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ABSTRAK 

 

Rizal, Mohammad Azmi Khoirur, 2022. Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun 

Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo 

Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas 

Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin 

Safala, M.H.I.  

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Amil, Hukum Islam 

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkannya terkait dengan puasa pada 

bulan Ramadhan, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor serta 

perbuatan yang tidak ada gunanya, dengan memberikan makanan kepada orang 

yang berhak menerimanya. Dalam pelaksanaanya pasti terdapat pengelolaan 

sampai pada pendistribusian yang dilakukan oleh amil zakat pada satu titik tempat 

tertentu seperti masjid atau mushola. Namun di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, 

Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo ini pengelolaannya diduga masih belum 

optimal sesuai hukum Islamnya, serta amil zakat yang diduga belum bersertifikasi 

dan tidak mempunyai legalitas dalam mengurusi zakat.  

Dari permasalahan tersebut, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian 

ini, yaitu: Bagaimana pengelolaan zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa 

Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam? 

Bagaimana status amil zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, 

Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam? 

Dalam menemukan data penelitian, peneliti menggunakan penelitian empiris 

dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi dan 

wawancara kepada narasumber terkait. Serta dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis induktif, dimana menekankan pada pengamatan terlebih dahulu 

dan menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut. 

Berdasarkan penelitian dan analisa data, maka dapat disimpulkan sesuai 

dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pengelolaan zakat fitrah di Dusun 

Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo bisa 

dikatakan sah, namun masih belum optimal dalam pelaksanannya, sehingga 

kurang tertata dan terorganisasi. Mengenai status amil zakat fitrah di Dusun 

Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, kabupaten Ponorogo secara 

keseluruhan tidak sah, karena belum mempunyai legalitas hukum dan belum 

bersertifikasi dari badan hukum atau pemimpin yang berwenang.



 

iii 
 

 

 

 



 
 

 

 

iv  

 

 

 

 



 
 

 

 

v  

 

 

 



 
 

 

 

vi  

 

 



 

1 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Syariat Islam menyebutkan adanya hak-hak kaum miskin dan yang 

kekurangan pada kaum kaya sehingga kekayaan itu dapat mencukupi 

kebutuhan kaum miskin.1 Setiap orang muslim dalam keadaan apapun harus 

memiliki komitmen moral untuk memperjuangkan nasib orang-orang 

miskin. Janganlah kemiskinan dibiarkan atau diabaikan begitu saja karena 

malah akan membuat orang dekat dengan yang namanya kekufuran.2 

Zakat merupakan ibadah pokok, zakat merupakan pertumbuhan dan 

sekaligus penyucian diri. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta 

milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya kepada kaum 

miskin sebagai hak mereka. Dengan membayar zakat, maka seseorang 

memperoleh penyucian hati dan dirinya serta telah melakukan tindakan 

yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah. Zakat 

menempati posisi ketiga dalam rukun Islam. 

Nabi SAW . Bersabda, “Islam dibangun di atas lima landasan, yaitu 

bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan- 

Nya, melaksanakan shalat, membayar zakat…”.3 

 

Zakat itu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah 

                                                   
1 Yasin Ibrahim al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan 

 Menyempurnakan Puasa Ramadhan, terj. Wawan S. Husin, et. Irwan Kurniawan. 

(Bandung: Pustaka Madani, 1998), 81 
2 Siti Kalimah, “Pandangan Ulama Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna 

Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat,” Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1 

(Maret 2020), 16. 
3 Ibid., 35 dan 37. 
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Ta’ala mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang 

berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Harta yang 

dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan 

bertambah, suci, dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam 

surah at-Taubah: 103.4 

 

ْيِهْم بَِها َوَصل ِ عَ  ُرهُْم َوتَُزك ِ ُ ُخذْ ِمْن اَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطه ِ لَْيِهْمْۗ اِنَّ َصٰلوتََك َسَكٌن لَُّهْمْۗ َوّٰللاه

 َسِمْيٌع َعِلْيمٌ 

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan 

menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa 

bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

(Q.S. at-Taubah:103).5 

 

Dalam Islam, zakat terdiri atas dua macam, yaitu: zakat mal atau zakat 

harta dan zakat fitrah.6 Zakat mal atau zakat harta merupakan bagian dari 

harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan 

untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah minimal tertentu.7 

Zakat Fitrah disyariatkan pada tahun kedua bulan Sya’ban, menjelang 

Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal setiap muslim diwajibkan menunaikan zakat 

fitrah. 

“Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan 

orang yang berpuasa dari noda-noda perkataan dan perbuatan yang salah, 

dan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Siapa yang 

membayarkannya sebelum mengerjakan sholat hari raya, maka ia menjadi 

zakat yang diterima. Tetapi siapa yang membayarkannya sesudah sholat 

hari raya, maka ia hanyalah merupakan sedekah biasa.” (HR Abu Dawud, 

                                                   

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

2002), 7. 

            5 Al-Qur’an, 9:103. 
6 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan 

Pajak di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media (Anggota Ikapi), 2006), 38. 

           7 Ibid., 46 
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Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Abbas).8 

 

Sabda Rasulullah Saw: “Tatkala Rasulullah Saw mengutus Mu’az ke 

Yaman, beliau berkata, “Beritahukanlah kepada rakyat Yaman, 

sesungguhnya Allah Swt telah mewajibkan atas mereka membayar zakat 

yang dipungut dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada fakir 

miskin mereka.” (Riwayat Jama’ah Ahli Hadis).9  
 

Zakat fitrah juga sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah 

selesai menunaikan ibadah puasa. 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. 

Firman Allah SWT: “Sesungguhnya telah menang orang yang 

mengeluarkan zakat (fitrahnya) menyebut nama Tuhanmu (mengucap 

Takbir), lalu ia mengerjakan sembahyang (hari raya Idul Fitri)”. (Q.S. Al- 

A’la: 14).10 

 

Kewajiban membayar zakat fitrah berlaku atas setiap jiwa yang hidup, 

dari orang tua hingga bayi wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Zakat yang 

dikeluarkan ialah bahan makanan seperti korma, gandum, beras, jagung atau 

lainnya. Karena bermaksud untuk makanan fakir miskin, maka pembayaran 

zakat fitrah dapat diganti uang sebagai nilai dari bahan makanan itu.11 

Dalam memudahkan para wajib zakat untuk membayar zakat fitrah, 

maka terdapat amil untuk zakat fitrah. Dimana dalam pelaksanaannya cukup 

mendatangi para amil zakat fitrah, setelah itu gugurlah kewajiban. Tidak 

perlu mencari sendiri para mustahik zakat yang merupakan orang-orang 

miskin. Apabila setiap orang berhak memberi langsung zakat fitrah masing- 

masing secara langsung kepada mustahik, maka akan sulit didapatkan 

                                                   
8 M. Fuad Nasar, Capita  Selekta Zakat: Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan 

(Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 147. 

            9 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2021), 216. 

                       10 Ibid., 38 dan 44. 
11 M. Fuad Nasa, Capita  Selecta  Zakat: Esai-Esai Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan 

(Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 148. 
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pemerataan.12 

Zakat mampu mengangkat masalah kemiskinan dan kesenjangan 

sosial. Oleh karena itu, yang wajib ditunjuk menjadi amil zakat termasuk 

zakat fitrah harus benar-benar orang pilihan dan bukan sembarangan. 

Keberhasilan jalannya zakat ditentukan oleh amil zakatnya. Peranan amil 

zakat ialah sebagai penyambung dan penghubung antara yang 

membayarkan dan yang menerima zakat. Dalam hukum Islam, golongan 

yang berhak menerima zakat ada delapan kelompok yaitu fakir, miskin, 

‘amil, muallaf (orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru 

masuk islam), riqab (hamba sahaya atau budak), gharim (orang yang 

terlilit hutang), sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu 

sabil (orang yang berada dalam perjalanan).13 Sebagaimana dinyatakan 

dalam surat at-Taubah: 60. 

 

قَاِب  دَقَاُت ِلْلفَُقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلََّفِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ إِنََّما الصَّ

ِ َواْبِن السَّبِ  ِ َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل ّٰللاَّ ُ َعِليٌم َحِكيمٌ يِل ۖ فَِريَضةً ِمَن ّٰللاَّ   ْۗ َوّٰللاَّ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya 

(mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya , untuk 

(membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah 

dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, kewajiban 

dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. 

(Q.S. at-Taubah: 60).14 

 

Dalam penelitian ini lebih menekankan pada lingkup zakat fitrah, 

dimana peneliti menemukan beberapa obyek persoalan yang menjadikan 

bahan kajian dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun 

                                                   
                       12 Hanif Luthfi, Siapakah Amil Zakat? (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 45. 

             13 Siti Kalimah, “Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat 

Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat,” Jurnal Studi Ilmu Keagamaan 

Islam, 1 (Maret 2020), 3. 

                       14 Al-Qur’an, 9:60. 
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Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, 

tepatnya Ponorogo bagian selatan. Dusun Gunung Sari ini melingkupi 5 RT 

dan 2 RW dan semua masyarakatnya beragama Islam yang taat beragama 

sesuai dengan aturan yang ada. Namun, dalam persoalan kali ini yaitu zakat 

fitrah, diduga masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Seperti pada 

kasus pendistribusian diduga salah sasaran, di mana yang seharusnya 

diberikan kepada mustahik yang sah sesuai ajaran hukum Islam seperti 

dalam surat at-Taubah ayat 60 mengenai siapa saja yang mendapatkan 

zakat, tetapi diduga sebaliknya. Hal ini didasarkan pada temuan peneliti 

yang juga sebagai masyarakat setempat, bahwa pernah terjadi salah 

pendistribusian kepada mustahik janda tua, di mana dikira janda tua 

tersebut kurang mampu dan layak diberikan zakat fitrah, tetapi malah 

sebaliknya yaitu masih memiliki harta berupa lahan persawahan yang 

digarap orang dan masih mendapatkan penghasilan banyak dari harta 

tersebut, serta masih ada anak cucunya yang merawatnya, sehingga 

kebutuhan hidupnya masih terpenuhi secara layak tanpa kekurangan.   

Selanjutnya mengenai amil zakat fitrah di Dusun ini diduga hanya 

dilaksanakan oleh pemuda dan warga sekitar mushola yang hanya dipilih 

oleh ta’mir mushola, jadi tidak ada campur tangan dari pihak berwenang 

yang mengurusi zakat fitrah, sehingga pengoptimalan zakat fitrah itu 

sendiri menjadi terhambat karena tidak ada orang yang ahli dalam 

bidangnya yang mendampingi atau memberi arahan dan hanya sebatas 

pengetahuan yang dimiliki. 

Dilihat dari pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa 

Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dengan hukum Islam 
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yang mengaturnya, terlihat perbedaan dari hukum islam yang mengatur. Di 

mana diduga pendistribusian zakat fitrah yang seharusnya diberikan 

kepada yang berhak menerima zakat fitrah sesuai surat at-Taubah ayat 60, 

justru tidak tepat sasaran, sehingga orang yang seharusnya menerima zakat 

fitrah, menjadi terabaikan. Hal ini juga tidak lepas dari amil zakat fitrah 

yang diduga hanya dilakukan oleh warga sekitar mushola yang minim 

pengetahuan tentang zakat fitrahnya, di mana seharusnya amil zakat 

mempunyai pengetahuan, lisensi dari pemimpin atau badan hukum zakat 

seperti yang terdapat dalam Fatwa MUI No.8 Tahun 2011, sehingga hal-

hal seperti ini dapat diminimalisir dan tercipta rasa keadilan dalam 

bermasyarakat. 

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menulis 

masalah atau problematika tersebut dengan judul “Pelaksanaan Zakat 

Fitrah Di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, 

Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah 

Dari paparan diatas, maka penulis berupaya untuk meneliti bagaimana 

pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan 

Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam: 

1. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa 

Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum 

Islam? 

2. Bagaimana status amil zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, 

Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 
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Dari rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penulisan sebagai 

berikut: 

a. Menjelaskan tentang pengelolaan zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, 

Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif 

Hukum Islam. 

b. Menjelaskan tentang status amil zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa 

Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum 

Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakan penelitian ini, diharapkan menghasilkan sebagai 

berikut: 

a. Dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca di bidang 

hukum Islam mengenai ilmu zakat fitrah. 

b. Dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada masyarakat 

sehingga kedepannya dapat berkontribusi lagi secara baik dan benar demi 

kemaslahatan umat ketika melakukan zakat fitrah. 

c. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan maupun rujukan untuk 

penelitian selanjutnya mengenai informasi yang ada sesuai kebutuhan 

penelitian. 

