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ABSTRAK 

SRI ARYANTI. 105251106818. 2022. Judul Skripsi: Analisis Tingkat Kesadaran 

Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam 

Menunaikan Zakat Profesi. Dibimbing oleh Saidin Mansyur dan Mega Mustika. 

 Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap 

pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun 

bersama orang lain atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan dan telah 

memenuhi nishab. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, karena ada 

kemiripan diantara keduanya. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat 

uang, karena gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima 

dalam bentuk uang. Oleh karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A dalam Menunaikan Zakat Profesi. 

 Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Makassar yang 

bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14, Kelurahan Daya, Kecamatan 

Biringkanaya, Kota Makassar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer, data sekunder dan juga diperkaya oleh data tersier 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi 

(pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis datanya 

dilakukan melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat profesi adalah zakat harta yang 

harus dikeluarkan dari hasil kerja bagi seorang muslim apabila telah cukup nishab 

dan telah mencapai haul guna untuk membersihkan dan menyucikan hartanya. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sudah memiliki kesadaran yang cukup 

tinggi dalam membayar zakat profesi. Adapun Kesadarannya di pengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya: keimanan, pengetahuan, pendidikan, pendapatan, 

gaya hidup, media informasi dan tingkat kepedulian sosial.  

Kata Kunci: Kesadaran, Aparatur Sipil Negara, Zakat Profesi. 
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ABSTRACT 

SRI ARYANTI. 105251106818. 2022. Thesis Title: Analysis of the Awareness 

Level of State Civil Apparatus at the Makassar Religious Court Class 1A in 

Paying Professional Zakat. Supervised by Saidin Mansyur and Mega Mustika. 

Professional zakat is defined as zakat imposed on each job or certain 

professional expertise, whether done alone or with other people or other 

institutions that generate income and have fulfilled the nishab. Professional zakat 

is analogous to agricultural zakat, because there are similarities between the two. 

From the point of view of the level of zakat, it is analogous to zakat money, 

because salaries, honoraria, wages and others are generally received in the form of 

money. Therefore, the zakat rate is 2.5%. 

This study uses a qualitative method which aims to find out how the 

Awareness of the State Civil Apparatus at the Makassar Religious Court Class 1A 

in Paying Professional Zakat. 

This research was conducted at the Makassar Religious Court office which 

is located on Jl. Pioneer of Independence Km.14, Daya Village, Biringkanaya 

District, Makassar City. Sources of data used in this study are primary data 

sources, secondary data and also enriched by tertiary data using data collection 

techniques carried out through observation, interviews and documentation. In the 

technique of data analysis is done through data presentation, data reduction and 

drawing conclusions/verification. 

This study shows that professional zakat is zakat on assets that must be 

removed from the work of a Muslim if the nishab is sufficient and has reached the 

haul in order to clean and purify his property. Based on the results of the study, it 

can be concluded that the State Civil Apparatus at the Makassar Religious Court 

Class 1A already has a fairly high awareness of paying professional zakat. The 

awareness is influenced by several factors including: faith, knowledge, education, 

income, lifestyle, information media and level of social awareness. 

Keywords: Awareness, State Civil Apparatus, Professional Zakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam. Islam adalah agama yang tidak sekedar mengandung tauhid yang 

dimunculkan dalam bentuk upacara keagamaan seperti shalat dan puasa. Islam 

adalah agama yang benar-benar peduli terhadap masalah kemanusiaan yang 

didalamnya telah diatur berbagai macam aspek kehidupan baik sosial maupun 

ekonomi seperti zakat. 

Berdasarkan pandangan hukum islam, salah satu cara untuk mengatur,  

mengelola, memperoleh dan menggunakan harta adalah melalui zakat. Zakat 

merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat  

termasuk ibadah yang memiliki karakteristik sosial berkaitan dengan harta benda 

dan memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi 

hablum minallah dimana mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT  

dan hablum minannas yang mengatur hubungan antara sesama manusia. 

Perintah zakat di dalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan 

perintah shalat. Seperti yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 110 yang 

berbunyi: 

ْن َخْيٍر تَِجُدْوهُ ِعْنَد  ُمْوا ِِلَْنفُِسُكْم ّمِ ٰكوةَ ۗ َوَما تُقَّدِ ٰلوةَ َوٰاتُوا الزَّ َواَقِْيُموا الصَّ

َ بَِما تَْعَملُْوَن بَِصْيٌر  ِ ۗ اِنَّ ّٰللاه  ّٰللاه
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Terjemahnya: 

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan 

yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di 

sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
1
 

 

Al-Quran telah memberikan gambaran adanya pengaruh timbal balik 

antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam. Zakat dapat 

menjadi sarana pendekatan kepada Tuhan dan juga dapat dipergunakan negara 

untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan  masyarakat.  

Permasalahan ekonomi di Indonesia sering kali berdampak buruk pada 

kehidupan sosial di daerah setempat. Kemiskinan sering menyambut tindakan 

kriminal. Maka wajib bagi suatu Negara untuk mengantisipasi masalah ini. 

Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, sangat penting 

untuk memahami permintaan tips islami dalam mengantisipasi masalah 

kemelaratan individu.
2
 

Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis 

dapat meningkatkan situasi orang-orang miskin. Zakat juga merupakan 

perpanjangan tangan antara si kaya dan si miskin dengan tujuan agar dapat 

mengurangi kesenjangan sosial dan dapat mensejahterakan kedua perkumpulan 

tersebut. 

Pentingnya membayar zakat karena mengandung misi sosial yang 

memiliki tujuan yang jelas bagi kebaikan ummat, diantaranya untuk mengurangi 

                                                           
1Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al fatih, 2012), h. 17  
2Yusuf Qardawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta: Gema Insani Press, 

1995), h. 143. 
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masalah kemiskinan, keseimbangan pendapatan dan mengembangkan 

kesejahteraan.
3
 

Zakat menurut syara’ adalah berbagai harta yang telah sampai pada 

keadaan tertentu yang diharapkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim untuk 

diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya.
4
 Dalam Islam zakat 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah 

ialah zakat yang dikeluarkan seorang muslim pada bulan suci Ramadhan, 

sedangkan zakat maal (harta) yang mencakup hasil pertanian, perniagaan, 

pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas dan perak. Masing-masing jenis 

memiliki perhitungannya yang dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab. 

Zakat maal sudah mengalami perkembangan dari bagian-bagiannya 

dimana pada zaman Rasulullah tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan 

zakatnya yaitu mengenai zakat yang diperoleh dari upah/gaji dan honorium atau 

disebut zakat profesi. Zakat profesi tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah 

Islam sejak masa Rasulullah SAW. Penggagas Zakat profesi adalah Syeikh Yusuf 

Al-Qardawi dalam Fiqh zakat memutuskan bahwa pendapatan dari hasil usaha 

kerja profesi seseorang wajib dikenakan zakat setelah memperhatikan kebutuhan 

Islam dan umatnya pada masa sekarang ini. Majelis Ulama Indonesia pusat juga 

telah menyimpulkan bahwa segala jenis penghasilan yang halal termasuk hasil 

                                                           
3Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan 

Keuangan Syariah  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1. 
4Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontenporer (Jakarta: 

Salemba Diniyah, 2002), h.10  
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profesi wajib di keluarkan zakatnya dengan asumsi telah mencapai nishab dan 

haul.
5
  

Namun Pengetahuan masyarakat mengenai zakat profesi masih sangat 

minim sehingga mengundang pro dan kontra khususnya di kalangan Aparatur 

Sipil Negara. Terdapatnya perbedaan pandangan dikalangan ulama sehingga 

menyebabkan tidak sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional, mengingat 

zakat profesi ini merupakan bagian dari wacana islam kontenporer yang tentu saja 

tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam di masa Rasulullah SAW. Meski 

demikian bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena 

pada dasarnya zakat merupakan pungutan atas kekayaan orang yang memiliki 

kelebihan harta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. 

Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, akan tetapi harus 

juga diawasi dengan pengelolaan baik dan didistribusikan secara merata hingga 

sampai kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut pasal 1 ayat 2 

Undang-Undang No.23 T ahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan: “Zakat 

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha 

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. 

Selain itu juga terdapat dalam pasal 4 ayat 2 pada point (h) Undang-Undang 

No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa harta yang 

wajib dikeluarkan zakatnya adalah hasil dari pendapatan dan jasa, oleh sebab itu 

setiap umat Islam yang memiliki pekerjaan yang menghasilkan upah/gaji yang 

                                                           
5Mujiatun, Siti. 2016. “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan 

Kemiskinan di Kota Medan”. At-Tawassuth  1, no. 1: h. 24-44 
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besar tentunya masuk kedalam kategori pada pasal ini. Sehingga untuk kalangan 

Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai lagi alasan untuk tidak mengeluarkan 

zakat dari profesinya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting untuk mengarahkan dan 

benar-benar fokus terhadap zakat profesi sehingga dapat membantu 

perkembangan keuangan daerah di kota Makassar sebagaimana mestinya dan ini 

merupakan kewajiban pemerintah untuk menyebarkan informasi terkait 

pengetahuan zakat profesi kepada masyarakat pada umumnya menginat masih 

minimnya pengetahuan tentang zakat profesi, khusunya di kalangan pegawai 

pemerintah yakni Aparatur Sipil Negara. 

Menurut pandangan BAZNAS dan mayoritas ulama di Indonesia terkait 

nishab dan kadar zakat profesi ialah sebesar 2,5%, hal ini sesuai dengan rujukan 

pendapat Yusuf Al-Qardawi dan ini merupakan ketentuan yang berlaku disetiap 

negara. Yusuf Al-Qardhawi juga mengatakan, Amil Zakat harus memiliki 

pengetahuan dan pemahaman tentang peratuan zakat dengan tujuan agar mereka 

dapat menyebarkan informasi di daerah setempat dan dapat menyelesaikan 

tugasnya sebagaimana yang diharapkan.
6
 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar adalah salah satu lembaga 

pemerintah yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung bertempat di Jl. 

Perintis Kemerdekaan Km.14, Kelurahan Daya, Kec. Biringkanaya, Kota 

Makassar yang didalamnya ada Aparatur Sipil Negara yang memiliki golongan 

                                                           
6Nurul Huda Dkk, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset (Jakarta: 

Prenadamedia group, 2015) h. 172. 
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dan pangkat yang berbeda. Berdasarkan data yang ada, kurang lebih 60 orang 

tercatat dalam golongan profesional ini. Dengan demikian dari para golongan 

profesional ini dengan asumsi bahwa mereka mengeluarkan zakat profesinya, 

akan menambah pemasukan terhadap pendapatan zakat. Apalagi ketika dana zakat 

profesi ini dikelola dengan baik untuk kepentingan ummat serta pemberdayaan 

mustahiq zakat khususnya di Kota Makassar. 

Adanya Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 

dengan golongan dan pangkat yang berbeda-beda, hal ini yang melatarbelakangi 

penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan kesadaran para ASN dalam 

menunaikan zakat profesi dengan berjudul “Analisis Tingkat Kesadaran 

Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam 

Menunaikan Zakat Profesi”. Pengkajian mengenai kesadaran ASN dalam 

menunaikan zakat profesi sangat diperlukan, wacana baru zakat profesi cukup 

andil dalam menggugah kesadaran para pegawai, karyawan maupun kalangan 

profesional khususnya di Kota Makassar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah : 

1. Bagaimana tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A dalam menunaikan zakat profesi? 
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2. Apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara di 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A terhadap pelaksanaan zakat 

profesi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara di 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam menunaikan zakat 

profesi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara 

di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A terhadap pelaksanaan zakat 

profesi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini meliputi: 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi, referensi, serta acuan 

bagi semua  kalangan yang ingin mengetahui terkait pelaksanaan 

zakat profesi oleh kalangan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A pada khusunya. 

