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ABSTRAK 

PERILAKU  MEMBAYAR ZAKAT MAL MUSLIMIN  

DI SURAKARTA 

 

Pemahaman dan pengelolaan zakat mal dewasa ini semakin menjadi 

perhatian dalam kehidupan perekonomian baik di lingkungan muslimin, 

pemerintah dan masyarakat pada umumnya, terutama setelah disosialisasikan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dapat 

disimak dalam perluasan informasi tentang zakat mal di lingkungan kaum 

muslimin, pembahasan zakat dalam penetapan pajak serta peran zakat dalam 

kesejahteraan dan kemiskinan. 

Penelitian ini menerapkan metodologi Fenomenologi Hermeneutik 

Objektif. Adapun hasil yang dapat terungkap adalah sebagai berikut; Pertama, 

Ketentuan-ketentuan dalam membayar zakat mal adalah;  (1) zakat mal secara 

umum,(2) zakat emas dan perak, (3) zakat tanaman, (4) zakat ternak (ternak onta, 

sapi, dan kambing), serta (5) zakat harta temuan dan tambang. Kedua, Sumber 

hukum pemahaman muzaki dalam membayar zakat mal adalah; (1) Mengkaji 

Kitab Fiqih Zakat Secara Mandiri (Seorang Kiai),  (2) Mengkaji Kitab Fiqih Zakat 

Bersama Kiai, (3) Mengkaji Melalui Majelis Tafsir Tematik, serta(4) Mengkaji 

melalui sekolah formal. Ketiga, Perilaku muzaki dalam membayar zakatmal dapat 

diidentifikasi menjadi tiga kelompok yaitu; (1)Perilaku muzaki Kelompok I 

adalah disalurkan langsung ke mustahik baik sendiri atau dititipkan  Kiai atau 

ustaznya. (2) Perilaku muzaki Kelompok II adalah disalurkan Langsung atau 

kepada Panitia jamaah (kelompok). (3) serta Perilaku muzaki Kelompok III 

adalah disalurkan langsung ke mustahik melaluipanitia amil zakat serta Lembaga 

Amil Zakat. 

Ide-ide yang diusulkan di antaranya; (1) Para juru dakwah agar bersedia 

menyusun panduan pengelolaan dan penyaluran zakat mal yang praktis dan jelas, 

sebagai pendamping UURI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2) 

Mensosialisakan bahwa betapa pentingnya manfaat zakat dalam kehidupan 

manusia dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Mustahik bisa menjadi Muzaki) 

serta peningkatan kemakmuran. (3) Pengelola zakat LAZ dan BAZ agar diarahkan 

untuk mengurusi pengelolaan dan penyaluran zakat di lingkungan pemerintah. 

Sedangkan Panitia Amil Zakat untuk mengurusi pengelolaan dan penyaluran 

zakat masyarakat pada umumnya di daerah serta di legalitas oleh LAZ dan/atau 

BAZ. 
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