E. Telaah Pustaka 

Di sini penulis memberikan beberapa kajian terdahulu sehingga 

nantinya akan dapat memposisikan penelitian ini di antara penelitian yang 

lain, sebagai berikut: 

Penelitian yang pertama, Imam Muslim, 2015, Peran ‘Amil Pada 
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Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah (Studi Pada Lembaga ‘Amil Zakat 

Muhammadiyah (LAZISMU) dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 

Ponorogo, Skripsi, Program Studi Muamalah Jurusan Syari’ah dan 

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

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana peran ‘amil 

dalam pola dan strategi menghimpun dana ZIS pada LAZISMU dan BMH 

Ponorogo, bagaimana peran ‘amil dalam pola serta strategi dalam 

pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS pada LAZISMU dan BMH. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif, dimulai dari pengumpulan data, kemudian dianalisis dengan 

metode induktif dan deduktif untuk selanjutnya akan ditemukan jawaban 

dari rumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran ‘amil 

LAZISMU dan BMH Ponorogo dalam pola dan strategi penghimpunan 

dana ZIS sudah sesuai dengan surat at-taubah ayat 103, peran ‘amil 

LAZISMU dan BMH Ponorogo dalam mendistribusikan dan 

mendayagunakan dana ZIS sama-sama baik. 

Penelitian kedua, Mushlih Candrakusuma, 2017, Manajemen 

Pengelolaan Zakat Dalam Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia, 

Tesis, Program Magister: Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang 

bagaimana analisis historis tentang manajemen organisasi pengelolaan 

zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dan bagaimana analisis 

konsep sentralisasi dan desentralisasi dalam perundang-undangan 

pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan analisis historis.  
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Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif berupa content 

analysis, yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis 

atau data-data yang terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Terdapat 

dua temuan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama mengenai sistem 

pengelolaan zakat di Indonesia dapat dikategorikan pada sistem yang 

dilakukan secara sukarela dimana wewenang pengelolaan zakat berada di 

tangan pemerintah ataupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi 

hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat, yang kedua mengenai 

UU No. 23 Tahun 2011 munculkan polemik di kalangan para pegiat zakat 

nasional terkait konsep sentralisasi dan desentralisasi dalam pengelolaan 

zakat di Indonesia. 

Penelitian ketiga, Allin Fuad Azizah, 2017, Kesadaran Zakat 

Zira’ah Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo), Tesis, Program Magister: 

Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Permasalahan dalam penelitian ini tentang bagaimana pemahaman 

masyarakat Desa Gontor mengenai zakat zira’ah, dan bagaimana peran 

lembaga zakat terhadap pelaksanaan zakat zira’ah masyarakat Desa Gontor. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, lokasi penelitian berada di 

wilayah Desa Gontor. Penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu 

wawancara, pengamatan, dan documenter. Analisis datanya adalah analisis 

data Model Alir dari Miles dan Huberman, yaitu Pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat 2 

temuan, yang pertama adalah pemahaman masyarakat Desa Gontor 
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Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap kewajiban mengeluarkan 

zakat zira’ah masih tergolong rendah. Masih bersifat anomous, yaitu 

kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya. Mereka 

mentaati adanya kewajiban membayar zakat zira’ah hanya untuk 

menghormati sesamanya saja, bukan berdasarkan dalil dan ketentuan yang 

ada. Yang kedua adalah peran lembaga dalam meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

dilakukan melalui dua cara yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan 

Pendidikan (education), namun usaha yang sedemikian masih belum 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dari beberapa penelitian di atas membahas mengenai peran ‘amil 

pada zakat infaq sedekah, manajemen pengelolaan zakat menurut undang- 

undang, serta mengenai zakat zira’ah. Terlihat perbedaan walaupun sama 

mengenai zakat, tapi nampak belum ada yang membahas mengenai zakat 

fitrah secara khusus. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan 

tujuan menambah informasi tentang pengelolaan dan pelaksanaan zakat, 

terutama dalam lingkup zakat fitrah menurut hukum Islam dalam bentuk 

karya ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Gunung 

Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo 

Perspektif Hukum Islam”. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau 

kancah (field research) merupakan penelitian yang sebagian besar 

proses penelitiannya dilakukan di situasi sosial yang hidup dan ditemui 
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di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini yaitu di Dusun Gunung Sari, 

Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.1 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan empiris yang mana 

salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan 

mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari 

fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Data 

yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber, dilakukan 

dengan cara wawancara.2 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian ini sangat penting, 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif, 

dimana dalam kegiatannya melakukan pengamatan, wawancara 

observasi, sehingga tercapainya suatu tujuan penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul di atas, penelitian ini dilakukan di Dusun 

Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. 

Peneliti tertarik dengan lokasi ini karena terdapat problematika 

terkait zakat fitrah yang mana dalam pengelolaan zakat fitrahnya diduga 

masih belum optimal sebagaimana mestinya, serta status amil zakat 

fitrah diduga belum sah. 

4. Sumber Data 

Sumber data primer yang didapatkan dalam melakukan penelitian 

                                                   

    1 Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif (Malang: Kelompok 

Intrans Publishing, 2016), 18. 
2 Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen 

Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan, 1 (Juni 2020), 9. 
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ini yaitu dari wawancara kepada narasumber yang menangani zakat 

fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, 

Kabupaten Ponorogo dan dari hasil observasi terhadap pelaksanaan 

zakat fitrah. 

Sumber data sekunder yang didapatkan dalam melakukan 

penelitian ini yaitu dari buku-buku, jurnal, kitab Al-Quran, yang 

berkaitan dengan pelaksanaan zakat fitrah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memudahkan 

penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.3 Seperti 

tanya jawab kepada responden yang nantinya akan dicatat sebagai 

bahan penelitian. Dalam hal ini kepada takmir, serta kepada 

masyarakat yang membantu pelaksanaan zakat fitrah mengenai 

pengelolaan dan status amil zakat fitrahnya. 

b. Observasi 

Observasi menurut Kartono ialah studi yang disengaja dan 

sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan 

jalan pengamatan dan pencatatan.4 Dalam hal ini pelaksanaan 

observasi dilakukan pada saat bulan Ramadhan yang akan datang, 

                                                   
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G (Bandung: Alfabeta, 

2016), 137. 
4 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), 143. 
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dengan mendatangi langsung lokasi pelaksanaan zakat fitrah yaitu 

di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, 

Kabupaten Ponorogo dan ikut dalam kegiatan tersebut. 

c.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari 

seseorang.5 

6. Teknik Pengolahan Data 

1. Editing, merupakan kegiatan awal dalam analisis guna 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sesuai fokus penelitian 

agar mudah dipahami dan dibaca. 

2. Kategorisasi/coding, dalam hal ini melakukan pengkategorisasian 

data sesuai fokus masalah penelitian, melalui hal ini akan lebih 

memudahkan peneliti dalam tahapan analisis berikutnya. 

3. Meaning, melakukan kegiatan menghubungkan, membandingkan, 

dan mendeskripsikan data sesuai fokus masalah untuk diberi makna, 

dimana juga akan menjadi bahan simpulan penelitian.6 

7. Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu 

pendekatan yang menyajikan sejumlah keadaan khusus terlebih dahulu, 

kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip atau 

aturan. Pendekatan induktif ini menekankan pada pengamatan terlebih 

dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.7 

                                                   
            5 Ibid., 175 

6 Umrati, Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian 

Pendidikan (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 109-110. 
7 Widodo Winarso, “Membangun Kemampuan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui 
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Seperti dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan terlebih dahulu 

mengenai berbagai problematika atau permasalahan yang terjadi di 

lokasi penelitian mengenai zakat fitrah, yang kemudian nantinya akan 

dijabarkan dan dilihat dari prespektif hukum Islamnya. 

8. Keabsahan Data 

Digunakan dalam menguji keabsahan data yang diperoleh, yaitu 

triangulasi data, dimana merupakan pendekatan multi-metode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpukan dan menganalisis data. 

Sehingga diperoleh kebenaran yang tinggi jika dilihat dari berbagai 

sudut pandang. 

Triangulasi sumber data, menggali kebenaran data atau informasi 

melalui berbagai sumber data. Seperti wawancara, observasi.8 Dalam 

triangulasi dengan sumber yang terpenting adalah mengetahui adanya 

alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.9 

Triangulasi Teknik, dengan mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan Teknik yang berbeda. Untuk menghasilkan data yang jika 

berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau 

mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.10 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                                                                                                                        
Pendekatan Induktif, Deduktif dan Induktif-Deduktif Dalam Pembelajaran Matematika,” EduMa, 2 

(Desember 2014), 6. 

 
8 Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif (Malang: Kelompok Intrans 

Publishing, 2016), 144 dan 146. 
9 Imam Gunawan, Metode  Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), 219. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G (Bandung: Alfabeta, 2016), 

274. 
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Untuk menjelaskan serta memudahkan mengenai penyusunan 

penelitian ini, maka pembahasan penelitian ini akan dipaparkan dalam V 

bab, dimana setiap bab terdapat pembahasan yang bekaitan, sehingga 

pembaca lebih bisa memahami keinginan peneliti dalam memberikan 

gambaran penelitian yang akan disampaikan. Sistematika pembahasannya 

yaitu: 

Bab I Pendahuluan ini merupakan kerangka dasar dari sebuah 

penelitian, yang memaparkan secara umum dari seluruh bahasan 

penelitian, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II Tentang Kajian Teori ini membahas terkait landasan/kajian 

teori peneliti dalam menjabarkan pengelolaan zakat fitrah yang 

didalamnya berisi tentang: pengertian zakat secara umum, dasar hukum, 

pengertian amil zakat fitrah serta tugas dan ketentuan amil zakat fitrah, 

pengelolaan zakat fitrah, hukum yang mengatur amil dan pengelolaan 

terkait zakat fitrah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan 

ini akan menjadi bahan untuk penelitian kedepan. 

Bab III Tentang Hasil Data ini menjelaskan mengenai data yang 

dihasilkan dari pelaksanaan penelitian lapangan, dimana nantinya akan 

menjadi bahan analisa penelitian yang akan dijabarkan terkait proses zakat 

fitrah yang dilakukan di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan 

Mlarak, Kabupaten Ponorogo. 

Bab IV Tentang Analisis Data ini membahas analisis yang dilakukan 

dalam mendeskripsikan perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan zakat 
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fitrah, mengenai pengelolaan zakat fitrah dan status amil zakat fitrahnya 

yang berada di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, 

Kabupaten Ponorogo. 

Bab V Penutup merupakan penutup dan akhir dari pembahasan, 

yang berisi kesimpulan dari pokok pembahasan sesuai dengan rumusan 

masalah penelitian, serta saran-saran dari penulis, dan penutup.
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BAB II 

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT 

A. Pengertian Zakat  

Secara bahasa, kata “zakat” berasal dari kata “zaka”, para fuqaha 

mengartikannya berbeda-beda. Pertama zakat an-numuw yang berarti tumbuh dan 

berkembang, demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Hal ini sejalan 

dengan surat ar-Rum: 39. 

“Dan suatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, 

maka riba itu tidak akan menambah di sisi Allah Swt. dan apa yang kamu berikan 

berupa zakatyang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah. Maka itulah 

orang-orang yang melipat gandakan.” (QS. Ar-Rum: 39) 

 

 Kedua, zakat bermakna al-thahuru yang berarti membersihkan atau 

mensucikan, demikian menurut Abu Hasan al-wahidi dan Imam Nawawi. Hal ini 

sejalan dengan firman Allah Swt, dalam surat at-Taubah:103. 

“Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah yang mensucikan 

dan membersihkan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu 

adalah memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan 

Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah:103) 

 

Ketiga, bermakna al-Barakatu atau berkah. Menurut istilah Syara’, zakat 

adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya.1 Zakat juga termasuk pada al-

Ibadah al-Maaliyah al-Ijtima’iyyah, ibadah di bidang harta yang memiliki posisi 

dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan 

kesejahteraan umat (dalam pengertian yang luas), baik di bidang pemenuhan 

                                                   
1 Atik Abidah, Zakat Filantropi Dalam Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 15 

dan 16. 
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kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.2 

Zakat merupakan salah satu komponen pokok kesempurnaan keislaman 

seseorang. Zakat dikategorikan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi 

ruhiyyah dan dimensi maliyyah. Dimensi ruhiyyah, zakat diharapkan dapat 

membersihkan jiwa pelakunya (muzakki) dari sifat jelek atau tercela agar tumbuh 

rasa solidaritas terhadap golongan lemah. Solidaritas ini dibangun untuk 

membersihkan jiwa penerimanya (mustahiqq) dari perasaan iri hati dan benci 

terhadap orang kaya. Dimensi maliyyah, zakat diharapkan dapat memisahkan 

kekayaan orang kaya yang menjadi hak orang-orang miskin serta dapat meratakan 

fungsi kekeyaaan dalam kehidupan, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki 

modal. Dengan demikian, zakat pada hakikatnya hanyalah menyerahkan hak 

orang lain yang bersemayam dalam harta seseorang, yang diperoleh secara bersih 

baik dari aspek proses maupun dari aspek perolehannya.3 

B. Jenis-Jenis Zakat 

1. Zakat Fitrah 

Dalam pengertiannya, zakat fitrah berasal dari dua suku kata, yaitu kata 

“zakat” dan “fithri”.4 

Kata “zakat” secara etimologi berarti “suci”, “berkembang”, dan 

“barakah”.  