2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan 

untuk meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian 

khususnya dalam menganalisis tingkat kesadaran Aparatur Sipil 

Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kajian Teori 

1. Zakat 

a. Pengertian Zakat 

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah individual yang memiliki posisi 

yang sangat penting bagi setiap umat muslim, baik dilihat dari sisi ajaran islam 

maupun untuk membangun kesejahteraan. Sebagai salah satu ibadah pokok, zakat 

merupakan rukun islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap umat 

muslim. Zakat  dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah 

dimana mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT  dan hablum 

minannas yang mengatur hubungan antara sesama manusia. 

Menurut bahasa (etimologis), zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zakaa 

yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan Menurut 

istilah (terminologis), zakat adalah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang 

diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan dari seseorang yang wajib 

mengeluarkan zakat (muzakki) kepada orang-orang yang berhak menerimanya 

(mustahik).
7
 

Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah, zakat adalah hak milik bagian harta 

tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat 

karena Allah SWT. 

                                                           
7Umrotul Hasanah, Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat 

(Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), h. 45  
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Menurut Ulama Syafi‟i mendefinisikan zakat sebagai nama bagi sesuatu 

yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu. Sedangkan Ulama 

Hanbali mendefinisikan bahwa zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu 

bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.
8
 

Zakat dalam istilah ekonomi merupakan suatu tindakan pemindahan harta 

kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti 

transfer sumber-sumber ekonomi. 

Zakat merupakan kewajiban maliyah (materi) yang diperhitungkan sebagai 

salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi islam, yang mana zakat 

mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan adh-dhaman al-

ijtima’i (jaminan sosial), jihad dijalan Allah, sebagaimana ia juga ikut andil dalam 

pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.
9
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis dapat memaknai bahwa 

Zakat merupakan bentuk taqorrub (pendekatan diri) kepada Allah, yang 

merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat 

tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan 

solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi. 

b. Dasar Hukum Zakat 

Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah 

shalat. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 110 yang berbunyi: 

                                                           
8Gus Arifin, Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2011), h. 5  
9Husein As-Syahatah, Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer 

(Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 3  
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ُْذَ  ُِ ِع ْٔ ٍْٛش ذَِجذُ ٍْ َخ َْفُِسُكْى ّيِ ا ِِلَ ْٕ ُي َيا ذُمَذِّ َٔ ٰكٕجَ ۗ  ٰاذُٕا انضَّ َٔ ٰهٕجَ  ٕا انصَّ ًُ ْٛ اَلِ َٔ

ٌَ تَ  ْٕ هُ ًَ ا ذَْع ًَ َ تِ ٌَّ ّٰللاه ِ ۗ اِ ْٛش  ّٰللاه ِص  

Terjemahnya: 

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja  yang 

kamu usahakan bagi dirimu, kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
10

 

 

Al-Quran telah memberikan gambaran adanya pengaruh timbal balik 

antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam. Zakat dapat 

menjadi sarana pendekatan kepada Tuhan dan juga dapat dipergunakan negara 

untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan  masyarakat. 

Berdasarkan ayat tersebut, zakat dapat membersihkan diri dari kekikiran 

dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda serta zakat dapat menyuburkan 

sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta benda mereka. 

Terdapat di dalam hadist Nabi SAW cukup banyak yang mewajibkan zakat, 

diantaranya adalah: 

“Islam ditegakkan di atas lima pijakan, (salah satunya) adalah menunaikan zakat.” 

(HR. Bukhari dan Muslim). 

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: 

“Tidak ada kewajiban zakat kecuali dari kalangan orang kaya.” (HR. Ahmad).  

                                                           
10Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al fatih, 2012), h. 17 
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c. Macam – Macam Zakat 

Berdasarkan ketentuan hukum islam, zakat dibagi atas dua bagian yaitu 

zakat fitrah dan zakat maal (harta). 

1) Zakat fitrah 

Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa 

baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. 

Sebagaimana hadist Ibnu Umar r.a : 

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha‟ kurma atau satu sha‟ 

gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki 

maupun perempuan, kecil maupun besar, yang dilaksanakan sebelum 

orang-orang keluar untuk shalat.” (HR Bukhari Muslim)
11

 

 

2) Zakat maal (harta) 

Menurut istilah syara‟, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki 

(dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). 

Sesuatu dapat disebut maal (harta) apabila memenuhi syarat, antara lain: dapat 

dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan dan dapat diambil manfaatnya. Misal: 

mobil, rumah, ternak, hasil pertanian, uang, emas, dll.
12

 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah dalam Undang-Unda ng RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat, terdapat pada pasal 11 yang menetapkan bahwa zakat terdiri dari atas zakat 

fitrah dan zakat maal (harta). Adapun harta yang dikenakan zakat adalah: 

  

                                                           
11https://baznas.go.id/zakatfitrah diakses pada (30 Agustus 2021) 
12Hetti Restianti, Mengenal zakat (Bandung: Angkasa, 2013), h. 32  

https://baznas.go.id/zakatfitrah
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a) Emas, perak, dan uang; 

b) Perdagangan dan perusahaan 

c) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; 

d) Hasil pertambangan; 

e) Hasil peternakan; 

f) Hasil pendapatan dan jasa; 

g) Rikaz. 

Adapun jenis harta yang wajib zakat sebagaimana telah diperingatkan 

dalam Al-Qur‟an antara lain: 

a) Emas dan Perak; 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 34 

ُْْى  ْش ِ ۙفَثَّشِ ِْٛم ّٰللاه ْٙ َسثِ ا فِ َٓ ََ ْٕ ُِْفمُ َِل ُٚ َٔ حَ  اْنِفضَّ َٔ ََْة  ٌَ انزَّ ْٔ ٍَ َْٚكُُِض ْٚ انَِّز َٔ ۗۗ

ٍىۙ  ْٛ ٖٗ -تِعَزَاٍب اَِن  

Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak 

menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada 

mereka tentang azab yang sangat pedih”.
13

 

Emas, Syarat zakat emas adalah apabila masa kepemilikannya telah 

mencapai haul, yaitu satu tahun menurut kalender Hijriah dan harus mencapai 

nishab, sedangkan nishabnya adalah 20 dinar (85 gr emas). Kadar zakat yang 

wajib dikeluarkannya adalah 2,5%. Jadi, jumlah zakat dari setiap 20 dinar adalah 

                                                           
13Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al fatih, 2012), h. 192  
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1
/2  (setengah) dinar. Jika lebih dari 20 dinar, maka dihitung dengan prosentase 

tersebut atau 2,5%. 

Perak, Syarat zakat perak sama dengan syarat zakat emas yaitu harus 

mencapai haul (satu tahun) dan telah cukup nishab. Adapun nishab zakat perak 

adalah 5 uqiyah (1 uqiyah setara dengan 40 dirham), atau sama dengan 200 

dirham (595 gr perak), kadar zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5%.  Jadi 

jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari setiap 200 dirham adalah 5 dirham, 

dengan prosentase yaitu 2,5%.
14

 

b) Hasil Pertanian 

Allah swt berfirman dalam QS. Al-An‟am: 141 yang berbunyi; 

ْسَع ُيْخرَِهفًا  انضَّ َٔ انَُّْخَم  َّٔ ٰشٍد  ْٔ َْٛش َيْعُش َغ َّٔ ٰشٍد  ْٔ ْعُش ََْشاَ َجُهٍد يَّ ْْ٘ٓ اَ َٕ انَِّز ُْ َٔ

َش  ًَ ْٓ اِرَآْ اَشْ  ِ ِش ًَ ٍْ شَ ا ِي ْٕ ٍّۗ ُكهُ َْٛش ُيرََشاتِ َغ َّٔ ا  ًٓ ٌَ ُيرََشاتِ ا يَّ انشُّ َٔ  ٌَ ْٕ ُ ر ْٚ انضَّ َٔ  ّٗ اُُكهُ

وَ  ْٕ َٚ ّٗ ا َحمَّ ْٕ ٰاذُ َٔ  ٍَۙ ْٛ ْسِشفِ ًُ ّٗ َِل ُِٚحةُّ اْن ا ۗاََِّ ْٕ َِل ذُْسِشفُ َٔ  ٖۖ  ِ ٔٗٔ -َحَصاِد  

Terjemahnya: 

“Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan 

yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam 

rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 

serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah 

haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan.”
15

 

 

Semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh diatas permukaan bumi ini 

merupakan hasil karya dan karunia Allah SWT Dialah yang sesungguhnya 

                                                           
14Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri, Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam 

(Jakarta: Darul Haq, 2020), h. 507  
15Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al fatih, 2012), h. 146  
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menumbuhkan, bukan manusia. Karena itu, bukankah pantas bila Allah SWT 

meminta kita agar berterima kasih atas nikmat yang telah dikaruniakan-Nya 

kepada kita dengan memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari hasil yang 

kita tuai. 

Zakat Pertanian dibagi menjadi dua: Pertama, tanaman yang diairi dengan 

air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya lainnya, maka zakatnya adalah 

10% dari hasil panen keseluruhannya. Kedua, tanaman yang diairi dengan air 

sumur, sungai dan sebagainya, yang menggunakan hewan-hewan untuk 

mengangkutnya atau menggunakan alat-alat seperti pompa dan yang lainnya. 

Zakatnya adalah sebanyak 5% dari hasil keseluruhannya. Rasulullah SAW pernah 

bersabda, “Tanaman yang hanya diairi oleh hujan, mata air atau air tanah, 

zakatnya sepersepuluhnya, dan yang diairi dengan air dengan air timba, zakatnya 

seperlimanya” (HR Al-Bukhari, Muslim, dan Nasa‟i).
16

 

Al-Bukhari dan Muslim merawikan hadis dari Abu Sa‟id Al-Khudri r.a 

yang berkata: 

“Rasulullah SAW bersabda: ‟Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian 

(hasil pertanian) dan kurma (hasil perkebunan) hingga mencapai lima wasaq.‟” 

Ibnu Hibban menambahkan, “Lima wasaq sama dengan 60 sha‟.”(Al-

Bukhari, Al-Zakah). 

c) Usaha, misalnya perdagangan, perniagaan dan lain-lain. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 267 

                                                           
16

Muhammad Bagir, Panduan Lengkap Ibadah (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 

2016), h. 296  
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“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik…”  

Allah SWT telah menghalalkan bagi kaum muslim untuk berusaha 

dibidang perdagangan, selagi tidak memperdagangkan barang-barang yang 

dilarang. Mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, tabiin serta fuqaha 

mewajibkan pengeluaran zakat atas barang-barang perdagangan yang telah 

memenuhi syarat-syarat nishab dan haul yaitu sebesar 2,5% dari nilai harga 

semua asset yang dimiliki, yakni dari modal dan labanya. Setelah dikurangi 

dengan jumlah utang yang menjadi bebannya. 

Abu Daud merawikan dari Samurah bin Jundub, “Amma ba’du; Rasulullah 

saw. Memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari (barang-barang) yang kami 

siapkan untuk dijual.”
17

 

d) Hasil Pertambangan; Allah SWT berfirman dalam QS. Al-

Baqarah: 267 

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untukmu.” 

 Berdasarkan firman Allah diatas, mengeluarkan sebagian harta yang 

dimiliki merupakan sebuah perintah Allah SWT yang harus dilakukan oleh umat 

muslim. Terdapat dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah r.a. mengatakan dari 

Rasulullah SAW bersabda: “Dan, zakat rikaz adalah seperlima (20%).” 

