
Zakat Mal dan Zakat Profesi 
 

A. ZAKAT MAL 
Segala puji hanya milik Allâh Ta'ala, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada 
Nabi Muhammad Shallallâhu 'Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Harta benda beserta 
seluruh kenikmatan dunia diciptakan untuk kepentingan manusia, agar mereka bersyukur kepada 
Allâh Ta’ala dan rajin beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu tatkala Nabi Ibrahim 'alaihissalam, 
meninggalkan putranya, Nabi Ismail 'alaihissalam di sekitar bangunan Ka’bah, beliau berdoa: 

Ya Rabb kami,  
sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku  

di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah-Mu yang dihormati.  
Ya Rabb kami,  

(yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat,  
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka  

dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.  
(Qs. Ibrâhîm/14:37) 

Inilah hikmah diturunkannya rizki kepada umat manusia, sehingga bila mereka tidak bersyukur, maka 
seluruh harta tersebut akan berubah menjadi petaka dan siksa baginya. 

…Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak  
dan tidak menafkahkannya pada jalan Allâh,  

maka beritahukanlah kepada mereka 
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.  

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

(lalu dikatakan) kepada mereka:  
“Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,  

maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.  
(Qs. at-Taubah/9:34-35) 

Ibnu Katsir rahimahullâh berkata: “Dinyatakan bahwa setiap orang yang mencintai sesuatu dan lebih 
mendahulukannya dibanding ketaatan kepada Allâh, niscaya ia akan disiksa dengannya. Dan 
dikarenakan orang-orang yang disebut pada ayat ini lebih suka untuk menimbun harta kekayaannya 
daripada mentaati keridhaan Allâh, maka mereka akan disiksa dengan harta kekayaannya. 
Sebagaimana halnya Abu Lahab, dengan dibantu oleh istrinya, ia tak henti-hentinya memusuhi 
Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam, maka kelak pada hari kiamat, istrinya akan berbalik ikut 
serta menyiksa dirinya. Di leher istri Abu Lahab akan terikatkan tali dari sabut, dengannya ia 
mengumpulkan kayu-kayu bakar di neraka, lalu ia menimpakannya kepada Abu Lahab. Dengan cara 
ini, siksa Abu Lahab semakin terasa pedih, karena dilakukan oleh orang yang semasa hidupnya di 
dunia paling ia cintai. Demikianlah halnya para penimbun harta kekayaan. Harta kekayaan yang 
sangat ia cintai, kelak pada hari kiamat menjadi hal yang paling menyedihkannya. Di neraka 
Jahannam, harta kekayaannya itu akan dipanaskan, lalu digunakan untuk membakar dahi, perut, dan 
punggung mereka”.[1] Singkat kata, zakat adalah persyaratan dari Allâh Ta’ala kepada orang-orang 
yang menerima karunia berupa harta kekayaan agar harta kekayaan tersebut menjadi halal baginya. 

NISHAB ZAKAT EMAS DAN PERAK 
Emas dan perak adalah harta kekayaan utama umat manusia. Dengannya, harta benda lainnya 
dinilai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas nishab keduanya dan harta yang 
semakna dengannya, yaitu uang kertas. 

Dari Sahabat ‘Ali radhiyallâhu'anhu, ia meriwayatkan dari Nabi Shallallâhu 'Alaihi Wasallam, Beliau 
bersabda: “Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), 
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maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar 
zakat sedikitpun –maksudnya zakat emas– hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau 
telah memiliki dua puluh dinar  dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya),  maka padanya 
engkau dikenai zakat setengah dinar.  Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya 
disesuaikan dengan hitungan itu”. (Riwayat Abu Dawud, al-Baihaqi, dan dishahîhkan oleh Syaikh al-
Albâni) 

Hadits di atas adalah sebagian dalil tentang penentuan nishab zakat emas dan perak, dan darinya, 
kita dapat menyimpulkan beberapa hal: 

1. Nishab adalah batas minimal dari harta zakat. Bila seseorang telah memiliki harta sebesar 
itu, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, batasan nishab hanya 
diperlukan oleh orang yang hartanya sedikit, untuk mengetahui apakah dirinya telah 
berkewajiban membayar zakat atau belum. Adapun orang yang memiliki emas dan perak 
dalam jumlah besar, maka ia tidak lagi perlu untuk mengetahui batasan nishab, karena 
sudah dapat dipastikan bahwa ia telah berkewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, 
pada hadits riwayat Ali radhiyallâhu'anhu di atas, Nabi Shallallâhu 'Alaihi Wasallam 
menyatakan: “Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan 
hitungan itu”. 