Menurut istilah Fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan 

dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang 

berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Syara’.  

                                                   
2 Ibid, 18. 
3 Ibid, 21-22. 
4 Abdul Ghafur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergi Wajib Zakat dan 

Pajak di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media (Anggota Ikapi), 2006), 11. 



 
 

19 

 

  

Kata “fithr” bermakna membelah, muncul, menciptakan. Kata “fithr” 

kebalikan dari “shoum”. Bisa pula menjadi “ifthar”, yang maknanya adalah 

makan, karena makan membatalkan puasa. Sedangkan kata “fathur” adalah 

makanan yang dimakan. 

Dalam istilah ilmu fiqih, zakat fitrah didefinisikan sebagai: “sedekah 

yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari Ramadhan.” 

Zakat ini berbeda dengan zakat yang lainnya. Zakat ini disebut dengan 

fithr karena intinya adalah memberi makanan kepada para orang yang berhak. 

Dinamakan zakat fithr juga karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan 

kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan.5 

Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkannya terkait dengan puasa pada 

bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Sedekah menurut syara’, 

dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan , sebagaimana terdapat pada 

berbagai tempat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu 

untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dan fitrah satu asal kejadian, sehingga 

wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. 

Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor 

dan perbuatan yang tidak ada gunanya, dengan memberikan makan pada 

orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-

minta pada Hari Raya. 

Zakat fitrah merupakan ‘pajak’ pada pribadi-pribadi muslim, sedangkan 

zakat lain merupakan ‘pajak’ pada harta. Karenanya, tidak disyaratkan pada 

zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain, seperti memiliki 

nisab, dengan syarat-syarat yang lain. Para fuqara’ menyebutkan zakat ini 

                                                   
5 Hanif Luthfi , Fiqih Seputar Zakat Fitrah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7 dan 

10 
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dengan zakat kepala (perkepala). Yang dimaksud kepala di sini adalah 

pribadi-pribadi.6 

2. Zakat Mal 

Menurut bahasa, “zakat” berarti bertambah, tumbuh, dan berkah. 

Adapun maksud zakat ialah pembersihan dan perbaikan harta. Menurut 

Fuqaha, Zakat Mal didefinisikan sebagai berikut. 

Menurut para fuqaha Madzhab Hanafi, Zakat Mal ialah pemberian harta 

karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani 

Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu 

harus terputus, yakni tidak mengalir lagi kepada pemiliknya yang asli dengan 

cara apapun. Kalimat “orang fakir yang beragama Islam, selain Bani 

Hasyim”, berarti zakat itu tidak boleh diserahkan kepada orang kaya, orang 

kafir, maupun keturunan Bani Hasyim. Hal ini karena pemberian zakat 

kepada mereka secara sengaja, tidak boleh dilakukan. 

Menurut para fuqaha Madzhab Maliki, bahwa Zakat Mal ialah 

mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai 

nisab, diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila harta itu 

merupakan milik penuh dari si pemberi, untuk selain barang tambang dan 

hasil pertanian. 

Menurut para fuqaha Madzhab Syafi’I mengatakan, Zakat Mal ialah 

harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. 

Menurut mereka, zakal mal ada dua macam. Pertama, berkaitan dengan 

nilainya, yaitu zakat perdagangan. Kedua, berkaitan dengan barang itu 

                                                   
6 Hamka, “Panduan  Zakat Praktis,” dalam 

https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf, (diakses pada tanggal 14 April 2022, 

jam 12.23). 

https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf
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sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang (ternak), barang 

berharga (emas dan perak), dan tanaman (bahan makanan sehari-hari). 

Menurut fuqaha Madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib 

dikeluarkan dari suatu harta. 

Pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat mal merupakan 

salah satu tugas pemerintah dalam suatu Negara. Dengan kata lain, menurut 

bahasa hukum, zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah. 

Pernyataan ini dimaksudkan agar tidak ada pengertian bahwa zakat 

merupakan kebaikan hati si pemberi secara pribadi. Hal itu karena zakat sama 

sekali tidak didasarkan pada kehendak pribadi, dalam arti boleh dilaksanakan 

dan boleh juga tidak, kecuali bila terpaksa ketika Baitul mal  kosong, 

umpamanya. Padahal sebenarnya tidak demikian.7 

C. Dasar Hukum 

 

“Rasulullah Saw. Bersabda: “Beritahukanlah kepada mereka (Penduduk Yaman), 

bahwasannya Allah Swt mewajibkan bershadaqah (zakat) pada harta mereka yang 

diambil dari orang-orang kaya dari mereka, dan diberikan pada orang-orang fakir 

diantara mereka (Penduduk Yaman).” (HR. Abu Dawud).8  

 

يِهم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم ۖ  ُرهُْم َوتَُزك ِ ِلِهْم َصَدقَةً تُطَه ِ ُ َسِميٌع َعلِيمإِ ُخذْ ِمْن أَْمَوَٰ تََك َسَكٌن لَُّهْم ۗ َوٱَّللَّ ٌٌ نَّ َصلَوَٰ  

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah, 9 : 103)9 

 

 

ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َكسَ  ا أَْخَرْجنَا لَكُْم ِمَن اْْلَْرِض ۖ َوََل تَيَمَّ بْتُْم َوِممَّ

َ َغنِيٌّ َحِميدٌ  تُْنِفقُوَن َولَْستُْم بِآِخِذيِه إَِلَّ أَْن تُْغِمُضوا فِيِه ۚ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

                                                   
7 Syauqi Ismail Sahhatih, Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern, terj. Bahrun Abu Bakar 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2007). 
8 Atik Abidah, Zakat Filantropi Dalam Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 20. 
9 Baznas Kabupaten Semarang, ‘Kebangkitan Zakat’ dikutip dari 

https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.html, (diunduh 

tanggal 14 April 2022, jam 14.08). 

https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.html
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“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang 

baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. 

Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) 

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (Q.S. Al-

Baqarah, 267)10 

 

 

 ِ َزَكاةَ اْلِفْطِر َصاعًا ِمْن تَْمٍر ، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعلَى اْلعَبِْد َواْلُحر ِ   -صلى هللا عليه وسلم-فََرَض َرسُولُ َّللاَّ

ُ  ، َوالذَّكَِر َواْلُْنثَى ِغيِر َواْلكَبِيِر ِمَن اْلُمْسِلِميَن َوأََمَر بَِها أَْن ت الَة، َوالصَّ ْبَل ُخُروجِ النَّاِس إِلَى الصَّ
َؤدَّى قَ  

 “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ 

gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun 

perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan 

sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.” (H.R. Bukhari dan 

Muslim).11 

 

 ِ فَِث َوطُْعَمةً لِْلَمَساِكيِن َمْن َزَكاةَ اْلِفْطِر طُْهَرةً  -صلى هللا عليه وسلم-فََرَض َرسُولُ َّللاَّ ائِِم ِمَن اللَّْغِو َوالرَّ لِلصَّ

َدقَاتِ  الَةِ فَِهَى َصَدقَةٌ ِمَن الصَّ اَها بَْعَد الصَّ الَِة فَِهَى َزكَاةٌ َمْقبُولَةٌ َوَمْن أَدَّ اَها قَْبَل الصَّ  أَدَّ

 “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang 

berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan 

miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima 

dan barangsiapa yang menunaikan setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai 

sedekah di antara berbagai sedekah.” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)  

D. Besaran Zakat Fitrah 

Zakat fitrah hukumnya wajib untuk seorang muslim yang memenuhi 

kriteria merdeka (bukan budak atau hamba sahaya), mempunyai kelebihan 

makanan pada malam dan siang hari raya Idul Fitri, juga memenuhi hari-hari 

bulan puasa dan awal jatuhnya satu syawal. Jika seseorang meninggal setelah 

terbenamnya matahari, pada hari terakhir Ramadhan, ia dikenai zakat fitrah. 

Demikian pula jika ada anak yang lahir sebelum matahari terbenampada akhir 

bulan Ramadhan, ia tetap dikenai zakat fitrah. 

                                                   
10 Baznas Kabupaten Serang, “Dasar Hukum  Zakat” dikutip dari 

https://baznaskabserang.or.id/dasar-hukum-zakat-al-quran/, (diunduh  tanggal 14 April 2022, jam 

14.22)  
11 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam  (Bandung: Anggota Ikapi,  2021),  207. 

https://baznaskabserang.or.id/dasar-hukum-zakat-al-quran/
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Yang harus dibayarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok 

sebanyak satu sho’ atau diperkirakan setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter untuk 

setiap jiwa. Mengingat harga makanan pokok dalam setiap daerah berbeda-beda, 

maka umat islam dapat merujuk pada besaran zakat fitrah yang ditetapkan oleh 

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tiap provinsi atau kabupaten.12 

  

 ِ َزَكاةَ اْلِفْطِر َصاعًا ِمْن تَْمٍر ، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعلَى اْلعَبِْد َواْلُحر ِ   -صلى هللا عليه وسلم-فََرَض َرسُولُ َّللاَّ

ِغيِر َواْلكَبِيِر ِمَن اْلُمْسِلِميَن َوأََمَر بَِها أَ ، َوالذَّكَِر َواْلُْنثَى ، وَ  الَةالصَّ ْبَل ُخُروجِ النَّاِس إِلَى الصَّ
ْن تَُؤدَّى قَ  

 “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ 

gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun 

perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan 

sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.” (H.R. Bukhari dan 

Muslim). 

 

أَْو َصاًعاِمْن  َعْن أَبِْي ُخْدِري يَقُْولُ كُنَّانُْخِرُج َزَكاةَ اْلِفْطِرَصاًعاِمْن َطعَاٍم أَْو َصاًعاِمْن تَْمٍرأَْو  َصاًعاِمْن أَْقطٍ 

يْبٍ َزبَ   

“Dari Abu Sa’id al-Khudri ia berkata, “kami mengeluarkan zakat fitrah satu sho’ 

dari makanan, gandung, kurma, susu kering, atau anggur kering.” (H.R. Bukhari 

dan Muslim).13 

 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014  

Tentang Penghitungan Zakat Fitrah dalam Pasal 30, yang berisi: Zakat fitrah 

ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter 

per jiwa; Kualitas beras atau makanan pokok sesuai dengan kualitas beras atau 

makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.14 

1. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah 

a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat 

fitrah. 

                                                   
12 Baznas Kota Bandung, dikutip dari https://blog.kitabisa.com/pengertian-syarat-dan-

ketentuan-zakat-fitrah/, (diunduh pada tanggal 14 April 2022, jam 15.03). 
13 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam  (Bandung: Anggota Ikapi,  2021),  207. 
14 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, 8. 

https://blog.kitabisa.com/pengertian-syarat-dan-ketentuan-zakat-fitrah/
https://blog.kitabisa.com/pengertian-syarat-dan-ketentuan-zakat-fitrah/
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b. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan 

Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib 

fitrah. Orang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib 

membayarkan fitrah istrinya yang baru dikawininya itu.  

c. Dia mempunyai lebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya 

sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, pada malam hari raya dan 

siang harinya. 

Sabda Rasulullah Saw: “Tatkala Rasulullah Saw. mengutus 

Mu’az ke Yaman, beliau memerintahkan kepada Mu’az, 

“Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya 

Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil 

dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di 

kalangan mereka (penduduk Yaman).” (Riwayat Jama’ah Ahli Hadis).15 

 

2. Waktu Membayar Zakat Fitrah 

Sebagaimana telah diketahui, waktu wajib zakat fitrah ialah sewaktu 

terbenam matahari pada malam hari raya. Sungguhpun begitu, tidak ada 

halangan bila dibayar sebelumnya, asal dalam bulan puasa.  

a. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari 

penghabisan Ramadhan. 

b. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan. 

c. Waktu yang lebih baik (sunat), yaitu dibayar sesudah shalat Subuh 

sebelum pergi shalat hari raya Idul Fitri. 

“Dari Ibnu Abbas. Ia berkata: “Telah diwajibkan oleh Rasulullah Saw. 

zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dan memberi makan bagi 

orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum salat hari raya, 

maka zakat itu diterima; dan barangsiapa membayarnya sesudah salat, 

maka zakat itu sebagai sedekah biasa.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu 

Majah) 

 

                                                   
15 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam  (Bandung: Anggota Ikapi,  2021),  208. 
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d. Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah shalat hari raya Idul Fitri, 

tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. 

e. Waktu haram lebih telat lagi, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari 

pada hari raya.16 

3. Orang yang Berhak Menerima Zakat 

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan 

golongan orang yang menerima zakat, yaitu sebagai berikut: 

a. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pokok hidup. 

b. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar kehidupannya. 

c. ‘Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 

d. Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk 

menguatkan dalam tauhid dan syariah. 

e. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. 

f. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam 

mempertahankan jiwa dan izzahnya. 

g. Fii Sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan 

dakwah, jihad, dan sebagainya. 

h. Ibn Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan 

kepada Allah Swt.17 

Sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah: 60. 

