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Membayar Zakat Dalam Bulan Ramadhan
Oleh

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.
(Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng)

Ramadhan adalah bulan berkah, bulan yang ditunggu oleh semua umat Islam,
semua umat Islam di seluruh dunia merayakannya dengan kebahagiaan karena
Ramadhan memiliki keistimewaan dibandingkan bulan lainnya. Dalam bulan istimewa ini,
ada banyak kebaikan yang bisa dilakukan karena momentum puasa di bulan Ramadhan
merupakan media pendidikan bagi umat Islam untuk berlatih empati dan berbagi.

Di bulan ini pula, Allah swt telah menurunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi umat
manusia, yaitu orang-orang yang hidupnya ingin meraih kebahagiaan dan kesuksesan
yang hakiki, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allah swt berfirman,

زَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبـَيـَِّناٍت ِمَن اْهلَُدى َواْلُفْرقَانِ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنْ 
“Itulah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran

sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan
pembeda (antara yang hak dan yang batil).” (QS. Al-Baqarah: 185)

Ramadhan disebut bulan penuh berkah karena terdapat banyak keutamaan dan
keistimewaan di dalamnya. Selain itu, Allah juga akan melipat-gandakan nilai ibadah
hamba-Nya pada bulan Ramadhan ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dalam bulan
Ramadhan ini dengan penuh sukacita karena ingin meraih keberkahan dan keutamaan
dari Allah. Melihat fadhilah Ramadhan yang begitu banyak, maka banyak juga kaum
muslimin yang menunaikan zakatnya di bulan Ramadhan dengan keyakinan lebih utama
daripada dibulan lainnya. Rasulullah saw sangat dermawan dalam bulan Ramadhan
seperti disampaikan Ibnu Abbas ra dalam pernyataan beliau:

ِجْربِيلُ َن النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوَد النَّاِس، َوَأْجَوُد َما َيُكوُن ِيف َرَمَضاَن، ِحَني يـَْلَقاهُ َكا
“Rasulullah saw adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan Beliau

menjadi lebih besar lagi apabila di bulan Ramadhan ketika Jibril menemuinya.” (HR.
Bukhari no. 6 dan Muslim no. 2308).

Hadis ini memberikan pelajaran penting, yaitu disunnahkan memperbanyak
berderma pada bulan Ramadhan. Salah satu bentuknya yaitu zakat, uraian singkat ini
mengupas secara sederhana seputar zakat kaitannya dengan bulan Ramadhan
sehingga diharapkan sebagai umat Islam hendaknya tidak meremehkan zakat karena
zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang ke-empat, dan menjadi salah satu unsur yang
paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah
wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan telah diatur
dengan rinci berdasarkan Al Quran dan Sunah.

Menurut bahasa, kata zakat adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah.
Menurut istilah, zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu,
menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat menurut
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hukum positif Indonesia adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan
usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1
ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Jadi dengan demikian zakat
adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan
kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai
dengan yang ditetapkan oleh syariah.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat
tediri dari dua macam.

Pertama, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan bagi para muslim
menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dapat dibayar yaitu
setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok dari daerah yang bersangkutan.
Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat
adalah berupa beras.

Kedua zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil
pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak.

Sudah dimaklumi, kewajiban zakat memiliki beberapa syarat, diantaranya adalah
harta yang telah mencapai nishab (ukuran standar kewajiban zakat) telah berlalu selama
setahun. Syarat ini ditetapkan berdasarkan hadis Nabi saw dari ‘Aisyah ra, bahwa beliau
mendengar Rasulullah saw bersabda:

َال زََكاَة ِيف َماٍل َحىتَّ َحيُوَل َعَلْيِه احلَْْولُ 
“Tidak ada zakat dalam harta hingga berlalu setahun lamanya.” (HR Ibnu Majah

no. 1792 dan dishahihkan al-Albani dalam shahih sunan Ibnu Maajah 2/98).
Diutamaan mensegerakan pengeluaran zakat harta diwaktu jatuh tempo sebab

Allah berfirman,

لِلَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه السََّماِء َواْألَْرِض أُِعدَّتْ َساِبُقوا ِإَىل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض 
َذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

“Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan
surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang
beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada
siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (QS. Al-Hadid:
21).

