
Zakat atas penghasilan atau zakat  profesi adalah istilah yang muncul dewasa ini. Adapun 
istilah Ulama salaf bagi zakat atas penghasilan atau profesi biasanya di sebut dengan 
“Almalul mustafad”. Yang termasuk dalam kategori zakat mustafad adalah,  pendapatan 
yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani,  seperti gaji pegawai negeri/swasta, 
konsultan, dokter, dan lain-lain, atau rezeki yang di hasilkan secara tidak terduga seperti 
undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi), dan lain-lain. 

Mayoritas Ulama’ tidak mewajibkan zakat atas hasil yang didapat dengan cara di atas. 
Namun ulama’ kontemporer seperti D.R.Yusuf Qordlowi berpendapat wajib di keluarkan 
zakatnya, hal demikian merujuk pada salah satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad bin 
Hanbal (Madzhab Hanbali) dan beberapa riwayat yang menjelaskan hal tersebut.  

Diantaranya adalah riwayat dari Ibnu Mas’ud, Mu’awiyyah, Awza’i dan Umar bin Abdul Aziz 
yang menjelaskan bahwa beliau mengambil zakat dari ‘athoyat (gaji rutin), jawaiz (hadiah) 
dan almadholim (barang ghosob/curian yang di kembalikan). Abu Ubaid meriwayatkan,  
“Adalah Umar  bin Abdul Aziz, memberi upah pada pekerjanya dan mengambil zakatnya, 
dan apabila mengembalikan almadholim (barang ghosob/curiang yang di kembalikan) 
diambil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari ‘athoyat (gaji rutin) yang di 
berikan kepada yang menerimanya. 

Atas dalil-dalil tersebut di atas dengan merujuk pada Madzhab Hanbali, beberapa  ulama 
kontemporer berpendapat  adanya zakat atas upah atau hadiah yang di peroleh seseorang. 
Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya atau hadiah yang didapat 
menjadi kaya, maka ia wajib zakat atas kekayaan tersebut. Akan tetapi  jika hasil yang di 
dapat hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, atau lebih 
sedikit, maka baginya tidak wajib zakat, bahkan apabila hasilnya tidak mencukupi untuk 
kebutuhan hidupnya dan keluarganya maka ia tergolong mustahiq zakat.  

 

Nishob dan kadar zakat mustafad 

Ada beberapa pendapat yang muncul mengenai nishob dan kadar zakat profesi, yang di 
kemukakan oleh beberapa Ulama kontemporer, berikut masing-masing pendapat tersebut : 

 

Pertama,  

Menganalogikan (men-qiyas-kan) secara mutlak dengan hasil pertanian,  baik  nishob  
maupun  kadar  zakatnya.  Dengan  demikian nishobnya adalah setara dengan nishob hasil 
pertanian yaitu 652,5 kg beras (hasil konversi D.R.Wahbah Azzuhaili), kadar yang harus di 
keluarkan 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.  

 

Kedua,  

Menganalogikan nishobnya dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya 
dianalogkan dengan emas yakni 2,5%. Hal tersebut berdasarkan atas qiyas atas kemiripan 
(qiyas syabah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni : Model memperoleh 
harta tersebut mirip dengan panen hasil pertanian. Dengan demikian maka dapat di 
qiyaskan dengan zakat pertanian dalam hal nishobnya. Atau Model bentuk harta yang 
diterima sebagai penghasilan adalah  berupa mata uang. Oleh sebab itu, bentuk harta ini 
dapat diqiyaskan dengan zakat emas dan perak (naqd) dalam hal kadar zakat yang harus di 
keluarkan    yaitu 2,5%. 



Adapun pola penghitungan nishobnya adalah dengan mengakumulasikan pendapatan 
perbulan pada akhir tahun, atau di tunaikan setiap menerima, apabila telah mencapai 
nishob 

 

Ketiga,  

Mengkategorikan dalam zakat emas atau perak dengan mengacu pada pendapat yang 
menyamakan mata uang masa kini dengan emas atau perak (lihat penjelasan zakat uang). 
Dengan demikian nishobnya adalah setara dengan nishob emas atau perak sebagaimana 
penjelasan terdahulu, dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan waktu 
penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menuggu haul). 
 