قَاِب  دَقَاُت ِلْلفَُقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلََّفِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ إِنََّما الصَّ

                                                   
16 Ibid, 209-210. 
17 Badan Amil Zakat Nasional, dikutip dari https://baznas.go.id/zakat, (diunduh pada tanggal 

14 April 2022, jam 16.01) 

https://baznas.go.id/zakat
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ُ َعِليٌم َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل  ِ ْۗ َوّٰللاَّ ِ َواْبِن السَّبِيِل ۖ فَِريَضةً ِمَن ّٰللاَّ َحِكيمٌ ّٰللاَّ  

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), 

untuk (memerdekakan) hamba sahaya , untuk (membebaskan) 

orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang 

yang sedang dalam perjalanan, kewajiban dari Allah. Allah 

Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (Q.S. at-Taubah: 60).18 

 

Pengelolaan zakat perlu pengenalan lebih jauh terhadap fuqara’ 

atau masakin. Jika ada orang yang berhak dan ternyata dia tidak kebagian 

zakat, maka hal ini menjadi tanggung jawab pengelola zakat karena 

kurang perhatian. Perencanaan atau manajemen zakat (fitrah) yang tidak 

ditangani secara baik akan berdampak negative.19 

4. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat 

a. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.  

 

Sabda Rasulullah Saw: “Tidak halal bagi orang kaya dan orang yang 

mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat).” (Riwayat 

Lima Orang Ahli Hadis. Selain Nasai dan Ibnu Majah). 

 

b. Hamba sahaya, karena mereka mendapatkan nafkah dari tuan mereka. 

c. Keturunan Rasulullah Saw. 

Sabda Rasulullah Saw: “Dari Abu Hurairah. Ia berkata, “pada suatu hari 

Hasan bin Ali (cucu Rasulullah Saw) telah mengambil sebuah kurma dari 

kurma zakat, lantas dimasukkan ke mulutnya. Rasulullah Saw. bersabda 

(kepada cucu beliau), ‘jijik, jijik, buanglah kurma itu! Tidak tahukah 

kamu bahwa kita (keturunan Muhammad) tidak boleh mengambil 

sedekah (zakat)’?” (Riwayat Muslim). 

 

d. Orang dalam tanggungan yang berzakat. 

e. Orang yang tidak beragama Islam.20 

E. Amil Zakat  

Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata ‘amila ya’malu, yang 

                                                   
                       18 Al-Qur’an, 9:60. 

        19 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergi Wajib Zakat dan 

Pajak di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media (Anggota Ikapi), 2006),  49. 

        20 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam  (Bandung: Anggota Ikapi,  2021),  215-217. 
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bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata amil adalah ism fail yang 

bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang 

mengerjakan sesuatu. Pengertian amil zakat dari  ulama sebagai berikut: 

Imam Syafi’i pernah menyebutkan: 

 قال الشافعي: والعاملون عليها من وَله الوالي قبضها

“Imam Syafi’i berkata: Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/ 

penguasa untuk mengumpulkan zakat.21 

 

Dalam Fatwa MUI tentang Amil zakat, yaitu sebagai berikut: Amil zakat 

adalah sekelompok atau seseorang yang diangkat oleh pemerintah untuk 

mengelola pelaksanaan zakat; atau seseorang atau sekelompok yang dibentuk 

oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan 

ibadah zakat.22 

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang 

berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari penghimpunan, penjagaan, 

pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusian serta tugas pencatatan masuk 

dan keluarnya dana zakat tersebut.23  

1. Syarat Amil Zakat 

Tidak sembarangan orang boleh menjadi amil. Selain bisa membuat 

zakat menjadi rusak, menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat justru 

akan meruntuhkan sendi-sendi zakat itu sendiri. Ibarat menyerahkan kunci-

kunci gudang penyimpanan harta kekayaan kepada kepala maling, alih-alih 

menjaga mengamankan, yang terjadi justru semua harta habis disikat. 

                                                   

       21 Hanif Lutfi, Siapakah Amil Zakat? (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8. 
22 Siti Kamilah, “Pandangan Ulama Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna 

Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat,” Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1 
(Maret 2020), 21. 

23Ibid, 19. 
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Karena itu syariat Islam memberikan beberapa persyaratan standar 

bagi orang yang akan diberikan kepercayaan sebagai amil zakat, 

diantaranya adalah: 

a. Muslim 

Hanya muslim saja yang boleh menjadi amil zakat, sedangkan 

non muslim tidak dibenarkan menjadi amil. Alasannya karena tugas 

amil zakat itu merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka 

yang hatinya sudah tunduk kepada Allah Swt yang dibebankan dan 

dipercaya untuk menegakkan zakat. 

b. Akil Balig 

Syarat berikutnya selain muslim adalah akil, yaitu berakal, 

bukan orang gila atau tidak waras. Begitu juga zakat tidak mungkin 

dilakukan oleh mereka yang bermasalah dari segi akalnya, seperti 

orang yang mabuk, ayan, kesurupan jin dan lainnya.  

Anak-anak yang belum cukup umur tidak boleh menjadi amil 

zakat, karena mereka belum dibebani sebagai mukalaf. Syarat akil 

baligh ini sesungguhnya representasi dari status seseorang untuk 

menjadi mukallaf, yaitu seorang yang sudah dianggap mampu untuk 

menanggung beban syariah. 

c. Jujur  

Kejujuran dalam bahasa arab disebut dengan amanah. Orang 

yang jujur disebut amin, dan sifat ini menjadi syarat utama untuk 

menjadi amil zakat. Orang yang punya pribadi tidak jujur, suka 

bermain dengan wilayah halal haram dari harta orang lain, atau 

bahkan terbiasa mengambil hak orang laindengan cara yang tidak 
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halal, tidak boleh menjadi amil. 

Sebab kejujuran adalah modal utama kepercayaan masyarakat 

untuk menitipkan harta mereka kepada suatu badan yang mengurusi 

zakat. 

Allah Swt berfirman:“Sesungguhnya Allah Swt menyuruh 

kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” 

(QS. Al-Anfal: 27) 

 

d. Mengerti Ilmu Fikih Zakat 

Syarat yang juga mutlak harus dimiliki oleh amil zakat adalah 

punya ilmu tentang fiqih zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi 

sampai ke titik paham, mengerti dan berilmu. 

Sebab dewasa ini zakat adalah bagian dari syariat Islam yang 

tergolong asing dan ridak dipahami umat Islam. Tidak seperti shalat 

dan puasa, yang tanpa ada komando, umat Islam sudah 

menjalankannya. 

e. Kekuatan  

Menjadi amil zakat membutuhkan kekuatan tersendiri, di luar 

kejujuran dan ilmu. Di dalam Al-Qur’an, ada isyarat tentang masalah 

kekuatan, yaitu:  

Allah Swt berfirman: “sesunguhnya orang yang paling baik 

yabg kamu abmil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 

dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashas : 26) 

 

Kekuatan yang dimaksud disini mulai dari kekuatan fisik, 

hingga kekuatan hukum.24 

2. Wewenang dan Tanggung Jawab Amil zakat adalah sebagai berikut: 

a. Amil harus bertanggung jawab atas kerusakan dan kemusnahan 

                                                   
24 Hanif Lutfi, Siapakah Amil Zakat? (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 15-22. 
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barang zakat, apabila sebabnya kelalaian amil. Tapi tidak ada 

tuntutan untuk mengganti apabila sebab kerusakannya adalah alami. 

b. Amil berhak untuk ijtihad dalam konteks zakat (misal, dalam 

penghimpuan dan pendistribusian). 

c. Berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung 

terlaksananya program.25 

3. Tugas utama amil zakat sebenarnya sederhana untuk disebutkan, dan hanya 

seputar dua wilayah besar. Pertama, menarik dan mengumpulkan harta 

zakat dari orang yang sudah memenuhi kewajiban zakat. Kedua, 

membagikan atau mendistribusikan harta zakat kepada fakir miskin dan 

orang-orang yang termasuk ke dalam daftar mustahik.  

a. Menarik Zakat 

Tugas amil adalah membantu mereka untuk menghitung harta 

yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wewenang amil terhadap harta 

zakat, hanya untuk menarik harta nadzir. Sementara harta bahtin, 

amil tidak memiliki wewenang untuk menariknya. 

b. Mencari Orang Miskin 

Tugas amil selanjutnya adalah menelusuri rumah-rumah 

penduduk untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang data-

data orang fakir dan miskin. Agar jangan sampai harta zakat jatuh ke 

tangan pihak-pihak yang justru tidak berhak.  

Maka tugas amil adalah berkeliling mengantarkan harta zakat 

ke rumah-rumah para fuqaha dan orang-orang miskin yang telah 

                                                   
25 Siti Kamilah, “Pandangan Ulama Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna 

Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat,” Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1 

(Maret 2020), 21. 
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mereka teliti dengan cermatdan dipastikan mereka memang berhak 

menerimanya. 

4. Para ulama berbeda pendapat dalam urusan hak amil zakat yang hanya 

khusus zakat fithr. Sebagian cenderung mengatakan bahwa amil yang 

hanya khusus zakat fithr tidak berhak atas zakat, sedangkan sebagian lain 

memberikan hak itu. 

a. Berhak  

Sebagian berpendapat bahwa meski pun panitia zakat hanya 

bekerja secara temporal dan musiman, namun biar bagaimanapun apa 

yang mereka lakukan tidak lain adalah pekerjaan amil zakat juga. 

Maka dari itu mereka berhak mendapat bagian. 

b. Tidak berhak 

Pendapat yang mengatakan bahwa amil zakat fithr, bila semata-

mata hanya untuk zakat fithr tidak termasuk yang berhak 

menerimanya.  

Alasannya pertama, karena nilai zakat fithr umumnya sangat 

kecil yaitu hanya ukuran satu sha’ yang dipukul rata bagi semua 

muzakki, kalau panitia hanya mengkhususkan diri menerima dan 

menyalurkan zakat fithr, tentu zakat yang terkumpul sangat kecil 

nilainya. Kedua, karena tidak ada contoh panitia zakat khusus fitrah 

di masa Rasulullah Saw dan salafunas-shalih. 

c. Jalan keluar Terhadap Perbedaan 

Satu-satunya jalan keluar dari perbedaan pendapat ini hanyalah 

menjadi panitia zakat yang tadinya bekerja temporal itu menjadi 

pengurus yang resmi dan bekerja sepanjang tahun. Tentu yang 
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diangkat tidak perlu jumlah banyak, cukup satu atau dua orang saja, 

tetapi punya tugas yang pasti dan rutin. 

Tentunya yang dikumpulkan bukan terbatas pada zakat fithr, 

karena zakat fithr hanya ada di bulan Ramadhan saja. Di luar zakat 

fithr, tentu masih ada begitu banyak zakat-zakat yang lain, yang 

hukumnya juga wajib. Maka tidak ada istilah nganggur buat amil 

zakat sepanjang tahun. Karena setiap saat selalu saja ada orang yang 

mengalami jatuh tempo untuk bayar zakat.26 

5. Pembahasan mengenai amil zakat ini juga diatur dalam Fatwa MUI No. 8 

Tahun 2011 tentang Amil Zakat, bahwa: 

a. Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat 

oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. 

b. Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk 

oleh masyarakat dan di sahkan oleh Pemerintah untuk mengelola 

pelaksanaan ibadah zakat. 

Amil zakat ini juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. Beragama Islam;  

b. Mukalaf (berakal dan balig);  

c. Amanah;  

d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain 

yang terkait dengan tugas amil zakat. 