2. Nishab emas, adalah 20 (dua puluh) dinar, atau seberat 91 3/7 gram emas.[3] 

3. Nishab perak, yaitu sebanyak 5 (lima) ‘uqiyah, atau seberat 595 gram.[4] 

4. Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak bila telah mencapai nishab 
adalah atau 2,5%. 

5. Perlu diingat, bahwa yang dijadikan batasan nishab emas dan perak tersebut, ialah emas 
dan perak murni (24 karat).[5]  

Dengan demikian, bila seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 
karat, maka nishabnya harus disesuaikan dengan nishab emas yang murni (24 karat), yaitu 
dengan cara membandingkan harga jualnya, atau dengan bertanya kepada toko emas, 
atau ahli emas, tentang kadar emas yang ia miliki. Bila kadar emas yang ia miliki telah 
mencapai nishab, maka ia wajib membayar zakatnya, dan bila belum, maka ia belum 
berkewajiban untuk membayar zakat. 

Orang yang hendak membayar zakat emas atau perak yang ia miliki, dibolehkan untuk memilih satu 
dari dua cara berikut. Cara pertama, membeli emas atau perak sebesar zakat yang harus ia bayarkan, 
lalu memberikannya langsung kepada yang berhak menerimanya. Cara kedua, ia membayarnya 
dengan uang kertas yang berlaku di negerinya sejumlah harga zakat (emas atau perak) yang harus ia 
bayarkan pada saat itu. 

Sebagai contoh, bila seseorang memiliki emas seberat 100 gram dan telah berlalu satu haul, maka ia 
boleh mengeluarkan zakatnya dalam bentuk perhiasan emas seberat 2,5 gram. Sebagaimana ia juga 
dibenarkan untuk mengeluarkan uang seharga emas 2,5 gram tersebut. Bila harga emas di pasaran 
Rp. 200.000, maka, ia berkewajiban untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 500.000,- kepada yang 
berhak menerima zakat. 

Syaikh Muhammad bin Shâlih al-’Utsaimin rahimahullâh berkata: “Aku berpendapat, bahwa tidak 
mengapa bagi seseorang membayarkan zakat emas dan perak dalam bentuk uang seharga zakatnya. 
Ia tidak harus mengeluarkannya dalam bentuk emas. Yang demikian itu, lebih bermanfaat bagi para 
penerima zakat. Biasanya, orang fakir, bila engkau beri pilihan antara menerima dalam bentuk 
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kalung emas atau menerimanya dalam bentuk uang, mereka lebih memilih uang, karena itu lebih 
berguna baginya.”[6] 

Catatan Penting Pertama. Perlu diingat, bahwa harga emas dan perak di pasaran setiap saat 
mengalami perubahan, sehingga bisa saja ketika membeli, tiap 1 gram seharga Rp 100.000,- dan 
ketika berlalu satu tahun, harga emas telah berubah menjadi Rp. 200.000,- Atau sebaliknya, pada 
saat beli, 1 gram emas harganya sebesar Rp. 200.000,- sedangkan ketika jatuh tempo bayar zakat, 
harganya turun menjadi Rp. 100.000,- Pada kejadian semacam ini, yang menjadi pedoman dalam 
pembayaran zakat adalah harga pada saat membayar zakat, bukan harga pada saat membeli.[7] 

NISHAB ZAKAT UANG KERTAS 

Pada zaman dahulu, umat manusia menggunakan berbagai cara untuk bertransaksi dan bertukar 
barang, agar dapat memenuhi kebutuhannya. Pada awalnya, kebanyakan menggunakan cara barter, 
yaitu tukar-menukar barang. Akan tetapi, tatkala manusia menyadari bahwa cara ini kurang praktis - 
terlebih bila membutuhkan dalam jumlah besar maka manusia berupaya mencari alternatif lain. 
Hingga akhirnya, manusia mendapatkan bahwa emas dan perak sebagai barang berharga yang dapat 
dijadikan sebagai alat transaksi antar manusia, dan sebagai alat untuk mengukur nilai suatu barang. 