Rikaz adalah barang yang dipendam. Secara bahasa, rikaz berasal dari 

mashdar “al-rakz” yang berarti memendam dan menempatkan di dalam tanah. 

                                                           
 17Ibid, h. 291  
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Makna rikaz pada zaman Nabi Saw. adalah harta peninggalan masa Jahiliah yang 

terkubur di dalam tanah dan ditemukan pada saat penggalian. 

Barang tambang dan rikaz (barang temuan dari penggalian) harus segera 

dikeluarkan zakatnya setelah didapatkan dan dibersihkan dari kotoran. Adapun 

kadar zakat yang harus dikeluarkannya adalah 
1
/5 atau 20%. 

e) Hasil Peternakan 

Zakat hewan ternak yang dimaksud di sini, secara khusus adalah unta, sapi 

(kerbau) dan domba (atau kambing) wajib dikeluarkan zakatnya (sesuai 

perhitungan zakat hewan ternak) apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
18

 

(1) Jumlahnya mencapai nishab 

(2) Telah melewati masa satu tahun (haul) 

(3) Digembalakan di tempat penggembalaan umum. Yakni tidak diberi 

makan di kandangnya. 

(4) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk 

mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya. 

Adapun nishab Unta dan zakatnya; tidak wajib zakat kecuali jumlahnya 

mencapai 5 ekor unta atau lebih. Zakat yang wajib dikeluarkan ialah seekor 

kambing usia 2 tahun (atau domba 1 tahun). 

Nishab Sapi (kerbau) dan zakatnya; tidak wajib zakat atas sapi (atau 

kerbau) kecuali jumlahnya mencapai 30 ekor. Zakat yang wajib dikeluarkan 1 

ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun atau lebih. 

                                                           
 18Muhammad Bagir, Op. Cit,h. 302  
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Sedangkan Nishab kambing atau domba dan zakatnya; tidak wajib zakat 

atas kambing (domba) kecuali setelah mencapai 40 ekor. Maka jika telah 

mencapai 40 ekor, zakatnya adalah domba berusia 1 tahun, atau kambing berusia 

2 tahun. 

Zakat maal telah mengalami perkembangan dari aspek jenis-jenisnya 

dimana pada masa Nabi belum termasuk dalam harta yang wajib dizakati yaitu 

tentang zakat yang diperoleh dari upah/gaji dan honorium atau disebut zakat 

profesi.   

d. Zakat Profesi 

Kata Profesi berasal dari bahasa latin “proffesio” yang mempunyai dua 

dimensi yaitu pekerjaan dan janji/ikrar. Apabila didefinisikan secara luas maka 

menjadi kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang 

dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi 

berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus 

dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.
19

 Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Profesi adalah bidang pekerjaan yang 

dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.
20

 

Menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi, profesi adalah pekerjaan atau 

usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu 

dilakukan sendiri (tanpa bergantung pada orang lain), maupun dengan bergantung 

                                                           
19

http://definisimu.blogspot.co.id/2012/10/definisi-profesi.html diakses pada (25 Agustus 

2021)  
20http://kbbi.web.id/profesi diakses pada (25 Agustus 2021) 

http://definisimu.blogspot.co.id/2012/10/definisi-profesi.html
http://kbbi.web.id/profesi
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pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, atau perorangan yang 

memperoleh upah, gaji atau honorium.
21

  

Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau usaha sendiri itu 

merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, 

advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru/dosen) dan sejenisnya. Adapun 

hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain seperti 

pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil dari kerja ini meliputi gaji/upah atau 

penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nishab. 

Apabila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang 

dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan 

sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang 

mendatangkan penghasilan (uang) yang telah mencapai nishab (batas minimum 

untuk berzakat).
22

 

Zakat Profesi dalam Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan 

dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, kepala sekolah, guru, dosen, 

pegawai dan lain-lain, yang gajinya dibayar oleh pemerintah dan telah cukup 

nishab. 

Menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa diantara hal 

yang penting untuk mendapat perhatian kaum muslimin saat ini adalah 

penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang 

                                                           
21Saprida. 2016. ”Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi”. Economica 

Sharia vol 2, no. 1: h. 51  
22Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis  tentang Zakat, Infaq, Sedekah (Jakarta: Gema 

Insani, 1998), h. 103 
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dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Pendapatan semacam ini dalam ushul 

fiqh disebut al-maal al-mustafaad, semua pendapatan melalui kegiatan 

profesional tersebut apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan 

zakatnya.
23

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat 

profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan profesi tertentu, dengan 

syarat mencapai nishab dan telah sempurna haulnya. 

e. Landasan Hukum Zakat Profesi 

Zakat profesi tidak cukup dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, karena 

zakat pr ofesi tidak ada pada zaman Rasulullah saw yang ada hanyalah zakat mal 

(harta). Namun, hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam 

zakat harta. Dengan demikian, hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi 

ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesinya. 

Pada dasarnya tidak ada kewajiban atas seseorang untuk membayar zakat dari 

suatu harta yang dimilikinya kecuali ada dalil yang menetapkannya. 

Terdapat dalam sebuah dalil yang mengatakan bahwa zakat itu diambil 

dari setiap usaha yang baik dan halal, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-

Baqarah: 267 

                                                           
23Saprida, Op. Cit. h. 51-52 
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 ٍَ آْ اَْخَشْجَُا نَُكْى ّيِ ًَّ ِي َٔ ٍْ َطِّٰٛثِد َيا َكَسْثرُْى  ا ِي ْٕ ِفمُ َْ ا اَ ْْٕٓ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ا انَِّز َٓ ْٓاَُّٚ ٰٚ

 ُُّْ َْٛس ِي ٕا اْنَخثِ ًُ ًَّ َِل ذََٛ َٔ ا  اِْلَْسِض ۗ  ْٕ ُض ًِ ٌْ ذُْغ ْٓ اَ ِّ اِِلَّ ْٚ نَْسرُْى تِٰاِخِز َٔ  ٌَ ْٕ ُِْفمُ ُ ذ

ْٛذ   ًِ ٌّٙ َح َ َغُِ ٌَّ ّٰللاه ا اَ ْْٕٓ ًُ اْعهَ َٔ  ۗ ِّ ْٛ ٦٢ٕ -فِ  

Terjemahnya: 

“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 Mahakaya, Maha Terpuji.”
24

 

 

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT menganjurkan kepada hamba-

hambaNya untuk menginfakkan sebagian dari apa yang mereka dapatkan dalam 

berniaga, sebagian dari apa yang mereka panen dari tanaman biji-bijian maupun 

buah-buahan, hal ini mencakup zakat uang maupun seluruh perdagangan yang 

dipersiapkan untuk dijual belikan, juga hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-

buahan. 

Al-Qur‟an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang 

dimiliki seseorang sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 103 

ٌَّ َصٰهٕذََك  ْىۗ اِ ِٓ ْٛ َصّمِ َعهَ َٔ ا  َٓ ْى تِ ِٓ ْٛ ذَُضّكِ َٔ ُْْى  ُش ِّٓ ْى َصذَلَحً ذَُط ِٓ اِن َٕ ٍْ اَْي ُخْز ِي

ْٛى   ْٛع  َعِه ًِ ُ َس ّٰللاه َٔ ْىۗ  ُٓ ٍ  نَّ ٖٓٔ -َسَك  

Terjemahnya: 

                                                           
24Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al fatih, 2012), h. 45 



21 
 

 
 

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 

Maha Mengetahui.”
25

 

  

                                                           
25Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al fatih, 2012), h. 203  
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Isi kandungan dalam ayat diatas ialah, bahwa seorang hamba tidak 

mungkin menyucikan dan membersihkan diri sebelum dia mengeluarkan zakat 

hartanya, dan tidak ada yang menggantikannya kecuali dengan membayarnya, 

karena kesucian dan kebersihan bergantung kepada mengeluarkannya.
26

 

Ayat tersebut diatas merupakan landasan hukum yang menjelaskan 

mengenai pentingnya zakat profesi. Dengan cara mengeluarkan zakat, maka harta 

yang diperoleh dan dimiliki seorang muslim akan menjadi suci. 

Terdapat dalam sebuat hadist yang dirawikan oleh Bukhari dari Abu Musa 

Al-Asy‟ari r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Setiap Muslim wajib 

bersedekah.” Mereka bertanya, “Wahai Nabi Allah, bagaimana jika dia tidak 

memiliki sesuatu untu disedekahkan?‟ Jawab beliau, “Hendaklah ia bekerja 

dengan tangannya, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan mampu bersedekah.” 

Mereka bertanya lagi, “Bagaimana jika dia tidak mampu memberi bantuan?” 

Jawab beliau, “Hendaklah dia mencegah dirinya dari perbuatan yang tidak baik, 

yang demikian itu menjadi sedekah baginya.” 

Berdasarkan hadist tersebut tentang kewajiban bersedekah atau berzakat, 

maka penghasilan seseorang dari profesinya wajib dizakati apabila jumlah 

bersihnya selama setahun mencapai nishab. 

  

                                                           
26Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di, Tafsir Al-Qur’an: Jilid 3 (Jakarta: Darul Haq, 2018), 

h. 331  
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f. Nishab, Haul dan Kadar Zakat Profesi 

Harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai 

nishab. Nishab adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syar‟i sebagai tanda atas 

wajibnya zakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nishab adalah jumlah 

harta benda minimum yang dikenakan zakat.
27

 

Nishab penghasilan pegawai dan usaha jasa kita kembalikan pada mal 

mustafad maka para sahabat dan ulama fiqih mengatakan bahwa: wajib menzakati 

mal mustafad pada waktu menerimanya apabila mencapai seharga 85 gram emas 

baru diwajibkan zakat. Mereka yang gajinya dibawah standar minimal itu tidak 

diwajibkan zakat atas gajinya. Jika demikian maka di Indonesia tidak ada seorang 

pegawai yang kena kewajiban zakat. Menurut jumhur (mayoritas) ulama 

berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib ra. “Bahwasanya Abbas bin Abdil Muthalib 

bertanya kepada Rasulullah SAW tentang maksudnya untuk menyegerakan 

pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Rasulullah SAW memberi 

kelonggaran kepadanya untuk melakukan hal itu.”  (HR. Ahmad, Abu Dawud, At 

Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi).
28

 

Berdasarkan pada ketentuan syariah nishab adalah jumlah batasan 

kepemilikan seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat. 

Sedangkan haul adalah batas waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah 

kepemilikan harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Terdapat dalam sebuah hadits 

yang diriwayatkan secara marfu‟ oleh Ibn Umar, Rasulullah saw bersabda: 

                                                           
27https://kbbi.web.id/nisab diakses pada (31 Agustus 2021) 

 28Muhammad Handiko. 2021. Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di 

Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Skripsi: Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

https://kbbi.web.id/nisab
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“Barangsiapa menghasilkan harta maka tidak ada kewajiban zakat pada 

harta itu hingga berlalu atasnya waktu satu tahun.” 

Al-„Allamah Al-„Utsaimin dalam Majmu‟ Rasa‟il (18/178) berkata: 

“Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang 

diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi 

hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka 

tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu 

harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab 

harta (uang itu). Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah 

gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk 

mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna 

haulnya.”
29

 

 

Perhitungan haul ini menurut tahun Hijriah dan bulan Qamariah yang 

jumlahnya 12 (duabelas) bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Berdasarkan 

fatwa Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat 

Penghasilan, disebutkan bahwa: 

1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah 

cukup nishab. 

2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan 

selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan 

bersihnya sudah cukup nishab. 

