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عن ابن عباس أن النىب رسول اللِه صّلى الّله علْيه وسّلم بعث معاذا إىل 
ىف امواهلم   فـرتض عليهم صدقةا احلديث وفيه ان اهللا قد اليمن فذكر

  1ئهم. (متفق عليه)تؤخذ من اغنيائهم فـرتد ىف فقرا
 
Artinya; Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus 

Mua’adz ke Yaman. Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu. Dan 
dalam hadits itu, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah 
memfardlukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang 
diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan 
dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang fakir di antara 
mereka" (muttafaq alaih). 

 

 

                                  
1

Al-San’ani, Subul al-Salam, Juz 2, Kairo: Dar Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960, 
hlm. 120. 
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ABSTRAK 
 

 
 

Penelitian dengan judul “Pembagian Zakat Konsumtif dan Produktif 
Bagi Mustahiq Zakat (Studi Kasus Pembagian Zakat di Bapelurzam Daerah 
Kendal)” ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek pembagian zakat yang 
dilakukan oleh Bapelurzam Daerah Kendal yang dilakukan dengan membagikan 
di lingkungan Muhammadiyah sendiri. Padahal di sisi lain masih banyak 
masyarakat di luar Muhammadiyah yang membutuhkan pemberian zakat. Hal ini 
tentu saja tidak dilakukan oleh Bapelurzam Daerah Kendal tanpa adanya landasan 
hukum. Untuk mengetahui praktek zakat konsumtif dan produktif di Bapelurzam 
serta tinjauan hukum Islam terhadapnya, maka dalam penelitian ini diajukan tiga 
rumusan masalah yakni bagaimana praktek pembagian zakat konsumtif di 
Bapelurzam Daerah Kendal, bagaimana praktek pembagian zakat produktif di 
Bapelurzam Daerah Kendal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
praktek pembagian zakat di Bapelurzam Daerah Kendal. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pengumpulan 
data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan dokumentasi. 
Sedangkan proses analisis dilakukan dengan mendasarkan pada metode analisis 
deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa Pembagian zakat 
konsumtif Bapelurzam Kabupaten Kendal kurang memiliki kesesuaian dengan 
esensi dari zakat konsumtif itu sendiri, khususnya dalam aspek penentuan 
kelompok. Hal itu dapat terjadi karena dalam pandangan Bapelurzam Kabupaten 
Kendal zakat konsumtif lebih ditekankan pada aspek adanya jasa yang telah 
diberikan oleh orang-orang yang dimasukkan ke dalam mustahik zakat.  

Pembagian zakat produktif secara ruang lingkup telah memiliki kesesuaian 
kebutuhan umat Islam, yakni dalam aspek penguatan ekonomi dan penguatan 
serta peningkatan kualitas sumber daya umat Islam. Namun dalam prakteknya, 
pemberian modal usaha dalam jumlah kecil akan kurang maksimal. Hal itu akan 
dapat diselesaikan dengan cara memberikan modal usaha secara kolektif. 
Pemberian modal usaha secara kolektif dengan mendirikan unit usaha yang 
dikelola secara kolektif akan lebih memudahkan pengawasan, pelatihan dan juga 
pengelolaan keuangan sehingga akan lebih cepat menghasilkan perubahan 
mustahik menjadi muzakki. 

Dalam tinjauan hukum Islam, praktek pembagian zakat yang dilakukan 
oleh Bapelurzam Daerah Kendal tidak terkandung pertentangan dengan nilai 
Islam. Bahkan sebaliknya praktek yang dilaksanakan oleh Bapelurzam Daerah 
Kendal terkandung nilai kritik membangun demi terciptanya pengelolaan zakat 
yang maksimal di Kabupaten Kendal oleh lembaga zakat lainnya. Hal ini jika 
disandarkan pada perintah Allah secara tidak langsung termasuk bentuk saling 
menasehati dalam kebaikan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Ashr ayat 3. 
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