 
 
Qiyas Fasid Zakat Profesi  
 
Dari Ali bin Abi Thalib radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam 
bersabda : “Apabila engkau memiliki 20 dirham dan telah melewati setahun, maka 
zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan 
telah melewati setahun, maka zakatnya ½ (setengah) dinar. Jika lebih dari itu, maka 
zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah 
melewati setahun” (Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya juz 2 no. 1573, Ibnu 
Majah dalam Sunan-nya juz 1 no. 1790, serta dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 
rahimahullah). 
 
Dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi 
wasallam bersabda : “Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air 
atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh. Dan tanaman yang 
disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh” (Dikeluarkan oleh Al-Bukhari 
dalam Shahih-nya juz 3 no. 1483 dan Abu Dawud dalam Sunan-nya juz 2 no. 1596). 
 
Takhrij hadits di atas mengacu pada apa yang tertulis pada Kitab Subulus-Salaam Syarh 
Buluughul-Maraam karya Imam Ash-Shan’aniy cetakan Darul-Hadits tahun 1425/2004 M; 
tahqiq ‘Isham Ash-Shababathiy dan ‘Imad As-Sayyid *** Abu Al-Jauzaa’ ). 
 
Hadits pertama menjelaskan tentang kewajiban zakat terhadap harta simpanan jika telah 
mencapai nishab (200 dirham atau 20 dinar – atau uang/harta yang setara dengannya) 
sebesar 2 ½ % (dua setengah persen), dan jika telah mencapai satu haul. 
 
Hadits kedua menjelaskan tentang kewajiban zakat atas hasil pertanian setelah panennya 
sebesar 10% jika memakai pengairan alami (tadah hujan atau yang lainnya) atau 5% jika 
memakai pengairan buatan (misalnya : irigasi). 
 
Kedudukan dua jenis zakat pada dua hadits di atas insyaAllah telah jelas dan banyak 
dipahami oleh kaum muslimin. Akan tetapi muncul kemudian fiqh dari orang-orang 
belakangan yang ingin mencampuradukkan pendalilan dua macam zakat di atas dengan 
nama ZAKAT PROFESI. 
 
Zakat Profesi kurang lebih mempunyai “aturan main” : Zakat yang dikeluarkan oleh orang-
orang yang mempunyai profesi setiap bulan (atau pada periode lainnya secara tetap) ketika 
ia menerima gaji dari profesi tersebut  sebesar 2 ½ % (dua setengah persen).  
 
Pengeluaran zakat terhadap harta mereka (setiap ia periode ia mendapatkan 
gaji/penghasilan) diqiyaskan pada zakat pertanian dimana hasil pertanian wajib dikeluarkan 
zakatnya setiap masa panennya (sebagaimana hadits kedua). Akan tetapi besar prosentase 
zakatnya bukannya 5% atau 10%.  Zakat profesi “mewajibkan” pengeluaran sebesar adalah 2 
½ % (dua setengah persen) penghasilan/gaji yang diperoleh. Hal ini mereka qiyaskan pada 



zakat harta simpanan (sebagaimana hadits pertama). Ini jelas merupakan qiyas fasid (qiyas 
yang rusak) yang dibangun oleh istidlal dan istimbath yang rusak pula. 
 
Sehingga benar apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwasannya Zakat Profesi merupakan 
ZAKAT BID’AH yang tidak syar’i. Walhasil,……..zakat profesi bukanlah merupakan zakat 
yang diwajibkan dalam Islam. 
 
Wallaahu a’lam. 
 
 
 
 
Sumber rujukan : 
 
http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1183&Ite
mid=31 
http://myquran.org/forum/index.php/topic,7010.0.html 
 
 