  

                                                           
 29

https://baznasgresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut-al-quran-

hadist-dan-ulama/ diakses pada (31 Agustus 2021)  

https://baznasgresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut-al-quran-hadist-dan-ulama/
https://baznasgresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut-al-quran-hadist-dan-ulama/
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Menurut pandangan Muhammad al-Ghazali, nishab zakat profesi 

diqiyaskan dengan zakat pertanian, yaitu 563 atau 750 kg atau 10% (dengan air 

hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dar hasil tanaman. Hadist Rasulullah 

saw yang diriwayatkan dari Salibi Abdillah, Rasulullah saw. bersabda: 

“Tanaman yang disirami dengan air hujan atau mata air, zakatnya 

sepersepuluh, dan pada tanaman yang diairi dengan alat atau mesin maka 

zakatnya 5 persen”.
30

 

 

Berdasarkan ketentuan hadist tersebut, dapat dipahami bahwa pada 

tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan 

untuk biaya pengairan. Penentuan kadar zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin 

dalam bukunya Zakat dalam Perekonomian Modern sebagai berikut:
31

 

1) Mengqiyaskan zakat profesi seperti zakat perdagangan, dengan nisab 

85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% yang dikeluarkan setahun sekali 

setelah dikurangi kebutuhan pokok. 

2) Mengqiyaskan seperti zakat pertanian dengan nishab senilai 653 kg 

padi atau gandum dengan kadar zakat 5% dan dikeluarkan setiap kali 

mendapatkan penghasilan atau gaji. 

3) Mengqiyaskan zakat profesi sebagaimana zakat rikaz, sehingga tidak 

ada nishab pada zakat profesi dan dikeluarkan dengan kadar 20% 

setiap kali menerima penghasilan atau gaji. 

                                                           
30Masdar Helmy, Panduan Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya 

(Bandung: Al-Ma‟arif, 2001), h. 28  
31Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002), h. 96-98  
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Menurut pandangan Yusuf Qardawi, perhitungan zakat profesi dibedakan 

menjadi dua cara:
32

 

1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor, baik 

dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi 

mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah swt. 

Misalnya: Seseorang dengan pengasilan Rp. 5.000.000,- tiap 

bulannya, maka wajib baginya untuk membayar zakat sebesar 2,5% x 

5.000.000 = Rp 125.000 per bulan atau Rp 1.500.000,- per tahun. 

2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari 

gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil 

diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. 

Misalnya: Seseorang dengan penghasilan Rp 2.000.000,- dengan 

pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000,- tiap bulannya. 

Maka kadar zakat yang harus  dibayar sebesar 2,5% x (2.000.000 – 

1.000.000) = Rp. 25.000,- per bulan atau Rp. 300.000,- per tahun. 

 

g. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik) 

Zakat diberikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan oleh 

Allah SWT di dalam kitab suci-Nya yang agung. Sebagaimana terdapat dalam QS. 

At-Taubah: 60 

                                                           
32Yusuf Qardawi, Fiqh az-Zakat (Beirut: Ar-Rizalah, 1999), h. 487  
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فِٗ   َٔ ْى  ُٓ تُ ْٕ َؤنَّفَِح لُهُ ًُ اْن َٔ ا  َٓ ْٛ ٍَ َعهَ ْٛ اْنعَاِيِه َٔ  ٍِ ْٛ ٰسِك ًَ اْن َٔ ذَٰلُد ِنْهفُمََشۤاِء  ا انصَّ ًَ اََِّ

ْٛى   ُ َعِه ّٰللاه َٔ ۗ ِ ٍَ ّٰللاه َْٚضحً ِيّ ِْٛمۗ فَِش ثِ ٍِ انسَّ اْت َٔ  ِ ِْٛم ّٰللاه ْٙ َسثِ فِ َٔ  ٍَ ْٛ اْنغَاِسِي َٔ لَاِب  انّشِ

ْٛى   ٦ٓ -َحِك  

Terjemahnya: 

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

amil zakat, mereka yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha 

Bijaksana.
33

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak 

menerima zakat (mustahiq). Namun Ibnu Qayim al-Jauziyah membagi delapan 

golongan tersebut menjadi dua kategori yakni: Pertama, orang yang menerima 

zakat karena faktor kebutuhan, maka ia mengambil zakat tersebut sesuai dengan 

besarnya kebutuhan, kelemahan, sedikit dan banyaknya. Mereka adalah orang 

orang-orang fakir dan miskin, budak, dan orang dalam perjalanan. Kemudian yang 

kedua, orang yang menerima zakat karena manfaat yang ada padanya. Mereka 

adalah petugas zakat, muallaf, orang yang berhutang karena mendamaikan antara 

manusia, dan orang yang berperang di jalan Allah swt.
34

 

Golongan penerima zakat yang disebutkan dalam firman Allah swt. pada 

surat di atas, adalah :  

                                                           
33

Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 196 
34Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zadul Ma’ad; Bekal Perjalanan Akhirat Jilid II (Jakarta : 

Griya Ilmu, 2015), h. 175.  
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1) Fakir 

Menurut Imam Syafi‟i orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta 

dan usaha. Sedangkan, menurut Imam Hambali, fakir adalah orang yang tidak 

mempunyai harta, atau hartanya kurang dari seperdua keperluannya.
35

 

Menurut Syekh Abdur Qodir Syaibatul Hamdi mendefinisikan fakir adalah 

orang yang paling kekurangan tapi tidak meninta-minta.
36

 Jadi dapat diartikan 

bahwa Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena 

tidak mempunyai harta. 

2) Miskin 

Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya seseorang membutuhkan sepuluh 

tetapi dia hanya mempunyai delapan.
37

 

3) Amil Zakat 

Amil adalah lembaga yang ditugaskan untuk pengelolaan zakat. Amil 

zakat tidak disyaratkan termasuk miskin, tetapi berhak mendapatkan bagian 

karena pekerjaannya. Menurut Ulama Syafi‟iyah dan Hanafiyah mengatakan 

bahwa imam (penguasa) akan memberikan bagian/upah pada amil zakat, dilihat 

dari lamanya ia bekerja atau dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan.
38

 

  

                                                           
35B. Ali Muhammad, Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat (Surakarta: PT. Borobudur Inspira 

Nusantara, 2013), h. 62   
36Abdul Halim, Tafsir Ahkam  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 494  
37Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islam Wa-adillatuhu, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 

282 
38Hetti Restianti, Op. Cit, h. 46  
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4) Muallaf 

Muallaf adalah orang-orang yang masih lemah imannya karena baru 

memeluk agama islam. Ia diberi zakat untuk menguatkan imannya. 

5) Riqab 

Riqab ialah hamba sahaya atau budak. Pada zaman Rasulullah SAW, 

seorang budak diperlakukan secara tidak manusiawi. Oleh sebab itu ia berhak 

menerima zakat. 

6) Gharimin 

Gharimin berasal dari kata gurm yang berarti kerugian atau bahaya yang 

menimpa harta seseorang bukan karena tindak pidana atau pengkhianatan. Jadi 

gharim berarti orang yang mempunyai hutang dan belum mampu membayarnya.
39

 

Menurut istilah fiqih, gharim adalah orang yang berhutang karena sesuatu 

hal yang berfaedah dan tidak dilarang agama, akan tetapi ia tidak sanggup 

membayar hutangnya. Maka ia berhak menerima zakat. Gharimin adalah orang-

orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk 

melunasinya.
40

 

7) Fisabilillah 

Fisabilillah yaitu orang-orang yang berada dijalan Allah secara sukarela. 

Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan perang. 

8) Ibnu Sabil 

                                                           
39Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islami (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 

1997), h. 397  
40Musthafa Dib Al-Bugha, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’I (Jakarta Selatan: PT. Mizan 

Publika, 2018), h. 214  
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Ibnu Sabil adalah musafir atau orang yang bepergian jauh namun 

kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga tidak dapat kembali ke negerinya. Ia 

diberi zakat agar dapat melanjutkan perjalanannya. 

h. Hikmah Zakat 

Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nahl: 71 yang berbunyi: 

 ْ٘ ا تَِشۤادِّ ْٕ هُ ٍَ فُّضِ ْٚ ا انَِّز ًَ ْصِقِۚ فَ َم تَْعَضُكْى َعٰهٗ تَْعٍط فِٗ انّشِ ُ فَضَّ ّٰللاه ْى َٔ ِٓ ِسْصِل

 ٌَ ْٔ ِ َْٚجَحذُ ِح ّٰللاه ًَ ۤاء ۗ اَفَثُِِْع َٕ ِّ َس ْٛ ْى فِ ُٓ ْى فَ ُٓ اَُ ًَ ْٚ  َعٰهٗ َيا َيهََكْد اَ

Terjemahnya: 

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal 

rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan 

rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka 

sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat 

Allah?”
41

 

 

Kedudukan setiap orang di dalam kehidupan ini tidaklah sama. Ada yang 

mendapat karunia Allah lebih banyak, ada pula yang sedikit dan bahkan ada juga 

untuk makan sehari-hari susah untuk mendapatkannya. Maka sudah menjadi 

kewajiban seorang umat manusia untuk tidak takabur atas apa yang telah mereka 

miliki. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah swt. menciptakan 

manusia dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan, dan tentunya ada 

rencana indah dibalik itu semua. Inilah hikmah yang dikategorikan dalam dua 

dimensi yaitu dimensi hablum minallah dimana mengatur hubungan antara 

manusia dengan Allah swt.  dan hablum minannas yang mengatur hubungan 

                                                           
41Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 274 
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antara sesama manusia. Allah swt. senantiasa menganjurkan golongan kaya untuk 

memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang miskin dengan berzakat. 

Adapun hikmah disyari‟atkannya zakat adalah sebagai berikut:
42

 

1) Menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir, tamak dan 

rakus. 

2) Membantu orang-orang miskin yang kekurangan dan yang terampas 

haknya. 

3) Menegakkan kemaslahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan 

umat dan keabahagiaanya. 

4) Membatasi penumpukan kekayaan pada tangan orang-orang kaya, 

supaya harta mereka tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok 

yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. 

2. Aparatur Sipil Negara 

Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai 

negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah.
43

 

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah 

yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dengan perjanjian kerja yang 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

                                                           
42Abu Bakar Jabir al-Jaza‟iri, Op. Cit, h. 501  
43UU RI No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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Pegawai ASN terdiri atas: 

a. PNS; 

b. PPPK. 

Sebagaimana isi pada pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. Dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa PNS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 (a) merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara 

nasional. Kemudian pada ayat 2 PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (b) 

merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah 

dan Ketentuan Undang-Undang ini. 

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui 

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari 

intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai 

dengan Pasal 12, UU No.5 tahun 2014. 

Adapun Golongan dan Pangkat Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 sebagai perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 

terdapat pada pasal 8 sebagai berikut:
44

 

 

                                                           
44PP No.12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
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Tabel 2.1 

Golongan dan Pangkat ASN 

  

 

Golongan 

 

Nama Pangkat 

GOLONGAN I (Juru) 

I A Juru Muda 

I B Juru Muda Tingkat 1 

I C Juru 

I D Juru Tingkat 1 

GOLONGAN II (Pengatur) 

II A Pengatur Muda 

II B Pengatur Muda Tingkat 1 

II C Pengatur 

II D Pengatur Tingkat 1 

GOLONGAN III (Penata) 

III A Penata Muda 

III B Penata Muda Tingkat 1 

III C Penata 

III D Penata Tingkat 1 

GOLONGAN IV (Pembina) 

IV A Pembina 

IV B Pembina Tingkat 1 

IV C Pembina Utama Muda 

IV D Pembina Utama Madya 

IV E Pembina Utama 

 Sumber: BPK RI 

B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan sebuah alur pemikiran terhadap teori-teori atau 

konsep yang mendukung untuk dapat memberikan gambaran atau mengarakan 

asumsi terkait dengan variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir yang 

menjadi pedoman dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang mampu menghasilkan data secara langsung. Menurut David 

Williams (1995) penelitian kualitatif merupakan upaya peneliti dalam 

mengumpulkan data berdasarkan pada latar alamiah, dengan menggunakan 

metode alamiah.
45

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bersifat 

deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek dilapangan 

secara tepat dan alamiah. Dengan pendekatan penelitian ini, peneliti akan 

menjelaskan secara mendalam terkait Kesadaran Aparatur Sipil Negara di 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Menunaikan Zakat Profesi. 