Amil zakat memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Penarikan/ pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, 

penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif 

                                                   
26 Hanif Lutfi, Siapakah Amil Zakat? (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 33-48. 
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zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib 

zakat; 

b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, 

serta pengamanan harta zakat; dan 

c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar 

sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk 

pelaporan.27 

Kesimpulan dari teori tersebut yaitu: 

a. Dalam hal ini orang yang mengurusi zakat fitrah khususnya yang ada 

di Indonesia, jika belum mempunyai sertifikasi atau legalitas dalam 

mengelola zakat dengan cara diangkat oleh pemimpin atau lembaga 

yang berwenang, maka sebenarnya mereka belum bisa disebut sebagai 

amil zakat, tetapi hanya sebagai panitia zakat fitrah biasa. Panitia 

zakat ini juga sebenarnya tidak bisa mendapatkan bagian zakat 

fitrahnya, bahkan tidak sah jika mereka sampai menerima bagian 

zakat fitrahnya, karena belum memenuhi kriteria amil zakat menurut 

hukum yang berlaku. 

b. Dalam hal tersebut untuk menghindari pengelolaan zakat fitrah yang 

tidak sesuai bahkan tidak sah dengan hukum Islam di kemudian hari, 

maka pengurus Masjid atau Mushola yang mempunyai amil zakat 

namun belum memenuhi kriteria sebagai amil zakat yang sah, 

seharusnya membenahi sistem ke amilan dengan mendaftarkan 

pengurus zakatnya secara sah melalui badan zakat, seperti LAZIZNU 

atau LAZIZMU yang sudah mempunyai kewenangan hukum dalam 

                                                   
27 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011. 
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mengesahkan amil,  agar mempunyai legalitas hukum dalam setiap 

langkah yang dilakukan. 
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BAB III 

         PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN GUNUNG SARI,  

DESA MLARAK, KECAMATAN MLARAK, KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, 

Kabupaten Ponorogo. 

Dusun Gunung Sari merupakan bagian dari wilayah Desa Mlarak, 

Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Di mana di Desa Mlarak sendiri 

melingkupi 4 Dusun yaitu Gunung Sari, Ngledok, Krajan, dan Purworejo. 

Dusun Gunung Sari berada kurang lebih 1 km dari balai desa atau kantor 

desa Mlarak ke arah barat. 

Masyarakat di Dusun Gunung Sari seluruhnya beragama Islam, dengan 

jumlah penduduk yang relatif lebih banyak dibanding dengan dusun-dusun 

lainnya di desa Mlarak, yaitu sekitar 730 KK. Rata-rata pekerjaan 

masyarakat di Dusun ini adalah petani, wiraswasta, pengusaha, dan juga 

tidak sedikit yang PNS. Kondisi ekonomi masyarakat di Dusun Gunung Sari 

juga bisa dikatakan masih tergolong baik dan mampu sekitar 80%.  Para anak 

mudanya juga bisa dikatakan terpelajar, karena banyak yang sudah bergelar 

sarjana atau sedang menempuh kuliah dan minimal sudah memiliki ijazah 

SLTA atau sedang menempuh sampai SLTA.1  

Di Dusun Gunung Sari ini rasa saling menolong, gotong royong dalam 

hal apapun juga masih sangat kental dan turun temurun, mulai dari anak 

mudanya yang tergabung dalam Organisasi Pemuda-Pemudi Dusun Gunung 

Sari, maupun dari para orang tuanya yang rutin melakukan kumpulan-

                                                   
1 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W2 02/2022 dalam lampiran skripsi ini. 
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kumpulan demi merekatkan tali silaturahmi antar umat Islam, sehingga 

menciptakan rasa kekeluargaan yang tinggi. Semangat beribadah juga 

lumayan masih tinggi, dengan masih ramainya masjid maupun mushola 

ketika sudah memasuki waktu sholat maupun kegiatan lainnya. Maka dari itu 

pengetahuan tentang agama Islam di Dusun Gunung Sari ini bisa dikatakan 

masih bagus dan dirasa juga paham akan pengetahuan hukum Islamnya.2  

B. Profil Masjid Al-Karim Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan 

Mlarak, Kabupaten Ponorogo. 

Awal mulanya di Dusun Gunung Sari belum ada tempat ibadah yang 

bisa menampung banyak orang pada saat itu, lahan yang sekarang dijadikan 

masjid ini, dulunya hanya tanah lapang tanpa ada bangunannya. Kemudian  

Masjid Al-Karim dibangun sekitar tahun 1930 dari tanah wakaf milik mbah 

Abdul Karim, yang termasuk Masjid pertama di Dusun Gunung Sari. Masjid 

ini dirintis oleh beberapa tokoh di Gunung Sari yang juga termasuk pendiri 

Masjid Al-Karim di Dusun Gunung Sari yaitu KH. Mohammad Sarwo, 

Mohammad Husein, Karbanus, dan Abdul Karim, serta tokoh masyarakat 

lainnya yang dipimpin oleh 4 tokoh tersebut. Takmir pertama di Masjid Al-

Karim adalah KH. Mohammad Sarwo yang juga termasuk dalam pendiri 

Masjid Al-Karim di Gunung Sari.     

Struktur kepengurusan di Masjid Al-Karim saat ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Takmir   : H. Matsari 

2. Sekretaris   : Supriyono 

3. Bendahara   : Imam Mahdi 

                                                   
2 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W2 02/2022 dalam lampiran skripsi ini. 
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4. Imam Sholat     : H. Zaenal Arifin Thoha 

Masjid Al-Karim ini dikategorikan sebagai Masjid umum. Masjid Al-

Karim beralamat lengkap di Dusun Gunung Sari RT 01/RW 01, Desa 

Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Luas tanah 

yang dimiliki Masjid ini yaitu seluas 40 ru atau 560 m2 dengan status tanah 

wakaf. Masjid Al-Karim ini dapat menampung jamaah kurang lebih 100 

orang dan menjadi pusatnya kegiatan keagamaan seperti sholat jum’at, sholat 

Idul Fitri dan Idul Adha, pengajian, dll di Dusun Gunung Sari3 

1. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Karim Dusun Gunung Sari, 

Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. 

a. Pengumpulan Zakat Fitrah. 

Proses pengumpulan zakat fitrah diawali dengan pemberitahuan 

terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar bahwa akan dilaksanakan 

zakat fitrah, hal ini dilakukan pada saat selesai sholat tarawih oleh 

Kyai Masjid Al-Karim. Pelaksanaan zakat fitrah ini dilakukan selama 

beberapa hari, mengingat banyaknya masyarakat yang berada di 

wilayah sekitar Masjid, yaitu mulai malam 25 sampai malam 29 yang 

selanjutnya segera didistribusikan. Jadi pemberitahuannya dilakukan 

sebanyak 2 kali, yaitu pada malam 25 setelah sholat tarawih oleh 

Kyai Masjid, dan sebelum malam 29 oleh ketua RT setempat. 

Dalam pengumpulannya, tidak dilakukan penimbangan terlebih 

dahulu ketika zakat fitrah awal datang ke Masjid dibawa oleh 

muzakki, tetapi tinggal setor saja kepada petugas atau panitia zakat 

fitrah yang berada di lokasi, jadi orang yang ingin membayar zakat 

                                                   
3 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W1 02/2022 dalam lampiran skripsi ini. 
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fitrah harus datang sendiri ke Masjid. Selanjutnya zakat fitrah 

nantinya akan diterima oleh petugas atau panitia zakat fitrah yang ada 

di Masjid sekaligus dilakukan pendataan atau pencatatan siapa saja 

yang membayar zakat fitrah, pembacaan niat juga dilakukan saat 

pembayaran zakat, serta didoakan dan muzakki boleh meninggalkan 

lokasi zakat fitrah tersebut. 

Jumlah Muzakki Jumlah Kadar Zakat Fitrah 

80 orang muzakki 2,75 kg/ orang 

TOTAL   220 kg 

 

Data di atas adalah jumlah yang dihasilkan setiap pelaksanaan 

zakat fitrah, yang mana nantinya akan didistribusikan kepada 

mustahik. 

Sebenarnya pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah di Masjid 

Al-Karim ini mudah dan cepat dilakukan, tetapi jangka waktunya 

dibuat lama yaitu sekitar 4 hari  yang setelah itu baru dilakukan tahap 

selanjutnya sampai pada pendistribusian. Hal ini dilakukan karena 

kadang masyarakat ada yang pada waktu malam 25 tidak datang ke 

Masjid dan tidak mengetahui kalau paginya sudah dibuka untuk 

membayar zakat fitrah atau pun memiliki kesibukan yang 

mengakibatkan pada hari itu tidak bisa membayarkan zakatnya, maka 

diberi jangka waktu sampai waktu yang sudah ditentukan. Jika ada 

yang telat diatas jangka waktu yang sudah ditentukan, maka petugas 

atau panitia zakat fitrah tidak akan menerimanya lagi dan 

mempersilahkan muzakki tersebut menyalurkan zakat fitrahnya 
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kepada mustahik sendiri tanpa lewat amil zakat fitrah.4 

b. Proses Penghitungan Jumlah Zakat yang Akan Didistribusikan. 

Penghitungan atau penimbangan ini dilakukan ketika semua 

zakat fitrah dari masyarakat sekitar Masjid Al-Karim sudah 

terkumpul semua dan sudah tidak ada lagi tambahan dari muzakki 

yang akan membayar zakat fitrah.  

Proses penghitungan ini dilakukan dengan cara ditimbang 

dengan alat bantu timbangan listrik dengan kadar sebesar 2,75 kg 

beras, kemudian dimasukkan atau di kemas kedalam wadah plastik 

khusus yang sudah dibuat dengan bertuliskan Masjid Al-Karim dan 

dihitung sampai seluruh mustahik yang terdata mendapatkan 

bagiannya.  

Mengenai kadar zakat fitrah yang diperoleh mustahik, ada 2 

pembagian kadar. Bagian pertama yaitu mustahik sekitaran Masjid 

Al-Karim, besaran zakat fitrah yang didapatkan yaitu jika tadi dalam 

proses penghitungan dan penimbangan terdapat kemasan zakat fitrah 

sebesar 2,75 kg beras, maka mustahik ini mendapatkan 2 bagiannya. 

Bagian kedua yaitu mustahik yang rumahnya tidak jauh dari Masjid 

Al-Karim, namun merupakan sebagian kecil masyarakat RT sebelah, 

besaran zakat fitrah yang didapatkan yaitu 1 bagian atau 2,75 kg 

beras. Proses ini terus dilakukan sampai beras tidak ada sisanya dan 

menjadi bentuk kemasan khusus untuk zakat fitrah tersebut. 

No. Bagian I Bagian II 

Nama Mustahik sekitar Masjid 
Mustahik dari RT 

sebelah 

                                                   
4 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W2 01/2022 dalam lampiran skirpsi ini. 
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Jumlah Kadar 2,75 kg sebanyak 2 kali 2,75 kg 

TOTAL 5,5 kg/ Mustahik 2,75 kg/ Mustahik 

Bagian-bagian tersebut yang nantinya akan dijadikan bahan 

referensi untuk pendistribusian.5 

c. Pendistribusian Zakat Fitrah. 

Tahap terakhir dari pelaksanaan zakat fitrah yaitu proses 

pendistribusian kepada mustahik yang telah didata sebelumnya. 

Proses ini dilakukan di malam harinya setelah selesai pengemasan 

langsung dilakukan pendistribusian. Karena jika ditunda sampai 

besok paginya, meski pun waktu yang afdol dalam mendistribusikan 

zakat fitrah yaitu pada waktu pagi subuh sebelum sholat ied, namun 

hal ini dirasa tidak akan berjalan sesuai harapan di karenakan jumlah 

yang banyak dan waktu yang tidak seluas pada malam harinya untuk 

mendistribusikan zakat fitrah. 

Dalam pendistribusiannya, terdapat dua bagian wilayah yang 

mendapatkan zakat dari Masjid Al-Karim, namun tetap diutamakan 

mustahik dari warga masyarakat sekitar Masjid Al-Karim. Data 

mustahik di sini sudah ada sejak dulu yang mengacu pada data dari 

ketua RT setempat dan hasil musyawarah dari tokoh masyarakat 

sekitar untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat 

fitrah. Seperti fakir, miskin, amil dll.  

Bagian pertama yang menerima zakat fitrah yaitu warga sekitar 

Masjid Al-Karim yang sudah terdata sebanyak sekitar 25-30 

mustahik. Bagian kedua yaitu mustahik dari luar masyarakat Masjid 

Al-Karim, tepatnya yaitu sebagian kecil masyarakat RT sebelah yang 

                                                   
5 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W2 01/2022 dalam lampiran skirpsi ini. 
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rumahnya tidak terlalu jauh dari Masjid Al-Karim itu juga 

mendapatkan bagian zakat fitrahnya sekitar 10 mustahik.6 

1. Data Mustahik sekitar Masjid Al-Karim dan satu RT 

Nama Jumlah Kadar Perolehan 

Fakir 4 orang 2 bagian/ 5,5 kg 22 kg 

Miskin 21 orang 2 bagian/ 5,5 kg 115,5 kg 

Amil 5 orang 2 bagian/ 5,5 kg 27,5 kg 

    

TOTAL 30 orang - 165 kg 

 

2. Data Mustahik sekitar Masjid Al-Karim tetapi beda RT 

Nama Jumlah Kadar Perolehan 

Fakir 2 orang 2 bagian/ 2,75 kg 5,5 kg 

Miskin 8 orang 2 bagian/ 2,75 kg 22 kg 

    

TOTAL 10 orang - 27,5 kg 

  

3. Total dan Sisa 

Nama 
Mustahik RT 

sebelah 

Mustahik 

sekitar masjid 
TOTAL SISA 

 10 orang 

mustahik 

30 orang 

mustahik 

  

Kadar 

zakat 

2,75 kg dikali 

10 orang 

5,5 kg dikali 30 

orang 

  

Jumlah 27,5 kg 165 kg 192,5 kg 
27,5 

kg 

 

Dari total zakat fitrah yang dihasilkan pada saat penghimpunan 

yaitu sebesar 220 kg, dari data diatas terlihat sisa 27,5 kg setelah 

                                                   
6 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W2 01/2022 dalam lampiran skirpsi ini. 
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semua mustahik menerima bagiannya. Maka sisa tersebut dibagi ke 5 

orang amil yang mengurusi yaitu masing-masing menerima 2,75 kg, 

jika ada 5 amil maka jumlahnya yaitu 13,75 kg. Maka zakat fitrah 

yang ada tinggal sisa 13,75 kg setelah amil mendapat bagian. sisa 

zakat ini nantinya disalurkan ke RT lainnya untuk didistribusikan di 

RT tersebut.7 

d. Kriteria Amil Zakat Fitrah. 