Dalam perjalanannya, manusia kembali merasakan adanya berbagai kendala dengan uang emas dan 
perak, sehingga kembali berpikir untuk mencari barang lain yang dapat menggantikan peranan uang 
emas dan perak itu. Hingga pada akhirnya ditemukanlah uang kertas. Dari sini, mulailah uang kertas 
tersebut digunakan sebagai alat transaksi dan pengukur nilai barang, menggantikan uang dinar dan 
dirham. Berdasarkan hal ini, maka para ulama menyatakan bahwa uang kertas yang diberlakukan 
oleh suatu negara memiliki peranan dan hukum, seperti halnya yang dimiliki uang dinar dan dirham. 
Dengan demikian, berlakulah padanya hukum-hukum riba dan zakat.[8] 

Bila demikian halnya, maka bila seseorang memiliki uang kertas yang mencapai harga nishab emas 
atau perak, ia wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% dari total uang yang ia miliki. Dan untuk 
lebih jelasnya, maka saya akan mencoba mejelaskan hal ini dengan contoh berikut. Misalnya satu 
gram emas 24 karat di pasaran dijual seharga Rp.200.000,- sedangkan 1 gram perak murni dijual 
seharga Rp. 25.000,- Dengan demikian, nishab zakat emas adalah 91 3/7 x Rp. 200.000 = Rp. 
18.285.715,- sedangkan nishab perak adalah 595 x Rp 25.000 = Rp. 14.875.000,-. Apabila pak Ahmad 
(misalnya), pada tanggal 1 Jumadits-Tsani 1428 H memiliki uang sebesar Rp. 50.000.000,- lalu uang 
tersebut ia tabung dan selama satu tahun (sekarang tahun 1429H) uang tersebut tidak pernah 
berkurang dari batas minimal nishab di atas, maka pada saat ini pak Ahmad telah berkewajiban 
membayar zakat malnya. Total zakat mal yang harus ia bayarkan ialah: 

Rp. 50.000.000 x 2,5 % = Rp 1.250.000,-  
(atau Rp. 50.000.000 dibagi 40) 

Pada kasus pak Ahmad di atas, batasan nishab emas ataupun perak, sama sekali tidak diperhatikan, 
karena uang beliau jelas-jelas melebihi nishab keduanya. Akan tetapi, bila uang pak Ahmad 
berjumlah Rp. 16.000.000,- maka pada saat inilah kita mempertimbangkan batas nishab emas dan 
perak. Pada kasus kedua ini, uang pak Ahmad telah mencapai nishab perak, yaitu Rp. 14.875.000,- 
akan tetapi belum mancapai nishab emas yaitu Rp 18.285.715. 

Pada kasus semacam ini, para ulama menyatakan bahwa pak Ahmad wajib menggunakan nishab 
perak, dan tidak boleh menggunakan nishab emas. Dengan demikian, pak Ahmad berkewajiban 
membayar zakat mal sebesar : 
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Rp. 16.000.000 x 2,5 % = Rp. 400.000,-  
(atau Rp. 16.000.000,- dibagi 40) 

Komisi Tetap Untuk Fatwa Kerajaan Saudi Arabia dibawah kepemimpinan Syaikh ‘Abdul-’Aziz bin Bâz 
rahimahullâh pada keputusannya no. 1881 menyatakan: “Bila uang kertas yang dimiliki seseorang 
telah mencapai batas nishab salah satu dari keduanya (emas atau perak), dan belum mencapai batas 
nishab yang lainnya, maka penghitungan zakatnya wajib didasarkan kepada nishab yang telah 
dicapai tersebut”.[9] 