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 

1A, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, 

Kota Makassar. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Aparatur 

Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. 

                                                           
45Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 

h. 9 
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C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini dengan judul Analisis Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil 

Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam Menunaikan Zakat 

Profesi dengan fokus penelitiannya terletak pada Aparatur Sipil Negara sebagai 

variabel independen (variabel bebas) dan Zakat Profesi sebagai variabel dependen 

(variabel terikat). 

D. Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua pokok permasalahan dan memfokuskan untuk 

mendeskripsikan permasalahan tersebut, yaitu: 

1. Aparatur Sipil Negara 

Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bagaimana tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat 

profesinya dihubungkan dengan pengaruh antara tingkat kesadaran terhadap 

pelaksanaan zakat profesi. 

2. Zakat Profesi 

Zakat Profesi adalah zakat harta yang harus dikeluarkan dari hasil kerja 

profesi tertentu bagi seorang muslim apabila telah cukup nishab dan telah 

mencapai haul guna untuk membersihkan dan menyucikan hartanya.  

E. Sumber Data 

Terdapat berbagai macam sumber data yang diperoleh dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan primer adalah sumber data asli atau pertama yang berdasarkan pada 

Al-Qur‟an, hadist dan Peraturan Perundang-undangan. 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca 

dan memahami dari buku, jurnal, artikel atau dokumen-dokumen yang terkait. 

Bahan hukum sekunder merupakan pendukung keperluan bahan hukum primer. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ialah sumber yang dapat memberikan petunjuk 

maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan 

ensiklopedia. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang terdapat di dalam penelitian ini adalah peneliti 

itu sendiri yang menjadi instrumen utama dan instrumen lainnya berupa pedoman 

observasi dan pedoman wawancara sebagai alat bantu agar penelitian ini dapat 

berjalan secara sistematis dan terstruktur dalam pengumpulan data. Untuk 

memperoleh hasil dari observasi dan wawancara, maka diperlukan alat pendukung 

seperti buku catatan dan alat tulis lainnya yang digunakan untuk dapat 

mempertanggungjawabkan hasil observasi dan wawancara, handphone digunakan 

sebagai alat perekam serta untuk mendokumentasikan proses penelitian.
46

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

                                                           
46Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2018), h. 224  
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1. Observasi 

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mempehatikan objek penelitian secara langsung. Objek penelitian kualitatif yang 

diobservasi dikenal sebagai keadaan sosial yang terdiri dai tiga bagian, yaitu 

tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas (activities). Observasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan, mendokumentasikan, dan juga 

mencatat aktivitas atau kondisi yang terjadi ditempat penelitian tersebut.
47

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh secara 

langsung melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap ASN di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A yang dapat memberikan informasi secara mendalam terkait 

kesadaran dan apa yang mempengaruhi untuk menunaikan zakat profesinya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data sebagai bukti yang akurat 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian berupa 

gambar ataupun dokumen berupa buku, jurnal, undang-undang dan dokumen lain 

yang dianggap relevan dengan topik yang akan diteliti. Dokumentasi ini 

merupakan pelengkap dari pengumpulan data observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. 

                                                           
47Ibid, h. 228  
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H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif dengan mengidentifikasi beberapa data yang telah terkumpul untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. 

Teknik analisis data memiliki pedoman penanganan informasi dan 

memecah informasi yang dikumpulkan menjadi informasi yang efisien, tepat, 

terorganisir dan signifikan. Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intuitif dan terjadi secara konsisten 

sampai selesai. Berikut merupakan beberapa kompoen dalam melakukan analisis 

data:
48

 

1. Data Reduction ( Reduksi Data ) 

Dalam memperoleh informasi dilapangan dengan jumlah yang memadai, 

penting untuk menyimpannya secara rinci dan lebih teliti. Semakin lama 

penelitian dilakukan maka semakin banyak pula jumlah informasi yang didapat. 

Oleh karena itu, menyelidiki informasi melalui reduksi data sangat penting. 

Melakukan reduksi data berarti menyimpulkan, menganalisis hal-hal utama, 

memusatkan perhatian pada hal yang penting, mencari tema dan contoh. 

  

                                                           
48Ibid, h. 246-247  
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2. Data Display ( Penyajian Data ) 

Penyajian informasi dalam penelitian kualitatis harus dilakukan sebagai 

penggambaran singkat, garis besar, hubungan antar kelas, diagram alur, dan 

sebagainya. Melalui penyajian informasi ini, maka data akan lebih terorganisir 

dan mudah dipahami. 

3. Conclusion Drawing ( Penarikan Kesimpulan ) 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab permasalahan 

yang telah direncanakan sejak awal, namun ada juga kemungkinan tidak dapat 

menjawab rumusan masalah karena masih singkat dan akan berkembang setelah 

penelitian dilakukan di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatis adalah 

penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada. Penemuan dapat berupa 

penggambaran atau penjelasan suatu objek yang sebelumnya masih redup atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar 

Pengadilan Agama Makassar sudah berdiri sejak zaman kerajaan nusantara 

atau pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, kekuasaan seorang penguasa 

untuk menunjuk seorang pengadil dikenal sebagai Hakim, namun setelah 

masuknya Syariah Islam, penguasa kembali mendelegasikan seorang Qadhi. 

Kewenangan hakim dibatasi dan diserahkan kepada qadhi atau hal-hal yang 

berhubungan dengan perkara syariat Islam. Kekuasaan Qadhi kemudian 

mencakup Cakkara atau pembagian harta, dengan alasan bahwa Cakkara 

berhubungan dengan urusan perkawinan. Pada zaman Penjajahan Belanda, daerah 

Qadhi sudah dipisahkan, khusunya Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi pertama 

di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal di kampung laras, 

sementara Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Soleh. 

Dahulu Qadhi berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantunya guna 

menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya secara maksimal. Pada 

saat sebelum terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, seorang Qadhi 

melaksanakan tugasnya dirumah tinggalnya. Qadhi saat itu diberi gelar Daengta 

Syeh yang kemudian diubah menjadi Daengta Kalia. 

Pengadilan Agama Makassar / Mahkamah Syariah Makassar dibentuk 

pada tahun 1960, setelah dikeluarkannya PP No. 45 Tahun 1957 dengan wilayah 
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yurisdiksi yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, dengan alasan pada 

ssatu itu belum ada Pengadilan Agama di ketiga wilayah tersebut, sehingga masih 

bergabung dengan wilayah Makassar. Sekitar tahun 1960-1962, Pengadilan 

Agama Makassar dipimpin oleh K.H. Chalid Husain dengan jumlah pegawai 

sebanyak sembilan orang. Namun sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena 

berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah 

pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi jumlah 

Volume perkara. 

Sejak awal berdiri hingga tahun 1999, Pengadilan Agama Makassar Kelas 

1A telah mengalami beberapa kali perpindahan gedung kantor. Pada Tahun 1976, 

diperoleh gedung permanen dengan luas 150 m
2
 untuk rencana pembangunan 

selama lima tahun. Namun sesuai dengan perkembangan waktu dimana 

meningkatnya jumlah kasus yang memerlukan jumlah staf dan SDM yang cukup 

maka mempengaruhi keadaan kantor memerlukan perluasan dan perbaikan sarana 

dan prasarana yang menunjang dan memuaskan, maka pada saat itu Pengadilan 

Agama Makassar memindahkan satu gedung lagi dan pindah ke gedung baru yang 

terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya Makassar dengan luas tanah 

2.297 M
2
dan luas bangunan 1.887,5 M

2
.
49

 

  

                                                           
49Acong, “Sejarah Pengadilan Agama Klas 1A Makassar”, 24 Desember 2018, diakses 

pada 6 Februari 2022 https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-

pengadilan   

https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar 

a. Visi 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan 

profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.” 

Pengadilan Agama Makassar yang bersih mengandung arti terbebas dari 

dampak-dampak yang tidak sah seperti persekongkolan, debasement dan 

nepotisme, serta dampak dari luar dalam upaya penegakan hukum. Landasan dari 

proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi penting 

untuk memahami eksekutif hukum ysng berwibawa. 

Berwibawa mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar untuk 

kedepannya dapat dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan 

keamanan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan berdiri tegak dengan 

bantuan keadilan wilayah setempat. 

Keahlian yang mengesankan memiliki makna yang luas, keterampilan 

yang luar biasa dalam proses penegakan hukum, keterampilan yang mengesankan 

dalam mendominasi ilmu pengetahuan hukum dan keterampilan yang 

mengesankan dalam mengawasi lembaga-lembaga hukum dengan tujuan agar 

hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Dalam hal hukum dan 

keadilan telah terwujud, maka hukum dan ketertiban dapat dirasakan oleh seluruh 

masyarakat. 

b. Misi 

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan, maka 

ditetapkan beberapa misi untuk mewujudkan visi tersebut, antara lain: 
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1) Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan. 

Mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang 

bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus 

diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang 

cepat, sederhana dan biaya murah. Misi terebut merupakan langkah harapan 

menuju kebahagiaan perubahan hukum yang terus-menerus didengungkan oleh 

masyarakat. Ketidakpedulian masyarakat terhdapat eksekutif hukum yang 

umumnya mengharapkan siklus ke pengadilan akan terus berlangsung selama 

beberapa waktu, berbeli-belit dan membosankan serta biaya yang mahal harus 

ditepis dengan misi ini, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan 

perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2) Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. 

Pembinaan adalah tindakan antisipatif, yang merupakan upaya untuk 

meningkatkan SDM dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal 

kepada masyarakat. Pengawasan adalah tindakan untuk : 

a) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b) mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib 

sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya; 
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c) menjamin terwujudnya pelayanan terbuka yang baik bagi para pencari 

keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat 

dan biaya perkara yang rendah. 

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan adalah tindakan 

pencegahan tehadap kemungkinan pintu terbuka terhadap peluang atau 

kesempatan pelanggaran. Sementara pengawasan yang efektif memiliki sasaran 

penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan 

penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat.  

3) Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan. 

Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola 

administrasi dan manajemen yang baik akan mempercepat terwujudnya visi dan 

misi. Memperbaiki dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah 

ditetapkan adalah hal urgen, reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan 

adalah jalan menuju reformasi hukum. 

4) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum. 

Hal ini mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas 

tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. 

Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang 

baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang memadai dan lain-

lain. 

3. Struktur Organisasi 

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Makassar Klas 1A:
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STRUKTUR ORGANISASI 

PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A 

 

KETUA 

Drs. H. Muhadin S.H., M.H 

WAKIL KETUA 

Drs. Muhammad Ridwan S.H., M.H 

 

HAKIM 

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. Mukrim, S.H. 

Dra. Hj. St Aminah, M.H. Drs.Muh. Arsyad Dra. Hj. St. Aminah, M.H. 

Dra. Alyah Salam, M.H. Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Drs. H. Ahmad P., M.H. 