Amil zakat fitrah yang bertugas di Masjid Al-Karim ini 

ditunjuk oleh pengurus masjid yang mana tiap tahun orangnya juga 

tetap sama, yaitu dari para remaja Masjid Al-Karim, mulai dari 

pengumpulan sampai dengan pendistribusian. Orang tua hanya 

mengarahkan saja, jadi keseluruhan yang mengurusi zakat fitrah 

adalah remaja Masjid yang sudah dewasa. 

Amil zakat fitrah di Masjid Al-Karim ini bertugas sekitar 4 hari 

sampai pada pendistribusian. Pada saat pengumpulan zakat fitrahnya, 

amil zakat fitrah di sini bergantian tugasnya, ada yang bagian 

menunggu tempat pengumpulan pagi atau sore atau malam hari di 

Masjid Al-Karim dan jumlah amilnya hanya sekitar 4-5 orang, selama 

4 hari proses pengumpulan. Hal itu dilakukan karena amil juga tidak 

tau kapan muzakki datang ke Masjid selama jangka waktu 4 hari itu 

untuk membayar zakat fitrahnya, jadi agar tidak terselip, maka 

dibuatlah bagian-bagian waktu jaga di tempat pengumpulan zakat 

fitrah. Dengan hal itu diharapankan semua zakat fitrah yang masuk 

bisa terdata dengan rapi tanpa ada pengurangan maupun kelebihan. 

                                                   
7 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W2 01/2022 dalam lampiran skirpsi ini. 
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Setelah jangka waktu pengumpulan selesai, amil zakat fitrah di 

Masjid Al-Karim akan berkumpul dan bertugas bersama untuk 

menghitung, menimbang, dan mendistribusikan zakat fitrah kepada 

mustahik sesuai dengan data yang ada.8 

C. Profil Mushola Darul Tauhid Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, 

Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. 

Pada awalnya tempat yang saat ini dijadikan mushola, dulunya adalah 

area sumur dan belum ada tempat ibadah yang dapat digunakan secara umum 

di area tersebut. Kemudian sekitar tahun 2000 an, dibangunlah sebuah 

mushola yang bernama Mushola Darul Tauhid. Dimana dulu awalnya tanah 

ini adalah milik seorang yang bernama mbah Tumijan kemudian diturunkan 

kepada anaknya yang bernama mbah Darmo dan ditambah tanah milik mbah 

Sarkun untuk kemudian dijadikan sebuah mushola tersebut.  

Mushola Darul Tauhid ini beralamat lengkap di Dusun Gunung Sari 

RT 02/RW 01, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa 

Timur. Luas tanah yang dimiliki mushola ini sekitar 20 ru atau 280 m2 

dengan status tanah wakaf. Mushola ini dibangun ditengah-tengah 

pemukiman masyarakat dan membuat kegiatan ibadah menjadi mudah 

dijangkau masayarakat sekitar untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 

waktunya serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat umum. Mushola ini 

dapat menampung jamaah sekitar 50 orang.9 

1. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Mushola Darul Tauhid Dusun Gunung 

Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. 

a. Pengumpulan Zakat Fitrah. 

                                                   
8 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W2 01/2022 dalam lampiran skirpsi ini. 
9 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W1 02/2022 dalam lampiran skirpsi ini. 
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Dalam melaksanakan zakat fitrah, langkah awal yang dilakukan 

yaitu kegiatan pengumpulan zakat. Sama halnya dengan yang 

dilakukan di Mushola Darul Tauhid di Dusun Gunung Sari ini, dalam 

pengumpulannya biasanya ditentukan terlebih dahulu kapan 

pelaksanaan zakat fitrah ini dalam forum antar pengurus Mushola. 

Kemudian setelah waktu disepakati, maka pengumuman mengenai 

pelaksanaan ini diberitahukan kepada masyarakat sekitar Mushola 

Darul Tauhid pada saat malam harinya setelah pelaksanaan sholat 

tarawih yang dilakukan oleh Takmir Mushola Darul Tauhid bahwa 

paginya akan ada kegiatan zakat fitrah. Pada pagi harinya pun juga 

ada pengumuman mengenai kegiatan zakat fitrah ini yang dilakukan 

oleh amil zakat fitrah, namun hanya melewati speker mushola dengan 

tujuan mengingatkan apa yang sudah diberitahukan malam harinya 

untuk segera membayarkan zakatnya sampai batas yang sudah 

ditentukan sebelumnya dan menandakan bahwa amil zakat fitrah 

sudah siap menerima muzakki membayar zakat fitrahnya. 

Dalam pengumpulan zakat fitrah di Mushola Darul Tuhid ini 

masih tergolong sederhana. Biasanya masyarakat sekitar yang akan 

membayar zakat fitrah harus hadir sendiri ke mushola atau 

mewakilkan kepada keluarganya untuk menyerahkan zakat fitrahnya. 

Masyarakat yang hadir biasanya banyak yang belum menghitung 

jumlah kadar zakat fitrahnya dari rumah, tapi membawa sak beras 

karena dalam satu sak beras tersebut digunakan untuk zakat fitrah 

beberapa orang di dalam keluarganya dan baru dihitung  ketika sudah 

ada di mushola.  
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Penghitungannya pun masih dilakukan secara sederhana, yaitu 

di Mushola Darul Tauhid ini dari dulu sampai sekarang menggunakan 

alat ukur sendiri yaitu semacam wadah semacam timba tidak terlalu 

besar yang mana dikatakan bahwa wadah ukur itu jika diisi beras 

secara full, kadarnya akan berjumlah 2,5 kg, dan hal itu sampai 

sekarang masing tetap digunakan. Caranya yaitu masyarakat yang 

akan membayar zakat fitrah datang ke Mushola Darul Tauhid, 

kemudian dicatat oleh petugas atau panitia zakat fitrah dan niat, 

selanjutnya beras yang dibawa tersebut dituangkan ke wadah ukur 

tersebut sampai full atau penuh, jika sudah full maka itu dihitung 

zakat fitrah untuk 1 (satu) orang, setelah itu beras yang ada di wadah 

ukur kemudian dituangkan lagi ke sak beras yang besar dan sudah 

disiapkan untuk menampung  sementara zakat fitrah untuk 

dikumpukan menjadi satu sampai terkumpul banyak. Hal ini terus 

dilakukan sampai orang atau masyarakat yang akan membayar zakat 

sudah habis.10 

Jumlah Muzakki Jumlah Kadar Zakat Fitrah 

30 orang muzakki 2,5 kg/ orang 

TOTAL 75 kg 

 

b. Proses Penghitungan Jumlah Zakat yang Akan Didistribusikan. 

Dalam proses penghitungan zakat fitrah ini dilakukan setelah 

proses pengumpulan zakat fitrah sudah selesai dilaksanakan. 

Biasanya dilakukan pada malam harinya ketika selesai sholat tarawih. 

Penghitungan ini berkaitan dengan pendistribusian yang nanti akan 

                                                   
10 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W1 01/2022 dalam lampiran skripsi ini 
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dilakukan. Jadi sebelum didistribusikan, zakat fitrah terlebih dahulu 

dihitung dan ditimbang lagi sesuai dengan berapa orang yang akan 

mendapatkan zakat fitrah. Cara penghitungan untuk pembagian disini 

dilakukan hampir sama dengan apa yang dilakukan pada saat 

pengumpulan tadi, yaitu menggunakan wadah ukur semacam timba 

yang tidak terlalu besar tadi.  

Awalnya beras yang sudah dikumpulkan dalam sak besar 

dikeluarkan sekaligus diukur kadarnya lagi dengan menggunakan 

wadah ukur sampai dilihat beras sudah memenuhi wadah ukur 

tersebut, jika sudah maka beras yang ada di wadah ukur dituangkan 

ke plastik yang sudah disiapkan sebanyak 2 kali menuangkan beras 

dari wadah ukur. Maka dari itu jumlah kadar zakat fitrah yang akan 

didapatkan mustahik di sini yaitu sebanyak 2 bagian. Hal ini terus 

dilakukan sambil disesuaikan dengan jumlah penerima dan sampai 

zakat fitrah masuk kedalam plastik semua serta terkumpul secara rapi, 

teratur, dan tidak tersisa.11 

 Bagian yang didapat 

Nama Mustahik 

Jumlah Kadar 2,5kg sebanyak 2 kali 

TOTAL 5 kg/ Mustahik 

 

c. Pendistribusian Zakat Fitrah. 

Pendistribusian atau pembagian zakat fitrah di Mushola Darul 

Tauhid dilakukan setelah semua proses pengumpulan dan 

penghitungan selesai dilakukan. 

                                                   
11 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W1 01/2022 dalam lampiran skripsi ini 
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Dalam pendistribusian ini, juga dilakukan pada malam harinya 

setelah selesai penghitungan. Orang yang berhak menerima zakat 

fitrah atau mustahik sudah terdata dari dulu, jadi datanya sesuai 

dengan data-data lampau dan sudah pasti mengacu pada itu, 

contohnya seperti janda-janda tua, fakir, miskin, dll. Dalam mencari 

data mustahik melibatkan ketua RT setempat yang mana menjadi 

bahan referensi untuk siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat 

fitrah, Tapi juga kadang ada usulan-usulan dari sesepuh terkait 

penerima zakat fitrah. Dari keterangan berbagai pihak, sehingga dapat 

ditentukan siapa saja mustahik yang bisa mendapatkan zakat fitrah. 

Dalam membagikan atau mendistribusikan zakat fitrah tersebut, 

biasanya dilakukan dengan menitipkan kepada tetangganya si 

mustahik yang kebetulan berada di mushola melihat penghitungan 

zakat fitrah atau jika tidak ada yang bisa dititipkan maka petugas atau 

panitia zakat fitrah yang akan mengantarkannya sendiri sampai 

diterima mustahik. Kegiatan ini juga harus selesai pada malam itu 

juga sampai tidak ada barang zakat fitrah yang tersisa di mushola 

tempat pengelolaan zakat fitrah, karena mengantisipasi kerepotan-

kerepotan kedepan yang mungkin akan menghambat jalannya zakat 

fitrah sehingga mengakibatkan tidak tersalurkannya zakat fitrah 

kepada mustahik di waktu itu. Jikalau ada kelebihan zakat, biasanya 

disalurkan kepada mustahik yang berada di luar RT sampai tidak ada 

sisa nya lagi. 

Nama Jumlah Kadar Perolehan 

Fakir 2 orang 2 bagian/ 5 kg 10 kg 
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Miskin 8 orang 2 bagian/ 5 kg 40 kg 

Janda Tua 3 orang 2 bagian/ 5 kg 15 kg 

    

TOTAL 13 orang - 65 kg 

SISA - - 10 kg 

 

Sisa zakat fitrah disini tidak dibagi untuk amil sebagai jatahnya, 

karena dari dulu sampai sekarang, amil yang mengelola zakat fitrah 

tidak pernah mengambil jatahnya. Jadi sisa zakat disini akan 

disalurkan di RT sebelah untuk selanjutnya didistribusikan langsung 

ke mustahiknya.12 

d. Kriteria Amil Zakat Fitrah. 

Dalam menentukan amil zakat fitrah di Mushola Darul Tauhid 

dari dulu dilakukan pada saat selesai sholat tarawih di malam hari 

berbarengan dengan pemberitahuan bahwa pagi harinya akan 

dilakukan zakat fitrah. Jadi terlebih dahulu Takmir atau Imam 

mushola memberitahukan kepada jamaah bahwa esok pagi akan 

dilaksanakan zakat fitrah dan diperkenankan untuk membayar zakat, 

setelah selesai baru Takmir atau Imam mushola mengumumkan amil 

zakat fitrah yang bertugas besok paginya diambil dari pemuda atau 

warga sekitar mushola. 