Amal kebaikan sepatutnya disegerakan pelaksanaannya, karena waktu berjalan
dan faktor penghalang bisa menghadang, kematianpun tidak bisa dipastikan dan
menunda-nunda sesuatu adalah perkara tidak terpuji. Dengan demikian mengundurkan
pembayaran zakat setelah berlalunya waktu wajib zakat dilarang dalam Islam kecuali ada
udzur alasan yang dibenarkan.

Fenomena semangat membayar zakat hanya di bulan Ramadhan memang harus
didudukkan dan diluruskan. Pasalnya, fenomena ini telah menjadi salah satu kebiasaan
msyarakat kita. Dikhawatirkan nantinya akan membentuk opini di masyarakat awam
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bahwa zakat hanya dibayar dibulan Ramadhan saja. Ada tiga pandangan mengeluarkan
zakat di bulan Ramadhan, yaitu:

Pertama, yang memiliki harta satu nishab ketika bulan Ramadhan. Keadaannya
jelas, dia harus membayarnya di bulan Ramadhan tahun berikutnya. Dengan demikian,
orang ini membayar zakat tepat pada waktunya.

Kedua, yang memiliki harta senishab setelah Ramadhan. Masa tempo normal
untuk pembayaran zakatnya adalah pasca Ramadhan. Ketika orang ini membayarnya
pada bulan Ramadhan, berarti dia menyegerahkan pembayaran zakat. Dalam istilah fikih
sikap semacam ini dinamakan “Ta’jil az-Zakaat” (mempercepat pembayaran zakat).
Hanya saja, bolehnya menyegerahkan pembayaran zakat ini dengan syarat hartanya
sudah mencapai nishab. Jika belum mencapai nishab maka tidak sah untuk dinilai
sebagai zakat mal (harta).

Ketiga, yang memiliki harta satu nishab sebelum Ramadhan, sehingga
seharusnya jatuh tempo pembayarannya sebelum masuk bulan Ramadhan. Namun
orang ini ingin membayarkan zakatnya di bulan Ramadhan, sehingga pembayaran
zakatnya mengalami penundaan. Perbuatan ini hukumnya terlarang, karena berarti
mengakhirkan waktu pembayaran zakat, kecuali jika ada alasan yang diperbolehkan
syariat.

Memang banyak tradisi serta kebiasaan yang yang dilakukan oleh sebagaian
kaum muslim di Indonesia. Salah satu kebiasaan tersebut adalah membayar zakat
mal atau zakat harta. Banyak yang meyakini bahwa membayar zakat saat mendekati
atau di bulan Ramadhan lebih utama dibandingkan di waktu lain. Apakah memang
demikian? Apakah harus menunggu bulan Ramadhan untuk membayar zakat? Secara
sederhana jawabannya tentu tidak harus. Perlu diketahui, harta yang harus dizakati harus
memenuhi haul, seperti yang telah disebutkan di atas. Syarat haul ini berlaku untuk harta
berupa emas, perak, binatang ternak, dan zakat perdagangan. Sementara itu, zakat hasil
pertanian wajib ditunaikan tanpa ada syarat haul. Sementara zakat profesi atau
penghasilan, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada ulama pendapat yang
mengharuskan zakat profesi harus memenuhi syarat haul dan nishab. Sementara itu,
pendapat lain mengungkapkan bahwa pembayaran zakat untuk penghasilan tidak perlu
haul, bisa dibayarkan setiap bulan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pembayaran zakat mal, baik yang dilengkapi
syarat haul dan tidak, harus dibayarkan secepatnya. Tidak harus menunggu kedatangan
bulan Ramadhan. Menyegerakan perbuatan baik adalah sikap yang bisa membebaskan
muslim dari tanggungan, menjauhkan dari sikap tercela, serta dapat meringankan
kesulitan dari orang yang membutuhkan.