Drs. H. M. Natsir Drs. Faisal, M.H. Dra. Hj. Fatmah Abujahja 

 

PANITERA 

H. Kamaluddin, S.H., M.H 

 

PANITERA MUDA 

PERMOHONAN 
PANITERA MUDA HUKUM 

PANITERA MUDA 

GUGATAN 

Dra. Hj. Fitriani Hj. Fatimah A.D., S.H., M.H Hj. Hartinah, S.H., M.H 

 

      

 

 

Keterangan : 

                               Garis Komanda 

                                 Garis Koordinasi 

HAKIM 

Drs. Muh. Arief Mudi, S.H. Dra. Hj. Jusmah Drs. H. Rahmatullah, M.H 

Drs. Muhammad Yunus Drs. H. Muh. Hasbi, M.H Dra. Hj. Mardianah R, S.H 

Dra. Kartini Drs. Rahmat, M.H Drs.H. Kamaruddin 

Drs. Hasbi Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H 

SEKRETARIS 

Muniroh Nahdi, S.H., M.H 

KASUBAG PERENCANAAN, 

TI DAN PELAPORAN 

KASUBAG KEPEGAWAIAN, 

ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA 

KASUBAG UMUM DAN 

KEUANGAN 

Rahmat Riyadi Jufri, S.T., M.M Muhammad Irsal, S.T Yulhadir, S.Kom 

PANITERA PENGGANTI 

Dra. Hanisang Hj. Nur Aisyah, S.H Dra. Hj. Sukmawati 

Khaerawati Abdullah, S.Ag.,S.H.,M.H Drs. Haeruddin Drs. Hasnah Mohammad Tang 

Hj. Hasniah, S.H Salahuddin Saleh, S.H Hj. Salwa, S.H., M.H 

Hj. Fatmah, S.Ag Dedy Wahyudi, S.H Syahruni, S.H., M.H 

Nurwafiah Razak, S.Ag Hj. Nurjaya, S.Ag Dra. Hj. Jawariah, M.H 

Hariyati, S.H Abdul Rahman, S.H H. Zaenal Abidin, S.H., M.M. 

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI 

Hj. Hasnaini, S.H Muslimin, S.H Apollo 

Munawir Mustafa, S.H Rima Arisanty Sariawan Pratama 

Haeriah, S.H     

JABATAN FUNGSIONAL 

PUSTAKAWAN AHLI MUDA 

Andi Khalidah, S.E 

ANALIS KEPEGAWAIAN 

AHLI PERTAMA 

Aditya Rahmat Setiawan, S.Sos 



47 
 

 
 

B. Pembahasan Penelitian 

1. Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A dalam Menunaikan Zakat Profesi 

Informasi mengenai Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A dalam menunaikan zakat profesi diperoleh melalui 

wawancara kepada Pegawai Negeri Sipil. Berikut ini penjabaran terkait kesadaran 

Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil wawancara. 

Bapak H. M. Alwi Thaha adalah seorang Aparatur Sipil Negara di 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A bagian Pegawai Negeri Sipil sejak 3 Maret 

1992 silam. Saat ini narasumber berada pada golongan ke-IV dengan penghasilan 

±Rp 20.000.000,- setiap bulannya. Menurut pemahaman narasumber ketika 

ditanya mengenai apa yang ia ketahui tentang zakat profesi; 

“Zakat profesi adalah zakat penghasilan yang melekat pada diri seseorang 

yang mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya.”
50

 

 Berdasarkan pemahaman narasumber untuk zakat profesi ini sendiri 

narasumber sudah mengetahui secara mendalam. Narasumber mengetahui zakat 

profesi ini sejak beliau berada di Pengadilan Agama Yogyakarta dan mulai 

mengeluarkan zakat profesinya sejak penghasilannya telah mencapai nishab pada 

tahun 2014 yang lalu. 

“Awal mula saya mengetahui zakat profesi itu sejak tahun 2014 saat itu 

saya masih berada di Pengadilan Agama Yogyakarta dan pada saat itu juga 

saya membayarnya sampai sekarang. Tahun 2016 saya sudah pindah ke 

Pengadilan Agama Makassar dan disini tidak mewajibkan adanya aturan 

untuk membayar zakat profesi akan tetapi saya tetap membayarnya karena 
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itu merupakan kewajiban saya sebagai umat muslim yang berpenghasilan 

cukup.”
51

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Idris Abdir seorang 

Aparatur Sipil Negara bagian Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1998 silam. Saat 

ini narasumber berada pada golongan ke-IV dengan penghasilan ±Rp 20.000.000,- 

setiap bulannya. Menurut pemahaman narasumber terkait zakat profesi; 

“Zakat profesi adalah zakat penghasilan yang merupakan bagian dari zakat 

maal yang mempunyai aturan tertentu yakni dikeluarkan ketika sudah 

mencapai nishab dan haul.”
52

 

Narasumber juga mengatakan; 

“Saya mengetahui tentang zakat profesi ini pada 2015 lalu, tetapi saya 

mulai membayar zakat profesi setelah satu tahun kemudian yaitu pada 

tahun 2016 sampai sekarang walaupun tidak terus-menerus kadang 

membayar kadang juga tidak karena pengeluaran yang banyak.”
53

 

Narasumber mengetahui zakat profesi belum lama ini akan tetapi 

pemahamannya terkait zakat profesi sudah cukup. Meskipun begitu kesadaran 

akan membayar zakat masih kurang karena narasumber sendiri mengatakan 

kadang membayar kadang juga tidak. Hal ini disebabkan karena Pengeluaran 

kebutuhan rumah tangga yang semakin banyak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Hartinah selaku Panitera 

Muda Gugatan yang merupakan Aparatur Sipil Negara sejak tahun 2002 yang saat 

ini berada pada golongan III dengan penghasilan ±Rp 15.000.000,- setiap bulan. 

                                                           
51H. M. Alwi Thaha (54 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 3 

Februari 2022  
52H. M. Idris Abdir (56 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 12 

Mei 2022  
53H. M. Idris Abdir (56 Tahun), Hakim, wawancara di Pengadilan Agama Makassar, 12 

Mei 2022  



49 
 

 
 

Narasumber menanggapi zakat profesi ini dengan sangat positif, ketika ditanya 

apa yang diketahui tentang zakat profesi ia mengatakan bahwasanya;  

 “Zakat profesi adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan atas pendapatan 

yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan seseorang apabila telah 

mencapai nishab dan diberikan kepada yang berhak menerima.”
54

 

Secara umum zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang 

telah mencapai nishab yang kemudian diberikan kepada mereka yang berhak 

menerimanya, dan harta tersebut merupakan milik sendiri dan telah genak satu 

tahun kepemilikan. Lebih lanjut narasumber mengatakan; 

“Sejak tahun 2011 saya mengetahui adanya aturan tentang harta yang 

wajib zakat termasuk didalamnya hasil pendapatan, dan alhamdulillah 

pada saat itu juga saya mulai membayar zakat profesi sampai pada saat 

ini.”
55

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang 

merupakan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A di 

atas, dapat diketahui bahwa kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan 

zakat profesi sudah ada, akan tetapi salah satu diantara narasumber ada yang tidak 

rutin dalam membayar zakat profesi karena disebabkan pengeluaran kebutuhan 

rumah tangga yang tinggi. Sementara narasumber yang lainnya sudah memiliki 

kesadaran yang cukup tinggi bahkan menanggapi zakat profesi ini dengan sangat 

positif. Meskipun di Pengadilan Agama Makassar tidak menetapkan aturan yang 

mewajibkan Aparatur Sipil Negara untuk membayar zakat profesi, akan tetapi 

Aapartur Sipil Negara yang menjadi narasumber penulis di atas selalu 
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menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk tetap membayar zakat 

profesi. Kesadaran akan kewajibkan dalam mengeluarkan zakat itu timbul dari 

dalam diri seseorang.  

2. Pengaruh tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1A 

Mengingat menunaikan zakat adalah sebuah kewajiban yang harus 

ditunaikan oleh seorang muslim, maka pendapat narasumber yakni Bapak H.M. 

Alwi Thaha ketika ditanya sebab membayar zakat profesi, narasumber 

mengatakan; 

“Karena menyadari kesadaran sendiri dengan peghasilan yang cukup.  

Mengeluarkan zakat dari penghasilan merupakan bentuk rasa syukur atas 

kenikmatan rezeki yang telah Allah SWT berikan, zakat profesi ini 

sangatlah penting jika memang sasarannya tepat oleh karena itu zakat 

profesi ini harus di koordinasikan ke setiap pegawai terutama dari 

Pemda.”
56

  

 

Narasumber sama sekali tidak keberatan dengan adanya aturan undang-

undang terkait zakat profesi, karena menyadari bahwasanya sebagai umat muslim 

harus saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Narasumber mangatakan; 

“Saya sangat senang dengan adanya aturan mengenai kewajiban 

membayar zakat profesi karena ini tentunya sa ngat membantu para 

mustahik yang membutuhkan, sebagai umat muslim kan kita harus saling 

tolong-menolong dalam berbuat baik. Saya pribadi sama sekali tidak 

merasa keberatan dengan adanya aturan undang-undang tentang zakat 

penghasilan tersebut”.
57

 

 

Setiap manusia dibebankan taqlif atau kewajiban, narasumber juga 

mengatakan bahwasanya; 
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“sebagian harta yang manusia miliki terdapat hak orang lain didalamnya. 

Jika dilihat dari segi materi harta memang berkurang karena telah 

mengeluarkan zakat, tetapi dari segi makna harta yang dikeluarkan 

tersebut menjadi berkah untuk diri kita baik itu keberkahan dalam bentuk 

kesehatan maupun yang lainnya.”
58

 

 

Adapun besaran zakat yang di keluarkan ialah 2,5% dari penghasilan 

setiap bulannya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Meskipun di Pengadilan 

Agama Makassar tidak menetapkan aturan mengenai kewajiban ASN untuk 

membayar zakat profesi, narasumber tetap membayar karena itu merupakan 

kewajibannya sebagai seorang PNS yang mempunyai penghasilan yang cukup. 

Salah satu penyebab atau yang menjadi kendala dalam membayar zakat 

profesi ialah karena tidak adanya peraturan dari atasan/pimpinan dalam hal ini 

Mahkamah Agung. Menurut penuturan narasumber; 

“kendala kami disini itu karena tidak ada yang mengkoordinir mengenai 

zakat profesi tersebut, jadi kadang dibayar kadang juga tidak kalau 

misalnya dilupa. Kami disini hanya diwajibkan untuk membayar pajak 

penghasilan yang besarannya senilai dengan besaran zakat profesi yakni 

2,5% yang dipotong secara otomatis setiap bulannya.”
59

 

 

Tidak adanya aturan yang mewajibkan dari pihak kantor, menyebabkan 

tidak disiplinnya ASN dalam membayar zakat profesi. 

Mengenai penyaluran zakat profesi oleh narasumber, dikarenakan 

Pengadilan Agama Makassar tidak mewajibkan adanya aturan untuk membayar 

zakat profesi dimana beban kewajiban agama yang harus ia selesaikan 

pembayarannya melalui badan amil zakat resmi yang telah ditunjuk oleh Negara 

berdasarkan undang-undang / peraturan negara, maka narasumber menyalurkan 
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secara langsung kepada mustahik yang berada disekitar tempat tinggalnya, 

keluarga yang kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan, Panti Asuhan 

atau biasa juga ke Panti Jompo. Menurut penuturan narasumber; 

“Saya biasa menyalurkan zakat penghasilan saya ke Panti asuhan biasa 

juga ke Panti jompo, keluarga atau tetangga disekitar tempat tinggal yang 

berhak mendapatkan bantuan, ya saya pribadi mengutamakan sedekah 

kepada saudara terdekat baru orang lain, sebagaimana yang terdapat dalam 

al-qur‟an surah al-baqarah: 177”.
60

 

 

Adapun potongan ayat al qur‟an yang dituturkan oleh narasumber yakni 

terdapat dalam QS. Al baqarah: 177 yang berbunyi: 

ْٛمِ ... ٍَ انسَّثِ ا ْت َٔ  ٍَ ْٛ ٰسِك ًَ ا ْن َٔ  ٗ ًٰ ا ْنَٰٛر َٔ ٖ اْنمُْشٰتٗ  ِٔ ّ  رَ ا َل َعٰهٗ ُحثِّ ًَ ٰا ذَٗ اْن َٔ  

Terjemahnya: 

“…dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, 

orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan (musafir),…”
61

 

 Kemudian narasumber menambahkan satu hadist yang artinya; 

“Dari Salman bin Amir ra, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, 

„Sedekah kepada orang miskin (bernilai) satu sedekah. Tetapi sedekah 

kepada kerabat (bernilai) dua sedekah, pertama pahala sedekah, kedua 

pahala (jaga) silaturrahim.” (HR. An-Nasai dan At-Timidzi). 