Dalam tugasnya amil yang dipilih lebih kepada remaja atau 

pemuda sekitar mushola, karena biasanya amil pada pagi hari harus 

sudah berada di mushola untuk mempersiapkan pelaksanaan zakat 

fitrah dan mengumumkan kembali kepada masyarakat bahwa 

                                                   
12 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W1 01/2022 dalam lampiran skripsi ini 
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pembayaran zakat sudah bisa dilakukan pada saat itu juga, jadi kalau 

anak muda lebih sedikit kerepotan-kerepotan pada setiap harinya, jadi 

bisa mempersiapkan segala keperluan zakat fitrah pada pagi dan bisa 

menunggu di mushola sampai siang atau sore hari. Pada saat 

pengumpulan zakat fitrah biasanya hanya terdapat 2 amil zakat fitrah 

yang berada di mushola untuk menghimpun beras hasil zakat fitrah 

dari kalangan pemuda sampai batas waktu yang sudah ditentukan, 

sekitar siang atau sore hari. Baru dimalam harinya, amil dibantu 

jamaah yang masih ingin melihat pelaksanaan zakat fitrah 

menghitung dan membagi sesuai dengan jumlah mustahik atau orang 

yang berhak menerima zakat kedalam wadah plastik yang telah 

disiapkan yang kemudian juga didistribusikan pada malam itu juga 

oleh amil dan warga sekitar yang membantu.  

Amil zakat fitrah di Mushola Darul Tauhid ini dari dulu tidak 

pernah mengambil bagian zakatnya, mereka memilih menggabungkan 

bagian zakatnya kedalam zakat yang akan disalurkan ke masyarakat 

yang lebih membutuhkan.13 

 

 

 

 

 

 

                                                   
13 Lihat transkip wawancara nomor 24/04 W1 01/2022 dalam lampiran skripsi ini. 
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BAB IV 

ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DUSUN GUNUNG SARI, 

DESA MLARAK, KECAMATAN MLARAK, KABUPATEN PONOROGO 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. 

 

A. Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, 

Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam. 

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap 

muslim setelah melaksanakan puasa Ramadhan guna membersihkan ucapan 

maupun perbuatan khilaf selama melaksanakan puasa Ramadhan berupa 

bahan makanan pokok penduduk setempat. Tujuan membayar zakat yaitu 

berupa keadilan sosial ekonomi yang merata.1 

Maka dari itu perlu adanya pengelolaan yang baik, sehingga tujuan 

untuk mensejahterakan orang-orang miskin atau mustahik lainnya pada saat 

Hari Raya Idul Fitri bisa tersalurkan dengan benar yang pada akhirnya 

menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Mulai dari penghimpunan, 

penghitungan, dan pendistribusiannya. 

1. Penghimpunan zakat fitrah 

Penghimpunan atau pengumpulan adalah proses, cara, dan 

perbuatan mengumpulkan. Sedangkan zakat adalah sejumlah harta 

tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk dikeluarkan dan 

diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan 

demikian penghimpunan atau pengumpulan zakat merupakan proses, cara 

                                                   
1 Mega Novita Syafitri, Dkk, ”Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai 

Pemberdayaan Ekonomi Umat,” Jurnal Ekonomi Islam, 2 (November 2021), 18. 
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untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah 

Swt untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak 

menerimanya.2 

Dalam pejelasan lain, penghimpunan zakat fitrah adalah kegiatan 

mengumpulkan dana atau barang zakat dari para muzakki kepada 

pengelola zakat untuk diserahkan kepada yang berhak menerima 

(mustahik) sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.3 

Untuk menciptakan penghimpunan zakat fitrah yang baik dan 

memudahkan muzakki dalam membayarkan zakatnya, maka perlu adanya 

planning atau perencanaan terlebih dahulu. Mengelola zakat terutama 

zakat fitrah diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang 

akan dikerjakan oleh pengelola zakat yaitu amil zakat, bagaimana 

pelaksanaan pengelolaan yang baik, kapan mulai dilaksanakan, di mana 

tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakannya, dan perencanaan-

perencanaan lainnya. Pengelola zakat atau amil zakat dalam hal ini dapat 

merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal hal seperti 

perencanaan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan 

zakat terutama zakat fitrah, perencanaan pelaksanaan zakat pada hari-hari 

yang telah ditentukan.4 

Pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan di Masjid 

Al-Karim yaitu diawali dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada 

jamaah atau masyarakat sekitar Masjid bahwa akan dilaksanakan zakat 

                                                   
2 Suci Utami Wikaningtyas, Sulastiningsih, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada 

Organisasi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bantul.” Jurnal Riset Manajemen, 1 (Juli 2015), 3-4. 
3 Trisno Wardy Putra, “Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat 

Nasional.” Laa Maisyir, 2 (Juli 2019), 6. 
4 Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer,” 

Ziswaf, 1 (Juni 2015), 19. 
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fitrah di Masjid Al-Karim. Pemberitahuan ini dilakukan selama 2 kali. 

Yang pertama pada saat selesai sholat tarawih, jadi nantinya Kyai Masjid 

tersebut akan berdiri dihadapan jamaah dan memberitahukan bahwa 

pelaksanaan zakat fitrah akan dimulai esok pagi. Yang kedua pada saat 

jangka waktu pengumpulan zakat fitrah akan berakhir, yang mana akan 

diberitahukan oleh ketua RT setempat melalui speker Masjid. 

Pengumpulan zakat fitrah di Masjid Al-Karim ini dilaksanakan selama 

kurang lebih 4 hari, dimulai dari 25 ramadhan sampai 29 ramadhan, 

karena muzakki di wilayah sini terbilang banyak sekitar 80 orang 

muzaaki, sehingga kadang ada yang tidak mengetahui ataupun ada 

kerepotan yang tidak bisa ditinggal. Dalam pengumpulannya, muzakki 

yang ingin membayar zakat fitrah tinggal langsung datang saja ke Masjid 

Al-Karim, setelah itu menyetorkan zakat fitrahnya yang nantinya juga 

langsung dilakukan pencatatan atau pendataan oleh amil zakat,  

selanjutnya membacakan niat, terakhir didoakan, setelah itu muzakki bisa 

meninggalkan tempat pengumpulan zakat fitrah. 

Pengumpulan zakat fitrah di Mushola Darul Tauhid dilaksanakan 

menjelang hari raya Idul Fitri, sekitar 29 Ramadhan selama seharian 

penuh. Langkah awal yang dilakukan yaitu penentuan waktu terlebih 

dahulu untuk pelaksanaan zakat fitrah di dalam forum antar pengurus 

Mushola. Setelah sepakat baru pemberitahuan kepada masyarakat sekitar 

Mushola yang dilakukan pada saat malam hari setelah sholat tarawih oleh 

Takmir atau Imam Mushola Darul Tauhid bahwa akan dilaksanakan 

zakat fitrah pada pagi harinya. Pemberitahuan ini dilakukan 2 kali, yaitu 

pertama dilakukan oleh Takmir Mushola Darul Tauhid pada saat malam 
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harinya, dan yang kedua dilakukan oleh amil zakat fitrah melalui speker 

Mushola yang mana memberitahukan bahwa amil zakat sudah siap di 

lokasi pengumpulan zakat fitrah dan sudah siap menerima muzakki 

membayar zakat fitrah. Ketika muzakki datang ke lokasi pengumpulan 

zakat, amil zakat fitrah akan melakukan pencatatan atau pendataan 

muzakki, selanjutnya niat, setelah itu akan dilakukan penimbangan zakat 

fitrah oleh amil zakat fitrah dengan menggunakan wadah ukur yang 

sudah disesuaikan dengan kadar zakatnya, karena biasanya muzakki 

datang ke lokasi pengumpulan membawa zakat keluarganya yang 

dititikan kepadanya, maka perlu dilakukan penimbangan untuk 

mengetahui berapa banyak orang yang zakat tersebut. Jumlah muzakki 

disini sekitar 25-30 orang.  

Dalam hal ini, penulis menggaris bawahi bahwa pengumpulan 

zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, 

Kabupaten Ponorogo sudah bisa di bilang sah. Namun perlu dioptimalkan 

lagi, terutama terkait manajemen pembukuan nama-nama muzakki yang 

kadang tidak dirawat dengan baik, sehingga mengakibatkan data-data 

muzakki itu hilang atau rusak. 

2. Penghitungan atau penimbangan Zakat Fitrah 

Aturan dalam Islam yang harus dibayarkan dalam zakat fitrah adalah 

makanan pokok sebanyak satu sho’ atau diperkirakan setara dengan 2,5 kg 

atau 3,5 liter untuk setiap jiwa. Mengingat harga makanan pokok dalam 

setiap daerah berbeda-beda, maka umat islam dapat merujuk pada besaran 
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zakat fitrah yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 

tiap provinsi atau kabupaten.5 

طعَاٍم أَْو َصاًعاِمْن تَْمٍرأَْو  َصاًعاِمْن أَْقٍط أَْو َصاًعاِمْن  ََعْن أَبِْي ُخْدِري يَقُْولُ كُنَّانُْخِرُج َزَكاةَ اْلِفْطِرَصاًعاِمنْ 

 َزبَيْبٍ 

“Dari Abu Sa’id al-Khudri ia berkata, “kami mengeluarkan zakat fitrah 

satu sho’ dari makanan, gandung, kurma, susu kering, atau anggur kering.” 

(H.R. Bukhari dan Muslim).6 

 

 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 

2014 juga mengatur tentang Penghitungan Zakat Fitrah dalam Pasal 30, 

yang berisi: 

1. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok 

seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. 

2. Kualitas beras atau makanan pokok sesuai dengan kualitas beras 

atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.7 

Pelaksananaan penghitungan atau penimbangan di Masjid Al-Karim 

dilakukan ketika semua zakat fitrah sudah kumpul menjadi satu yang 

diperoleh dari para muzakki yang membayar zakat fitrah. Proses 

penghitungan dan penimbangannya dilakukan sudah menggunakan alat 

bantu timbangan listrik dengan kadar 2,75 kg beras, yang kemudian di 

tuang ke dalam kemasan yang secara khusus disiapkan oleh panitia dengan 

bertuliskan Masjid Al-Karim. Mengenai penghitungan kadar zakat fitrah 

yang nantinya akan diperoleh musahik, amil zakat fitrah di Masjid Al-

Karim membagi menjadi 2 kadar. Bagian pertama diberikan kepada 

mustahik sekitaran Masjid Al-Karim yang juga masih dalam satu RT, 

                                                   
5 Baznas Kota Bandung, dikutip dari https://blog.kitabisa.com/pengertian-syarat-dan 

ketentuan-zakat-fitrah/, (diunduh pada tanggal 14 April 2022, jam 15.03). 
6 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam  (Bandung: Anggota Ikapi,  2021),  207. 
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, 8. 

 

https://blog.kitabisa.com/pengertian-syarat-dan%20ketentuan-zakat-fitrah/
https://blog.kitabisa.com/pengertian-syarat-dan%20ketentuan-zakat-fitrah/
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besaran zakat fitrah yang diperoleh yaitu jika tadi dalam proses 

perhitungan dan penimbangan terdapat kemasan zakat fitrah sebesar 2,75 

kg beras, maka mustahik ini mendapatkan 2 bagian dari kemasan tersebut 

sekitar 5,5 kg. Bagian kedua yaitu mustahik yang rumahnya tidak jauh dari 

Masjid Al-Karim, namun merupakan sebagian kecil dari masyarakat RT 

sebelah, maka besaran zakat fitrah yang didapatkan yaitu 2,75 kg beras 

saja atau hanya 1 bagian dari kemasan tersebut. 

Pelaksanaan penghitungan jumlah kadar zakat fitrah di Mushola 

Darul Tauhid bisa dikatakan masih sederhana. Dalam pelaksanaanya tidak 

menggunakan alat timbangan seperti kebanyakan tempat, namun 

menggunakan wadah ukur semacam timba yang mana ukuran kadarnya 

sekitar 2,5 kg beras dalam satu wadah ukur yang diisi penuh. Jadi cara 

kerjanya yaitu beras yang telah dikumpulkan dalam satu sak besar hasil 

pembayaran para muzakki tadi dikeluarkan secara bertahap menggunakan 

wadah ukur tersebut, wadah ukur tersebut diisi penuh setiap kali 

mengambil beras dari sak besar itu, kemudian dari wadah ukur dituangkan 

kedalam plastik yang sudah disiapkan sebanyak 2 kali tuang. Maka dari itu 

jumlah kadar zakat fitrah yang akan didapatkan mustahik sekitaran 

Mushola Darul Tauhid yaitu sebesar 2 bagian yaitu 5 kg. 

