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ZAKAT FITRAH 

 

A. Pengertian Zakat  
Zakat menurut bahasa artinya, suci, bersih. Sedangkan menurut istilah zakat adalah 

mengeluarkan sebagian harta dijalan Allah SWT dengan syarat dan ketentuan tertentu. 

 Hukum mengeluarkan zakat wajib ( Q.S. At Taubah ayat 103 } 

           

    

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan 

mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 

 

B. Syarat wajib Zakat 
1. Beragama Islam 

2. Harta milik sendiri 

3. Mampu mengeluarkan zakat 

 

C. Jenis-jenis Zakat  
1. Zakat Fitrah ( Zakat diri ) 

2. Zakat Mal ( Zakat Harta ) 

 

D. Ukuran / Besarnya zakat Fitrah 
Besarnya zakat fitrah adalah 1 sa’ atau 2,5 Kg atau 3,5 Liter makanan pokok. Atau boleh 

diunagkan asalkan senilai dengannya. 

 
E. Waktunya :  

Waktu yang dianjurkan 1 - 2  hari menjelang / sebelum I’dul Fitri dan batas akhirnya 

sampai sebelum imam naik   mimbar pada  waktu shalat I’dul Fitri. Apabila melebih waktu 

yang ditentukan, maka kedudukannya bukan zakat lagi tapi sebatas sadaqah, hukumnya 

berdosa karena telah  melalaikannya. Boleh juga dilaksanakan pada awal atau pertengahan 

bulan Ramadhan. 
 

F.  Orang  yg berhak menerima zakat  ada 8 (Q.S. At Taubah : 60 ) 

             

          

    

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 

para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana 

 

1. Fakir ( Orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan ) 
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2. Miskin (orang yang memiiki harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk 

kebutuhan sehari-hari ) . 

3. Amilin ( Orang yang mengurus zakat) 

4. Muallaf (Orang yang baru masuk Islam dan tidak mampu / miskin) 

5. Riqab ( Hamba sahaya / Budak, untuk kebebasan dirinya ) 

6. Garim ( Orang yang terbebani hutang untuk kepentingan bukan maksiat) 

7. Sabilillah ( Orang atau lembaga yang berjuang menegakkan ajaran Allah ) 

8. Ibnu Sabil / Musaffir ( Orang yang habis bekal dalam perjalanannya – bukan untuk 

maksiat ) 
 

G. Fungsi Zakat 
 

1. Membersihkan harta dan diri dari hal yang haram (Q.S. At Taubah 103 ) 

            

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan 

mereka… 
 

 

 

2. Memperoleh rahmat / kasih sayang dari Allah SWT  

 

                 

        

                  

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia Ini dan di akhirat; Sesungguhnya kami kembali 

(bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku 

kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-

orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami". 

  

3. Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT ( Q.S. Al Baqarah : 277) 

 

                

         

 Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 

 

 

H. Balasan orang yang enggan mengeluarkan zakat  
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Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan 

rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-

halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 

mendapat) siksa yang pedih, 

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, 

Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu 

simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."  

             ( Q.S. At Taubah ayat 34 – 35 ) 

 

 

       

             

         

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari 

karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah 

buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. 

dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

                   ( Q.S. Ali Imran ayat 180 )  

 

 

 

 

 

 
I. Contoh Lafadz  ( Niat ) mengeluarkan zakat 

 

        Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardu karena Allah Ta’ala 