Catatan Penting Kedua. Dari pemaparan singkat tentang nishab zakat uang di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa nishab dan berbagai ketentuan tentang zakat uang adalah mengikuti nishab dan 
ketentuan salah satu dari emas atau perak. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa nishab 
emas atau nishab perak dapat disempurnakan dengan uang atau sebaliknya.[10] Berdasarkan 
pemaparan di atas, bila seseorang memiliki emas seberat 50 gram seharga Rp. 10.000.000, (dengan 
asumsi harga 1 gram emas adalah Rp. 200.000,-) dan ia juga memiliki uang tunai sebesar Rp. 
13.000.000, maka ia berkewajiban membayar zakat 2,5 %. Dalam hal ini walaupun masing-masing 
dari emas dan uang tunai yang ia miliki belum mencapai nishab, akan tetapi ketika keduanya 
digabungkan, jumlahnya (Rp. 23.000.000,-) mencapai nishab. Dengan demikian orang tersebut 
berkewajiban membayar zakat sebesar Rp. 575.000,- berdasarkan perhitungan sebagai berikut: 

(Rp 10.000.000,- + Rp. 13.000.000,-) x 2,5 % = Rp. 575.000,-  
(atau Rp. 23.000.000,- dibagi 40) 

 
Referensi : 
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dalam kitabnya, Fathul-Bâri (3/305). 
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(Majalah As-sunnah Edisi 05/Tahun XII) 
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B. Zakat Profesi Menurut Ulama Kontemporer 

1. Pendahuluan 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-
baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah[2]: 267). 

Arti ayat di atas menjelaskan bahwa sebagian dari hasil usaha (harta) yang kita peroleh melalui 
pekerjaan-pekerjaan kita wajib kita nafkahkan (keluarkan zakatnya). Harta yang kita miliki, pada 
hakikatnya adalah milik Allah SWT. Allah-lah yang kemudian melimpahkan amanah kepada para 
pemilik harta, agar dari harta itu dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, harta dalam pandangan 
Islam adalah amanah Allah SWT. Di sinilah sikap amanah harus dipupuk, sebab seorang muslim 
dituntut menyampaikan amanah kepada ahlinya. Di dalam khazanah hukum Islam barang-barang 
yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi dua. Yaitu yang sudah terdapat kesepakatan ‘ulama ( ijma’) 
dan yang masih diperselisihkan (ikhtilaf).  Yang pertama adalah barang-barang yang dijelaskan 
secara eksplisit di dalam teks hadits, seperti zakat pertanian, peternakan, emas dan perak, 
perdagangan dan harta temuan (rikaz). Barang-barang itu sudah dijelaskan secara rinci, baik 
mengenai kadar nishab-nya maupun kadar zakatnya.   Sedangkan yang kedua adalah yang tidak 
dijelaskan secara eksplisit di dalam teks, yang merupakan perkembangan masyarakat, seperti zakat 
profesi dan jenis-jenis usaha baru yang menjanjikan[1]. Bagian yang kedua ini adalah merupakan 
wilayah ijtihad, sehingga wajar jika terjadi perbedaan di antara ‘ulama. Untuk bagian yang kedua ini 
pada umumnya ‘ulama mengambil dalil keumuman petunjuk Surat al-Baqarah (2): 267 sebagaimana 
disebutkan diatas. Makalah ini akan mencermati bentuk yang kedua, yaitu barang yang masih 
diperselisihkan oleh ‘ulama mengenai kewajiban zakatnya, khususnya zakat profesi. 

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat mempunyai kedudukan yang sangat agung. Di samping sebagai 
bentuk ibadah kepada Allah, zakat merupakan sarana pemerataan ekonomi umat Islam, pengikat 
kasih sayang antara orang kaya dan fakir miskin, dan juga membantu terciptanya kemaslahatan 
umat Islam. Hal ini tercermin dalam aturan – aturan zakat dan pengalokasiannya. Sudah sepatutnya 
bagi setiap muslim untuk mengetahui dan memahami permasalahan zakat. Sebab, masih ada 
sebagian umat Islam yang kurang memahami tentang hukum zakat dan permasalahan yang terkait 
dengannya. Hal ini tentu akan berpengaruh dalam praktek dan pelaksanaannya. Potensi zakat di 
Indonesia, berdasarkan hasil survey PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center)  
mengatakan potensi dana zakat di Indonesia, yang populasinya sekitar 87 persen muslim, sangat 
besar hingga mencapai 9,09 triliun rupiah pada 2007. Potensi ini meningkat 4,64 triliun dibanding 
tahun 2004 yang potensinya hanya sebesar 4,45 triliun. Berbeda dengan PIRAC, Alfath mengatakan 
bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 20 triliun per tahun. Namun dari jumlah itu, yang 
tergali baru Rp 500 miliar per tahun (berdasarkan asumsi tahun 2006).  