Dari paparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

penghitungan dan penimbangan jumlah kadar zakat fitrah di Dusun 

Gunung Sari, Desa Mlarak, kecamatan Mlarak, kabupaten Ponorogo  

sudah sesuai dengan hukum Islam sebanyak satu sho’ atau 2,5 kg. Hanya 

saja dalam prosesnya yang sedikit berbeda, dimana yang satu 

menggunakan cara modern dan yang satunya masih secara sederhana. 
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Semua cara bisa dilakukan, asalkan tidak mengurangi kekhidmatan dan 

hukum yang telah ada terkait jumlah kadarnya. 

3. Pendistribusian Zakat Fitrah 

Sasaran distribusi zakat disebutkan dalam Al-Qur’an surat at-Taubah 

ayat 60. Dalam ayat tersebut ada delapan kelompok sasaran pendisribusian 

zakat, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Mu’allaf, Membebaskan budak (Riqab), 

Orang yang berutang (Gharimin), Fi sabilillah, dan Ibnu Sabil.8 

Pendistribusian yang dilaksanakan di Masjid Al-Karim dilakukan 

pada malam hari di 29 Ramadhan setelah selesai pengumpulan selama 4 

hari dan pengemasan pada malam itu juga. Karena jika dilakukan pada 

besok paginya, meskipun waktu yang afdol untuk mendiskripsikan zakat 

fitrah adalah waktu pagi subuh sebelum sholat ied, namun hal ini dirasa 

tidak berjalan dengan baik, karena jumlah mustahik yang banyak dan 

pastinya memakan waktu lama, sebab jarak antara subuh dan sholat ied 

sangat dekat. Pendistribusian yang dilakukan amil zakat fitrah di Masjid 

Al-Karim ini membagi dua wilayah cakupan mustahik yang mendapatkan 

zakat fitrah, yaitu dari mustahik sekitaran Masjid Al-Karim yang 

berjumlah sekitar 25-30 orang dan mustahik dari luar RT yang rumahnya 

tidak jauh dari Masjid Al-Karim yang berjumlah sekitar 10 orang . Namun 

dalam hal ini tetap diutamakan mustahik dari warga sekitaran Masjid. Data 

mustahik ini sudah ada dari dulu yang mengacu pada data dari ketua RT 

setempat dan hasil musyawarah  dari tokoh masyarakat, untuk menentukan 

                                                   
8 Ari Wibowo, Mei, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai 

Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan.” Jurnal Ilmu Manajemen, 2 (April 2015), 3. 
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siapa yang berhak menjadi mustahik, seperti dalam hal ini yaitu fakir, 

miskim, amil. 

Pendistribusian atau pembagian zakat fitrah yang dilakukan di 

Mushola Darul Tauhid dilaksanakan pada malam hari setelah seharian 

mengumpulkan dan menghitung zakat fitrah. Data mustahik yang akan 

mendapatkan zakat fitrah di Mushola Darul Tauhid ini mengacu pada data 

mustahik di tahun-tahun sebelumnya, seperti: fakir, miskin, janda-janda 

tua yang tidak bekerja. Yang mana juga atas dasar data RT yang terlibat 

sebagai bahan referensi untuk siapa saja yang berhak menjadi mustahik 

serta usulan sesepuh terkait penerima zakat fitrah. Pembagian zakat 

kerumah-rumah mustahik tidak hanya dilakukan oleh amil, namun juga 

dibantu oleh tetangga mustahik yang kebetulan orang itu berada di 

Mushola untuk melihat proses pengelolaan zakat fitrah, dengan 

menitipkan zakat fitrah itu kepadanya yang nantinya diberikan kepada 

mustahik yang dimaksud. 

Dari paparan diatas, peneliti dapat menggaris bawahi bahwa 

pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Dusun Gunung Sari, Desa 

Mlarak, kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo sudah sah sesuai dengan 

8 asnaf yang dimaksud dalam hukum Islam, meskipun disini hanya 

terdapat 3 golongan saja yaitu fakir, miskin dan amil, tetapi sudah 

mencakup sebagian dari aturan hukum Islam. Namun ada sedikit hal 

mengenai janda-janda tua tadi alangkah baiknya dilihat dulu apakah dia 

pantas menjadi mustahik, karena juga ada janda tua yang meskipun tidak 

bekerja, namun dia mempunyai harta yang tidak sedikit dan dia tetap 

memiliki pendapatan dari hal tersebut. Serta mengenai pembagian zakat 
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fitrah yang dilakukan dengan menitipkan zakat fitrah mustahik kepada 

tetangganya juga perlu dipikirkan dengan matang resiko-resiko yang 

mungkin terjadi kalau sampai orang yang mendapat titipan tidak amanah 

dalam menyalurkan zakat fitrahnya.   

B. Analisis Status Amil Zakat Fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, 

Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam. 

Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat 

oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang 

atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh 

pemerintah untuk mengelola pelaksanan ibadah zakat. 

Amil zakat memiliki beberapa tugas, yaitu: Penarikan atau 

pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek 

wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat 

tertentu pada bidang masing-masing objek wajib zakat; pemeliharaan zakat 

yang meliputi inventarisasi harta, serta pengmanan harta zakat; 

pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai 

kepada mustahik zakat secara baik dan benar.9 Sesuai dengan Fatwa MUI 

No. 8 Tahun 2011. 

Syariat Islam memberikan beberapa persyaratan standar bagi orang 

yang akan diberikan kepercayaan sebagai amil zakat, diantaranya adalah: 

a. Muslim 

b. Akil Baligh 

c. Jujur  

                                                   
9 Baznas Kabupaten Banyuasin, dikutip dari https://baznas.banyuasinkab.go.id/amil-zakat/ 

(diunduh pada tanggal 27 April 2022, jam 15.30). 

https://baznas.banyuasinkab.go.id/amil-zakat/
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Allah Swt berfirman: “Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. Al-

Anfal: 27) 

 

d. Mengerti Ilmu Fikih Zakat 

e. Kekuatan.10 

Dalam pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Karim, penentuan 

amil zakat yang bertugas menghimpun sampai mendistribusikan zakat 

fitrah dilakukan dengan cara ditunjuk oleh pengurus Masjid, yang mana 

setiap tahun orangnya juga tetap sama, yaitu dari para remaja Masjid Al-

Karim. Jikalau ada orang tua hanya mengarahkan saja, untuk keseluruhan 

kegiatan pengumpulan sampai dengan pendistribusian zakat fitrah adalah 

dilakukan remaja Masjid yang sudah dewasa. Amil zakat fitraf di sini 

bertugas selama 4 hari, dengan jumlah amil zakat fitrahnya sekitar 4-5 

orang saja. Selama proses pengumpulan selama 4 hari, amil bergantian 

waktunya menunggu lokasi pengumpulan zakat fitrah sampai pada proses 

pendistribusian yang dilakukan bersama-sama melibatkan remaja-remaja 

yang lain. Pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Karim ini tetap 

menyediakan bagian zakat fitrah untuk amil zakatnya, namun ada yang 

mau mengambil dan ada yang tidak mau mengambil bagiannya. 

Penentuan amil zakat di Mushola Darul Tauhid  ini dari dulu 

dilakukan pada saat selesai sholat tarawih di malam hari berbarengan 

dengan pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan kegiatan membayar 

zakat fitrah. Amil zakat fitrah yang dipilih untuk menjalankan 

pengumpulan sampai dengan pendistribusian zakat fitrah diambil dari 

remaja sekitar Mushola Darul Tauhid. Remaja dipilih menjadi amil 

                                                   
10 Hanif Lutfi, Siapakah Amil Zakat? (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 15-22. 
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karena tidak terlalu banyak kerepotan seperti orang-orang tua, dan juga 

zakat fitrah dimulai pada pagi hari dan harus menunggu dilokasi 

pengumpulan zakat fitrah sampai siang atau sore hari, maka perlu waktu 

yang luang. Amil zakat fitrahnya pada saat pengumpulan terdapat 2 

orang, jika sudah sampai pada pendistribusian dimalam hari, maka 

pengelolaan akan dibantu oleh orang tua dan sesepuh sekitar mushola 

sampai selesai pada malam itu juga. Amil zakat fitrah di Mushola Darul 

Tauhid dari dulu tidak pernah mengambil zakatnya, mereka memilih 

menggabungkan bagian zakatnya kedalam zakat yang akan disalurkan ke 

mustahik yang lebih membutuhkan. 

Dari paparan di atas, peneliti dapat manarik garis bawah dalam 

status amil zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan 

Mlarak, Kabupaten Ponorogo bahwa amil zakat fitrah di Dusun Gunung 

Sari ini belum sah dan bukan bernama amil zakat fitrah, tapi hanya 

panitia zakat fitrah. Karena amil yang sah yaitu amil yang diangkat oleh 

pemimpin atau pejabat yang berwenang, serta mempunyai SK sebagai 

amil. Hal lain yang bisa dilihat yaitu dari cara pengelolaannya yang tidak 

murni dilakukan oleh amil, tapi ada campur tangan orang selain amil, 

yang mana membuat pelaksanaan zakat fitrah belum berjalan secara 

optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Pengelolaan zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan 

Mlarak, Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa kesimpulan. Kesimpulan 

pertama yaitu dari penghimpunan dan penghitungan zakat fitrah di Dusun 

Gunung Sari sudah sah, hanya saja masih belum optimal dalam 

pelaksanaanya. Seperti dalam pengumpulannya, manajemen pembukuan 

untuk data nama-nama muzakki tidak terawat dengan baik, sehingga 

mengakibatkan data-data tersebut ada yang hilang dan rusak. Dalam 

perhitungannya sudah sesuai aturan kadar zakatnya, hanya metode 

penghitungannya yang berbeda, dimana yang di masjid secara modern 

dan yang di mushola masih secara tradisonal. Mengenai pendistribusian 

terdapat 2 kesimpulan yaitu: Pertama, pendistribusian zakat fitrah di 

Masjid Al-Karim berstatus tidak sah, karena disana amil mendapatkan 

bagian zakatnya, padahal mereka hanya panitia zakat biasa yang tidak 

memiliki sertifikasi serta legalitas hukum dari pemimpin atau lembaga 

zakat yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana 

seharusnya tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Kedua, 

pendistribusian zakat fitrah di Mushola Darul Tauhid sudah sah sesuai 

aturan 8 asnaf, meskipun yang ada di sana hanya terdapat beberapa 

golongan saja, yaitu fakir, miskin dan janda-janda tua, karena mengacu 



 

 

 

pada data RT setempat dan dengan usulan para tokoh dan sesepuh di 

masyarakat, namun juga tetap diperhatikan kehati-hatian setiap memilih 

mustahik, jangan sampai data tidak sesuai dengan kenyataan.  

2. Status amil zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan 

Mlarak, Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan tidak sah. Karena 

dalam peraturan hukum Islam, maupun pemerintah. Amil itu harus 

diangkat oleh pemimpin atau pejabat yang berwenang dan harus 

memiliki SK dari lembaga amil atau yang berwenang lainnya. Menjadi 

amil juga tidak sembarangan, harus yang benar-benar mengerti akan 

hukum Islam dan lolos dari syarat-syarat menjadi amil, karena 

menyangkut kesejahteraan dan keadilan umat. Amil zakat ini sebenarnya 

juga tidak berhak mendapatkan bagian zakat, karena jika belum diangkat 

oleh pemimpin atau lembaga yang berwenenang serta belum mempunyai 

SK, maka sejatinya mereka hanya panitia zakat biasa yang membantu 

mengelola sampai diterima oleh mustahik, meskipun pengelolaannya 

juga tetap sah.   

B. Saran-Saran 

1. Untuk menghindari pengelolaan zakat fitrah yang tidak sesuai bahkan 

tidak sah dengan hukum Islam di kemudian hari, diharapkan kepada 

Takmir maupun pengurus Masjid atau Mushola di Dusun Gunung Sari 

untuk membenahi sistem ke amilan dengan mendaftarkan pengurus 

zakatnya secara sah melalui badan zakat, seperti LAZIZNU dan 

LAZIZMU yang sudah mempunyai kewenangan hukum dalam 

mengesahkan amil,  agar mempunyai legalitas hukum dalam setiap 

langkah yang dilakukan, sehingga akan menambah kepercayaan 



 

 

 

masyarakat kalau zakat benar-benar dipegang oleh orang yang tepat 

sesuai dengan hukum yang berlaku.  

2. Dalam pendistribusian zakat fitrah juga lebih teliti lagi untuk memilih 

mustahik, kemaslahatan dan keadilan harus senantiasa dilakukan, agar 

tidak ada rasa kekecewaan masyarakat jikalau zakat yang disalurkan 

malah kepada yang tidak seharusnya. 

3. Dalam penelitian ini, penulis menyadari kalau masih ada banyak 

kekurangan. Maka kepada peneliti selanjutnya untuk bisa meneruskan 

dengan lebih lanjut lagi dari kesimpulan penelitian saat ini. 
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