Hadist tersebut diatas menjelaskan bahwa sebaiknya sedekah diutamakan 

kepada kerabat keluarga terlebih dahulu karena dapat menjaga silaturrahim antar 

keluarga. Namun, bersedekah kepada orang lain yang lebih membutuhkan itu 

lebih baik, karena keutamaan memberi dan berbagi itu bukan kepada mereka yang 

dicintai tetapi kepada mereka yang membutuhkan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Idris Abdir yang 

merupakan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar, ketika ditanya 

sebab membayar zakat profesi narasumber mengatakan bahwasanya; 

“Mengenai kewajiban membayar zakat profesi di kantor Pengadilan 

Agama Makassar ini tidak ada aturan yang mewajibkan dan memang tidak 

pernah diberlakukan. Kenapa karena zakat profesi ini adalah zakat yang 

baru muncul ditengah-tengah masyarakat muslim, sebelumnya dikenal 

hanya secara umumnya saja zakat, zakat fitrah, zakat maal itu saja secara 

hukum syariat.”
62

 

 

Selain dari apa yang dijelaskan diatas, lebih lanjut narasumber juga 

menjelaskan bahwa; 

“PNS muslim umumnya paham mengenai zakat, untuk zakat profesi ini 

karena merupakan zakat kontemporer dimana para ulama pun masih ada 

yang pro kontra mungkin menjadi alasan sehingga tidak ditetapkan aturan 

untuk membayar zakat profesi bagi PNS di PA Makassar ini. Akan tetapi 

kami disini tanpa diperintahkan pasti akan mengeluarkan sendiri, apalagi 

jika tingkat keimanannya tinggi pada intinya zakat itu kan kita keluarkan 

untuk mensucikan harta dari penghasilan atau profesi misalnya PNS disini 

baik hakim maupun non hakim mempunyai penghasilan yang cukup besar 

sudah bisa dikeluarkan zakat profesinya, nanti setelah dihitung dengan 

semua pengeluaran bersih untuk kebutuhan primer dan sekunder, kredit, 

pengeluaran rumah tangga, kebutuhan tersier apalagi gaya hidup di era 

sekarang ini kan kita tau sendiri bagaimana, hutang jika ada dll barulah 

boleh disisihkan 2,5% untuk zakat profesi”.
63

 

 

Salah satu hal yang menjadi penyebab Aparatur Sipil Negara di 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A itu masih ada yang belum rutin dalam 

membayar zakat profesi karena zakat ini merupakan zakat kontemporer yang 

dimana para ulama pun masih pro dan kontra yakni berbeda pendapat tentang 

wajib atau tidaknya zakat profesi ini. Selain dari pada itu gaya hidup juga sangat 
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mempengaruhi kesadaran seseorang dalam hal membayar zakat, semakin tinggi 

gaya hidup seseorang maka semakin kurang kesadarannya dalam membayar 

zakat. 

Pembayaran zakat profesi dapat dilakukan dalam dua waktu, yakni pada 

saat menerima gaji perbulannya dengan nishab setara dengan 85 gram emas dan 

kadar zakatnya adalah 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi 

nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika 

penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 

1 tahun dikumpulkan kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah 

cukup nishab. 

Menyegerakan menyucikan harta jauh lebih baik seketika memperolehnya 

ketimbang menunda-nunda, hal ini tentu minim resiko misalnya lupa, selain itu 

juga tidak terasa berat dan lain sebagainya. 

Menurut penuturan narasumber; 

“Penyaluran zakat tidak mesti di lembaga-lembaga pengumpul zakat, 

boleh dimana saja terserah muzakkinya mau menyalurkan kepada siapa 

yang ia kehendaki, kalau tidak salah ada 8 golongan orang yang berhak 

menerima zakat diantaranya; fakir, miskin, muallaf, ibnu sabil, 

fiisabilillah, amil/pengelola zakat, dan orang yang terlilit hutang. Mereka 

itulah orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana terdapat 

dalam QS. At-taubah: 60,”
64
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Allah SWT berfirman: 

ذَٰلُد  ا انصَّ ًَ فِٗ اََِّ َٔ ْى  ُٓ تُ ْٕ فَِح لُهُ َؤنَـّ ًُ ا ْن َٔ ا  َٓ ْٛ ٍَ َعهَ ْٛ ِه ًِ ا ْنٰع َٔ  ٍِ ْٛ ٰسِك ًَ ا ْن َٔ ِنْهفُمََشآِْء 

ْٛمِ  ٍِ انسَّثِ ا ْت َٔ  ِ ِْٛم ّٰللاه ْٙ َسثِ فِ َٔ  ٍَ ْٛ ا ْنٰغِشِي َٔ لَا ِب  ِ  ۗۗ  انّشِ ٍَ ّٰللاه َْٚضحً ّيِ ا  ۗۗ  فَِش َٔ

ْٛى   ْٛى  َحِك ُ َعِه  ّٰلله

Terjemahnya: 

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

amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) 

hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan 

Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 

dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”
65

 

 

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang 

berhak menerima zakat, baik karena berdasarkan faktor kebutuhan yang 

diantaranya ialah orang-orang fakir, miskin, budak dan orang dalam perjalanan. 

maupun berdasarkan manfaat yang ada padanya yaitu orang yang dilunakkan 

hatinya (muallaf), amil zakat, orang yang berhutang dan orang yang berperang di 

jalan Allah swt. 

Ketika ditanya mengenai kendala dalam menunaikan zakat profesi,  

narasumber mengatakan: 

“Sebenarnya tidak ada kendala, bagi orang yang sadar berzakat, paham 

hukum zakat, hanya menjadi masalah bagi orang awam yang tidak paham, 

tau zakatnya tapi kikir mengeluarkannya. Orang yang paham esensinya 

mengeluarkan zakat akan sadar dengan sendirinya tanpa perlu dinasehati, 

karena zakat itu dikeluarkan untuk membersihkan dan mensucikan 

harta.”
66
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Kesadaran akan kewajiban terkhususnya dalam mengeluarkan zakat itu 

timbul dari dalam diri seseorang, tanpa perlu di nasehati pun pasti akan sadar 

dengan sendirinya bahwa apa yang sudah menjadi kewajibannya itu harus di 

laksanakan. Pengetahuan dan pendidikan menjadi faktor pendorong seseorang 

untuk menyadari hal-hal tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Hartinah Aparatur Sipil 

Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, narasumber yang menanggapi 

zakat profesi ini dengan sangat positif. Saat ditanya sebab membayar zakat 

profesi, narasumber menuturkan bahwasanya: 

“Membayar zakat profesi adalah karena kesadaran pribadi. Apabila dilihat 

dari segi materi, harta kita sudah tentu berkurang akan tetapi terdapat 

keberkahan didalamnya. Orang yang tidak memiliki kesadaran dalam 

membayar zakat profesi ialah karena kikir, takut uangnya berkurang, tidak 

memiliki keimanan dan tidak mau jujur terhadap hartanya. Ketika 

seseorang mengetahui bahwa sesungguhnya uang yang ia zakati akan 

kembali lagi kepadanya suatu saat nanti bahkan di hari akhir sebagai 

penolong, maka ia akan menzakati lebih banyak uangnya atau bahkan 

seluruh uangnya.”
67

 

 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran: 180 yang 

berbunyi; 

ىْ  ُٓ ْٛـًشا نَّ َٕ َخ ُْ   ّ ٍْ فَْضِه ُ ِي ُى ّٰللاه ُٓ ۤا ٰاٰذٮ ًَ ٌَ تِ ْٕ ٍَ َْٚثَخهُ ْٚ ٍَّ انَِّز َِل َْٚحَسثَ َٔ  ۗۗ  َٕ ُْ تَْم 

ىْ  ُٓ حِ  ۗۗ  َششٌّ نَّ ًَ ٰٛ َو اْنِم ْٕ َٚ  ّ ا تِ ْٕ ٌَ َيا تَِخهُ ْٕ لُ َّٕ ا  ۗۗ  َسَُٛط َٔ ِخ  ٰٕ ًٰ َْٛشا ُز انسَّ ِ ِي َٔ ّٰلِله

ْٛش   ۗۗ  ِْلَ ْسِض  ٌَ َخثِ ْٕ هُ ًَ ا ذَْع ًَ ُ تِ ا ّٰلله َٔ  
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Terjemahnya: 

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan 

Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik 

bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang 

mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. 

Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha 

Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”
68

  

 

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat diketahui isi kandungan yang 

terdapat didalamnya bahwa janganlah sekali-kali orang yang berkecukupan itu 

kikir atau cenderung menutup diri dengan apa yang diberikan Allah dari karunnia-

Nya, enggan untuk menginfakkan rezkinya dijalan Allah, atau untuk kepentingan 

sosial dan mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka dengan alasan limpahan harta 

yang tidak mereka sumbangkan itu dapat digunakan untuk melindungi mereka 

dari musibah, padahal kikir itu buruk bagi mereka karena dapat menghilangkan 

nikmat dan membuat hati menjadi keras  sehingga sulit baginya untuk menerima 

nasehat. Mengenai harta yang mereka kikirkan, akan dikalungkan dilehernya pada 

hari kiamat sebagai siksaan dan azab yang menyertai mereka karena 

kekikiriannya.  Sesungguhnya Allah adalah pemilik warisan di langit dan di bumi 

dari segala harta kekayaan yang dilimpahkan kepada hamba-Nya. Allah Maha 

teliti apa yang kamu kerjakan sehingga tidak keliru dalam memberi imbalan atas 

perbuatan hamba-Nya. 

Ayat tersebut diatas menjadi sebuah renungan dan pengingat untuk kita 

semua, sebagaimana diketahui juga bahwa hakikat harta yang diperoleh kemudian 

dimiliki hanyalah tiga kategori: 

                                                           
68Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al Fatih, 2012), h. 73  



58 
 

 
 

a. Apa yang dimakan kemudian habis menjadi kotoran, seperti apa yang 

dimakan dan diminum; 

b. Apa yang dipakai dan digunakan kemudian menjadi barang bekas dan 

hancur, seperti pakaian, rumah, kendaraan dan lain-lain; 

c. Apa yang diamalkan, kemudian menjadi bekal diakhirat kelak seperti 

apa yang diinfakkan, disedekahkan, disumbangkan dan dikeluarkan 

zakatnya. 