Bulan Ramadhan ialah bulan mulia dimana seluruh pintu kebaikan dibuka dan
Allah memberikan kesempatan seluas luasnya untuk menjalankan amal baik dengan
pahala yang berlipat lipat. Yang sering dilakukan ialah beramal dengan membagi
sebagian rezeki pada fakir miskin, yakni memberikan zakat dengan tujuan semua umat
dapat makan makanan yang layak serta semuanya mendapatkan keberkahan di bulan
Ramadhan.
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Amal zakat tersebut tentunya akan mendapatkan pahala yag luar biasa dari sisi
Allah karena telah membantu sesama dan meringankan beban orang lain serta telah
memberikan kebahagiaan pada orang lain, pahala yang luar biasa akan didapatkan,
dibalik syari’at zakat terdapat faedah dan hikmah yang begitu besar, yang dapat
dirasakan oleh individu maupun masyarakat, di antaranya:

1. Zakat menyempurnakan keislaman seorang hamba, karena merupakan bagian
dari rukun Islam yang lima.

2. Wujud benarnya iman seseorang, sesungguhnya harta adalah sesuatu yang
sangat dicintai oleh jiwa. Sesuatu yang dicintai itu tidaklah dikeluarkan kecuali
dengan mengharap balasan yang semisal atau bahkan lebih dari yang
dikeluarkan. Oleh karena itu, zakat disebut juga shadaqah (yang berasal dari
kata shidiq yang berarti benar/jujur) karena zakat akan menunjukkan benarnya
iman muzakki (baca: orang yang mengeluarkan zakat) yang mengharapkan ridha
Allah dengan zakatnya tersebut.

3. Menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar (satu kesatuan). Karena
dengan zakat, berarti yang kaya menolong yang miskin dan orang yang
berkecukupan akan menolong orang yang kesulitan. Akhirnya setiap orang
merasa seperti satu saudara.

4. Menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Nabi saw bersabda,

بـَْنيَ النَّاسِ ُكلُّ اْمرٍِئ ِىف ِظلِّ َصَدقَِتِه َحىتَّ يـُْفَصَل 
“Setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia

mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia.” (HR. Ahmad 4/147. Syaikh
Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits tersebut shahih)

5. Menambah harta, karena Allah membuka pintu rizki dari harta yang dizakati.
Sebagaimana terdapat dalam hadits,

َما نـََقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َمالٍ 

”Sedekah tidaklah mengurangi harta” (HR. Muslim no. 2558).
6. Merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. Rasulullah saw bersabda,

زََكاَة أَْمَواهلِِْم ِإالَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمَن السََّماِء َوَلْوالَ اْلبَـَهائُِم ملَْ ُميَْطُرواوَملَْ َميْنَـُعوا 
“Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka,

melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya
bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan.” (HR.
Ibnu Majah no. 4019. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

7. Zakat akan meredam murka Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits,

الرَّبِّ َوَتْدَفُع ِميَتَة السُّوءِ ِإنَّ الصََّدَقَة لَُتْطِفُئ َغَضبَ 
“Sedekah itu dapat memamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati
yang jelek” (HR. Tirmidzi no. 664. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits
ini hasan ghorib dari sisi ini)
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8. Dosa akan terampun, Rasulullah saw bersabda,

ِطيَئَة َكَما يُْطِفُئ اْلَماُء النَّارَ  َوالصََّدَقُة ُتْطِفُئ اخلَْ
”Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api.”
(HR. Tirmidzi no. 614. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan
shahih).
Zakat untuk ditunaikan, hingga Allah selalu menyebutnya beriringan dengan

perintah shalat. Dengan demikian, Allah pun memiliki balasan tegas bagi orang-orang
yang lalai terhadap perintah wajib zakat. Dia menetapkan hukuman tegas bagi yang
melalaikannya. Berikut ini, merupakan ancaman-ancaman bagi orang yang lalai dalam
menunaikan zakat.