2. Pengertian  Zakat  Profesi 

Zakat profesi dikenal dengan istilah zakah rawatib al-muwazhaffin (zakat gaji pegawai) atau zakah 
kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta)[2]. Zakat profesi 
didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, 
baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan 
penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.[3] 
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Zakat profesi merupakan perkembangan kontemporer, yaitu disebabkan adanya profesi-profesi 
modern yang sangat mudah menghasilkan uang. Misalnya profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, 
arsitek, dan sebagainya. Kenyataan membuktikan bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang yang 
karena profesinya, dalam waktu yang relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. 
Kalau persoalan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang berjalan di masyarakat maka terlihat 
adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang memiliki penghasilan kecil dan 
mencurahkan tenaga yang banyak dengan para profesional misalnya dokter, akuntan, 
konsultan, notaris, dan insinyur yang hanya dalam waktu relatif pendek memiliki hasil yang cukup 
besar tanpa harus mencurahkan tenaga yang banyak. Adapun pekerjaan atau keahlian profesional 
tersebut bisa dalam bentuk usaha fisik, seperti pegawai atau buruh, usaha pikiran dan ketrampilan 
seperti konsultan, insinyur, notaris dan dokter, usaha kedudukan seperti komisi dan tunjangan 
jabatan, dan usaha lain seperti investasi. Hasil usaha profesi juga bisa bervariasi, misalnya hasil yang 
teratur dan pasti setiap bulan, minggu atau hari seperti upah pekerja dan pegawai atau  hasil yang 
tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor dan royalti pengarang. 

3. Pendapat ’Ulama tentang  Zakat Profesi 

Ulama’ berbeda pendapat mengenai hukum zakat penghasilan atau profesi. Mayoritas ulama 
madzhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai 
nishab dan sudah sampai setahun (haul), namun para ulama mutaakhirin seperti  Yusuf Al 
Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili, menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib pada 
saat memperolehnya, meskipun belum mencapai satu tahun[4]. Hal ini mengacu pada pendapat 
sebagian sahabat yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud dan Mu’awiyah, Tabiin  Az-Zuhri, Al-Hasan Al-
Bashri, dan Makhul juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqh lainnya[5]. Adapun 
kewajiban zakatnya adalah 2,5%, berdasarkan keumuman nas yang mewajibkan zakat uang, baik 
sudah mencapai satu haul atau  ketika menerimanya. Jika sudah dikeluarkan zakatnya pada saat 
menerimanya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. [6] Dengan demikian 
ada kesamaan antara pegawai yang menerima gaji secara rutin dengan petani yang wajib 
mengeluarkan zakat pada saat panen, tanpa ada perhitungan haul.  Menurut al-Qaradhawi nishab 
zakat profesi senilai 85 gram emas dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.  Landasan 
fikih (at-takyif al-fiqhi) zakat profesi ini menurut Al-Qaradhawi adalah perbuatan sahabat yang 
mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafaad adalah 
setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang 
disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qaradhawi mengambil 
pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud) dan sebagian tabi’in (seperti Az-
Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-maal al-mustafaad pada saat 
menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Bahkan al-
Qaradhawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib 
RA, bahwa Nabi SAW bersabda”Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul.” (HR Abu 
Dawud).[7] 

4. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi 

Jika kita mengikuti pendapat ulama yang mewajibkan zakat penghasilan, lalu bagaimana cara 
mengeluarkannya? Dikeluarkan penghasilan kotor  (bruto) atau penghasilan bersih (neto)? Ada tiga 
wacana tentang bruto atau neto seperti berikut ini. 

Dalam buku Fiqh Zakat karya DR Yusuf Qaradlawi, bab zakat profesi dan penghasilan,  dijelaskan 
tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau kita klasifikasi ada tiga wacana: 
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1. Pengeluaran bruto, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang 
mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima 
sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan 
mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5 dari 2 juta tiap bulan = 
50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu. 

Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan ‘Auza’i, beliau menjelaskan: “Bila seorang 
memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka 
hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya” (Ibnu Abi 
Syaibah, Al-mushannif, 4/30). Dan juga menqiyaskan dengan  beberapa harta zakat yang langsung 
dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, ma’dzan dan rikaz. 

2. Dipotong oprasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai 
nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya oprasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 
2 juta  rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 
ribu, sisanya 1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan 2,5 dari 1.500.000= 37.500,- 

Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan 
lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat Imam Atho’ dan lain-lain. Dari 
zakat hasil bumi ada perbedaan prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10%  dan 
melalui irigasi 5%. 
 
3. Pengeluaran neto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai 
nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan 
kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika 
penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan 
tetapi kalau tidak mencapai nisab tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk muzakki (orang yang 
wajib zakat) bahkan menjadi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi 
miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari. 

Hal ini berdasarkan hadits riwayat imam Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: “…. dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan…”.[8] 

Kesimpulan, seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai nishab (85 gr emas) wajib 
mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat 
dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdlal (utama) 
karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan adzab Allah 
baik di dunia dan di akhirat. Juga penjelasan Ibnu Rusd bahwa zakat itu ta’bbudi (pengabdian kepada 
Allah SWT) bukan hanya sekedar hak mustahiq.[9] Tapi ada juga sebagian pendapat ulama 
membolehkan sebelum dikeluarkan zakat dikurangi dahulu biaya oprasional kerja atau kebutuhan 
pokok sehari-hari. 

5. Pendapat Lembaga ‘Ulama Indonesia tentang Zakat Profesi  

Di Indonesia, ada beberapa lembaga keulamaan yang mempunyai kewenangan dan kemampuan 
untuk mengeluarkan fatwa tentang persoalan kontemporer yang dihadapi umat Islam, diantaranya 
yang pernah mengemuka adalah tentang zakat profesi. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa No.3 Tahun 2003, menegaskan bahwa semua bentuk 
penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu 
tahun, yakni senilai emas 85 gram. Dalam fatwa ini yang dimaksud   dengan “penghasilan” adalah  
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adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan 
cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti 
dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas 
lainnya. Adapun dasar hukum yang dijadikan alasan menetapkan hukum tersebut adalah: 

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 
dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu … (QS. al-Baqarah[2]: 267). 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan 
mereka… (QS. al-Taubah [9]:103). 

Hadits-hadits Nabi SAW antara lain: 

Diriwayatkan secara marfu’ hadits ibn Umar, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Tidak ada zakat pada 
harta sampai berputar satu tahun.” 

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda: ‘Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap 
hamba sahaya dan kudanya’. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: “Hadis ini adalah dalil bahwa 
harta qinayah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) 
tidak dikenakan zakat. 

Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi Saw beliau bersabda: “Tangan atas lebih baik daripada tangan 
bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. 
Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barangsiapa berusaha 
menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barangsiapa berusaha mecukupi diri, Allah 
akan memberinya kecukupan. (HR. Bukhari). 

Menurut Majelis Tarjih  Muhammadiyah zakat profesi adalah wajib. Dasar hukum yang digunakan 
adalah keumuman ayat 267 surat al-Baqarah. Kata “nafkahkanlah”dalam surat al-Baqarah ayat 267 
di atas merupakan bentuk kata perintah (amr), sehingga kata tersebut berfaedah wajib. Selanjutnya 
kata “sebagian dari hasil usahamu” mengandung hukum kully yang mencakup semua hasil usaha 
manusia termasuk profesi di dalamnya. Sedangkan menurut Dewan Hisbah Persis hukum zakat 
profesi adalah tidak wajib dan hanya memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat 
termasuk hasil profesi,  dikenai kewajiban  infaq yang besarannya tergantung kebutuhan Islam 
terhadap harta tersebut. Pimpinan jam’iyyah bisa menetapkan besarnya infaq. 

Semoga dengan zakat, harta menjadi bersih, berkemabang, berkah, bermanfaat dan 
meneyelamatkan pemiliknya dari siksa Allah SWT. Amiin ya mujibas sa`ilin. 

Oleh : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  (dosen Fakultas Syariah UIN Maliki). Sumber : http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-
profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/ 
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