiga , sebagai pilar amal bersama (jamma’i) antara orang-orang kaya 

yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya 

digunakan untuk berjihad di jalan Allah swt. 

Keempat, sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun 

prasarana yang harus dimiliki umat Islam. 

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. 

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan 

salah satu instrumen pemerataan pendapatan. 

B. Saran 

1) Saran untuk Pemerintah atau Lembaga Terkait. 

Sebagaimana tujuan dibentuknya lembaga pengelola zakat oleh 

pemerintah, alangkah baiknya apabila pihak atau petugas terkait 

mengadakan sosialisasi ke desa-desa agar pemahaman amil tersebut 
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dipahami masyarakat pada umumnya, untuk menghindari ketimpangan 

hukum dalam tinjauan hukum Islam. 

2) Saran untuk Takmir Masjid Al-Idris, Dsn.Glagahombo, Ds.Kasihan, 

Kec.Tegalombo, Kab.Pacitan. 

Kepada takmir masjid diharapkan setelah adanya penelitian 

semacam ini dapat membenahi kepengurusan panitia zakat dan 

pembentukannya sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam hukum 

Islam maupun sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat, agar tidak terjadinya pemahaman salah kaprah yang 

menyebabkan zakat fitrah tersebut tidak tersalurkan sebagaimana tujuan 

zakat fitrah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. 

3) Saran untuk peneliti selanjutnya 

Penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam penelitian ini, 

maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat 

meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut kesimpulan yang 

dihasilkan dari penelitian ini. 
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