1. Disiksa sampai putusan hukuman hari kiamat. Orang yang tidak berzakat akan
disiksa sampai diputuskan hukuman pada hari kiamat, kemudian ia akan melihat
jalannya menuju syurga atau neraka. Jika ia telah kafir, maka pasti tidak akan
menuju syurga. Kemudian penguasa kaum muslimin dapat mengambil secara
paksa harta zakat orang yang tidak membayarnya dan separuh hartanya sebagai
hukuman terhadap perbuatannya.

2. Dimunculkan ular berbisa kelak nanti saat di hari kiamat. Rasulullah saw
bersabda,

ُه اللَُّه َماًال فـََلْم َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن آتَا
يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمثَّ يَْأُخُذ بِِلْهزَِمتَـْيِه َياَمِة ُشَجاًعا أَقـْرََع َلُه َزبِيَبَتاِن يَُطوَّقُهُ يـَُؤدِّ زََكاَتُه ُمثَِّل لَُه َمالُُه يـَْوَم اْلقِ 

ُزَك ُمثَّ َتَال ( َال َحيِْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ) اْآل  يَةَ يـَْعِين ِبِشْدقـَْيِه ُمثَّ يـَُقوُل أَنَا َماُلَك أَنَا َكنـْ
“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda,“Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak
menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi
seekor ular jantan aqra’ (yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya
terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan
(di lehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegang [1] dengan kedua sudut
mulutnya, lalu ular itu berkata,’Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu’.
Kemudian beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca,’Sekali-kali janganlah
orang-orang yang bakhil menyangka … Al ayat’.” [HR Bukhari no. 1403]

3. Harta di dunia akan jadi lempengan di neraka, dijelaskan oleh Nabi saw sabda
beliau.

َها َحقََّها ِإالَّ ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة ُصفَِّحْت لَ َما ِمْن َصاِحِب  ُه َصَفاِئَح َذَهٍب َوَال ِفضٍَّة َال يـَُؤدِّي ِمنـْ
َا َجْنُبُه َوَجِبيُنُه َوَظْهرُُه ُكلََّما بـََرَدتْ  َها ِيف نَاِر َجَهنََّم فـَُيْكَوى ِ َي َعَليـْ ٍم  أُِعيَدْت َلُه ِيف يـَوْ ِمْن نَاٍر َفُأمحِْ
َوِإمَّا ِإَىل النَّارِ َكاَن ِمْقَدارُُه َمخِْسَني أَْلَف َسَنٍة َحىتَّ يـُْقَضى بـَْنيَ اْلِعَباِد فـَيَـَرى َسِبيَلُه ِإمَّا ِإَىل اْجلَنَّةِ 
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“Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya (perak)
darinya (yaitu zakat), kecuali jika telah terjadi hari kiamat (perak) dijadikan
lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka
Jahannam, lalu dibakarlah dahinya, lambungnya dan punggungnya. Tiap-tiap
lempengan itu dingin, dikembalikan (dipanaskan di dalam Jahannam) untuk
(menyiksa)nya. (Itu dilakukan pada hari kiamat), yang satu hari ukurannya 50 ribu
tahun, sehingga diputuskan (hukuman) di antara seluruh hamba. Kemudian dia
akan melihat (atau: akan diperlihatkan) jalannya, kemungkinan menuju surga, dan
kemungkinan menuju neraka”. [HR Muslim no. 9887, dari Abu Hurairah]

Demikianlah akhir perjalanan harta simpanan yang tidak ditunaikan
zakatnya. Pemiliknya menyangka, bahwa hartanya akan mengekalkannya atau
bermanfaat baginya. Namun ternyata akan menjadi sarana untuk menyiksanya.

Jika kita telah mengetahui betapa besarnya kewajiban berzakat, maka
sesungguhnya agama Islam memberikan hukuman tegas terhadap orang yang
meninggalkan kewajiban zakat ini. Orang Islam yang telah wajib berzakat, tetapi
tidak menunaikannya dan tidak meyakini kewajiban zakat, maka dia murtad dari
agama ini dan menjadi orang kafir.

Demikian, semoga bermanfaat.