Pendapaan dari hasil usaha yang diperoleh dan telah dikumpulkan oleh 

setiap umat muslim, sebenarnya bukanlah sepenuhnya menjadi miliknya. Ada hak 

orang lain yang terdapat didalamnya, sebagaimana firman Allah SWT yang 

terdapat dalam QS. Al Ma‟arij: 24 – 25 

انَّ  ِوٖۖ َٔ ْٔ ْحُش ًَ اْن َٔ و ٖۖ نِّهسَّۤاٮِِٕم  ْٕ ْعهُ ْى َحكٌّ يَّ ِٓ اِن َٕ ْْٙٓ اَْي ٍَ فِ ْٚ ِز  

Terjemahnya: 

 “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi 

orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa 

(yang tidak mau meminta),”
69

 

  

 Berdasarkan ayat al qur‟an tersebut di atas maka dalam setiap penghasilan 

dan harta yang berhasil diperoleh di dalamnya terdapat hak milik orang lain, dan 

sudah menjadi keharusan bagi setiap umat muslim yang menguasainya untuk 

mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah terhadap hartanya itu. 
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Masing-masing individu dipengaruhi oleh faktor psikologis yaitu 

kesadaran dari dalam diri seseorang dalam membayar zakat profesi. Semakin 

seseorang menyadari bahwasanya harta yang dimilikinya itu hanyalah titipan 

Allah swt. dan diluar sana masih banyak orang yang sangat membutuhkan, maka 

akan semakin meningkatkan individu dalam membayar zakat, karena kesadaran 

diri berasal dari dalam diri seseorang. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam membayar 

zakat profesi diantaranya:  

a. Keimanan  

Berdasarkan yang terdapat di dalam Al quran, keimanan seringkali 

digandengkan dengan amal saleh. Amal saleh ialah buah dari keimanan. Secara 

sistematis amal saleh digariskan dalam suatu sistem peraturan yang disebut 

syariat. Iman tidak dapat dipisahkan dari amal sebagai implementasi dari 

kepercayaan. Iman adalah ketaatan dalam menjalankan kepercayaan - 

kepercayaan itu, yakni ajaran agama.
70

 

Keimanan sangat berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar zakat, 

hal ini disebabkan semakin tinggi keimanan seseorang maka akan cenderung 

menjalankan perintah-Nya baik wajib maupun sunnah. Dengan meyakini akan 

adanya balasan berupa surga bagi yang melaksanakannya, dan hukuman di neraka 

bagi yang enggan membayar zakat. 
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b. Pengetahuan  

Pengetahuan yang luas dan cukup memadai tentang zakat, infaq dan 

shadaqah, baik dari segi epistemologi, terminologi, maupun kedudukanya dalam 

ajaran Islam sangatlah berpengaruh terhadap kedasaran seseorang dalam 

membayar zakat profesi.
71

 

Tidak sedikit orang mengetahui tentang zakat, akan tetapi yang diketahui 

hanya sebatas zakat fitrah. Membayar zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan yang 

sering dilakukan di akhir bulan Ramadhan. Sama halnya dengan zakat profesi, 

seseorang yang sudah mengenal dan paham akan zakat profesi pasti akan tahu apa 

yang seharusnya dilakukan. 

Pemahaman tentang zakat merupakan salah satu unsur yang 

mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar zakat. Sebab zakat tidak 

akan pernah muncul jika seseorang tidak mengetahui adanya peraturan yang 

mewajibkan membayar zakat. 

c. Pendidikan 

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah jenjang pendidikan yang 

diperoleh seseorang, baik pendidikan yang bersumber dari ajaran agama Islam 

ataupun pendidikan lanjutan lainnya. Semakin tinggi jenjang pendidikan 

seseorang atau memiliki pendidikan agama, semakin seseorang akan memiliki 

kesadaran untuk membayar zakat. 
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d. Pendapatan  

Pendapatan ialah penghasilan yang diperoleh dari sumber yang diketahui 

dan bersifat tetap. Jenis pendapatan dapat berupa materi, seperti tanah atau non 

materi seperti pekerjaan atau keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas 

penghasilan, gaji atau upah dan tunjangan.
72

 

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan serta mewajibkan zakat 

pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan dari hasil pertanian, 

hasil pertambangan, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di 

dalamnya gaji atau upah, honorarium dan hasil yang diperoleh dari berbagai 

pekerjaan dan usaha. 

Dengan demikian, pendapatan sangat mempengaruhi kesadaran seseorang 

untuk membayar zakat, karena pendapatan memiliki hubungan dengan terlepas 

dari apakah harta tersebut telah mencapai nishab, serta mempengaruhi besar 

jumlah zakat yang akan dikeluarkan. 

e. Gaya Hidup 

Gaya hidup didefinisikan sebagai bagian dari kebutuhan sekunder manusia 

yang bisa berubah sesuai perkembangan zaman atau keinginan seseorang untuk 

mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup dapat diketahui dari cara berpakaian, 

kebiasaan, dll. Hal ini juga berpengaruh terhadap kesadaran seseorang dalam 

membayar zakat, karena semakin tinggi gaya hidup seseorang membuat semakin 
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banyak pengeluaran yang akan menjadikan semakin rendah kesadarannya dalam 

membayar zakat profesi. 

f. Media Informasi 

Media informasi yang dimaksud adalah tingkat frekuensi akses dengan 

media. Media informasi yang dimaksud adalah media cetak, media elektronik dan 

internet. Seseorang dapat memperoleh ilmu dan informasi melalui media misalnya 

di acara televisi, ceramah dalam bentuk tayangan atau Mp3 dan lainnya. Dengan 

tujuan agar seseorang lebih sadar akanzakat profesi karena mereka sering 

membaca dan mengamalkan ilmunya. 

g. Altruisme 

Altruisme adalah tindakan sukarela yang dilakukan seseorang untuk 

membantu orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, atau sekedar ingin 

melakukan hal-hal yang bermanfaat. Berdasarkan definisi ini, suatu tindakan bisa 

dikatakan altruistik akan bergantung pada tujuan penolong. Orang asing yang 

mempertaruhkan nyawanya untuk menarik korban dari bahaya kebakaran dan 

kemudian dia pergi begitu saja tanpa pamit adalah orang benar-benar melakukan 

tindakan altruistik. 

Maka untuk mengukur tingkat altruisme seseorang dalam membayar zakat 

dapat dilihat dari proses berpikir seseorang dalam membayar zakat. Apakah 

didorong oleh rasa simpati, sebagai pekerjaan yang harus disyukuri, sebagai 

tanggung jawab sosial, keinginan untuk membantu, atau karena menyadari di 
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dalam hatinya terdapat perasaan bersalah jika tidak mengeluarkan zakat kepada 

mereka.
73

 

Dengan demikian altruisme juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

kesadaran seseorang dalam membayar zakat, karena seseorang tidak akan 

membiarkan dirinya diam melihat banyak orang mengalami kesulitan. Sifat 

altruisme inilah yang akan mendorong seseorang untuk mengetahui tentang 

kewajiban ia berzakat apalagi jika memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan 

bahwasanya faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh terhadap seseorang 

dalam membayar zakat profesi, diantaranya pemahaman tentang zakat profesi, 

keimanan, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, media informasi dan tingkat 

kepedulian sosial.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara 

terhadap beberapa Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 

1A yang menjadi narasumber, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait 

kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan zakat profesi. Adapun 

kesimpulannya ialah sebagai berikut: 

1. Tingkat Kesadaran Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Makassar 

Kelas 1A di dapat diketahui bahwa kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam 

menunaikan zakat profesi sudah ada, dengan pengetahuan yang cukup 

mendalam terkait zakat dan menyadari bahwa zakat profesi adalah zakat harta 

yang harus dikeluarkan dari hasil kerja bagi seorang muslim apabila telah 

cukup nishab dan telah mencapai haul guna untuk membersihkan dan 

menyucikan harta. Maka dalam membayar zakat, individu-individu 

dipengaruhi oleh faktor psikologis yakni kesadaran dalam diri manusia. Akan 

tetapi masih ada diantara narasumber ada yang tingkat kesadarannya dalam 

membayar zakat profesi tergolong masing rendah karena tidak rutin dalam 

membayar zakat profesi. Hal tersebut disebabkan pengeluaran kebutuhan 

rumah tangga yang semakin meningkat. Sementara narasumber yang lainnya 

sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi bahkan menanggapi zakat 

profesi ini dengan sangat positif. Meskipun di Pengadilan Agama Makassar 

tidak menetapkan aturan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara untuk 
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membayar zakat profesi, akan tetapi Aapartur Sipil Negara yang menjadi 

narasumber penulis di atas selalu menunaikan kewajibannya sebagai seorang 

muslim untuk tetap membayar zakat profesi. Kesadaran akan kewajibkan 

dalam mengeluarkan zakat itu timbul dari dalam diri seseorang. 

2. Kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam membayar zakat profesi ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: keimanan, pengetahuan, 

pendidikan, pendapatan, gaya hidup, media informasi dan tingkat kepedulian 

sosial. Semakin seseorang menyadari bahwa harta yang dimilikinya hanyalah 

sebuah titipan dari Allah swt. dan diluar sana terdapat banyak orang yang 

sangat membutuhkan, maka akan semakin meningkatkan kesadaran seseorang 

dalam menunaikan zakat profesi. 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Kota Makassar hendaknya melakukan sosialisasi 

terkait zakat profesi khususnya di Pengadilan Agama Makassar kelas 

1A.  

2. Kepada Masyarakat muslim khususnya yang berprofesi sebagai 

Aparatur Sipil Negara untuk lebih meningkatkan keimanan serta 

membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan keagamaan.
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Wawancara dengan Bapak H. M. Alwi Thaha (selaku Hakim) pada tanggal 3 

Februari 2022 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

 

 

 

      

Wawancara dengan Bapak H. M. Idris Abdir (selaku Hakim) pada tanggal 12 Mei 

2022 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 
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Wawancara dengan Ibu Hj. Hartina (selaku Panitera Muda Gugatan) pada tanggal 

12 Mei 2022 di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 

 

LAMPIRAN II. PEDOMAN WAWANCARA 

Daftar Pertanyaan Untuk Narasumber 

Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN 

dijelaskan jika Aparatur Sipil Negara terbagi dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

1. Apakah Anda seorang PNS atau PPPK? 

2. Sejak kapan Anda menjadi seorang ASN (PNS/PPPK) ? 

3. Dalam struktur birokrasi PNS, ada empat pangkat golongan yang dibedakan 

dengan nama; 

Golongan I    : Juru 

Golongan II  : Pengatur 

Golongan III : Penata 

Golongan IV : Pembina 

Diantara empat golongan tersebut, yang manakah posisi golongan dan pangkat 

Anda saat ini? 
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4. Berapakah Penghasilan Anda setiap bulannya? 

5. Apa yang Anda ketahui tentang Zakat Penghasilan / Zakat Profesi? 

6. Sejak kapan Anda mengetahui tentang Zakat Profesi? 

7. Apakah Anda sudah membayar Zakat Profesi? Jika sudah, sejak kapan Anda 

mulai membayar Zakat Profesi? 

8. Mengapa Anda ingin membayar Zakat Profesi? 

9. Menurut sudut pandang Anda, seberapa pentingkah Zakat Profesi ini bagi 

seorang PNS muslim? 

10. Bagaimana tanggapan Anda tentang adanya kewajiban membayar Zakat 

Profesi bagi PNS? 

11. Bagaimana tanggapan Anda atas pemotongan gaji sebesar 2.5% untuk Zakat 

Profesi? 

12. Apakah Anda merasa keberatan dengan adanya peraturan tentang pemotongan 

2.5% tersebut?  

13. Apa yang menjadi kendala Anda dalam menunaikan Zakat Profesi? 

14. Faktor apa yang mempengaruhi kesadaran Anda dalam menunaikan zakat 

profesi? 

15. Apakah pemahaman tentang zakat profesi berpengaruh terhadap kesadaran 

Anda untuk membayar zakat profesi? 

16. Bagaimana proses penyaluran zakat profesi? Apakah Anda secara langsung 

menyalurkan kepada Mustahiq atau melalui Lembaga Amil Zakat? 
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