






Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

1. Tidak sah rnernberikan zakat fitrah untuk rnasjid.
2. Panitia zakat fitrah yang dibentuk oleh rnasjid, pondok, LSM, dll (bukan BAZ) bukan

terrnasuk arnil zakat karena tidak ada lisensi dari pernerintah.
3. Fitrah yang dikeluarkan harus layak rnakan, tidak wajib yang terbaik tapi bukan yang jelek.
4. Istri yang rnengeluarkan fitrah dari harta suarni tanpa seizinnya untuk orang yang wajib

dizakati, hukurnnya tidak sah.
5. Orang tua tidak bisa rnengeluarkan fitrah anak yang sudah baligh dan rnarnpu kecuali dengan

izin anak secara jelas.
6. Menyerahkan zakat fitrah kepada anak yang belurn baligh hukurnnya tidak sah (qobd-nya)

karena yang rneng-qobd hams orang yang sudah baligh.
7. Zakat fitrah hams dibagikan pada penduduk daerah dirnana ia berada ketika terbenarnnya

rnatahari rnalarn 1 Syawal. Apabila orang yang wajib dizakati berada di ternpat yang berbeda
sebaiknya diwakilkan kepada orang lain yang tinggal di sana untuk niat dan rnernbagi
fitrahnya.

8. Bagi penyalur atau panitia zakat fitrah, hendaknya berhati-hati dalarn pernbagian fitrah agar
tidak kernbali kepada orang yang rnengeluarkan atau yang wajib dinafkahi, dengan cara
seperti rnernberi tanda pada fitrah atau rnernbagikan kepada blok lain.

9. Mustahiq (orang yang berhak rnenerirna zakat) tetap wajib fitrah sekalipun dari hasil fitrah
yang didapatkan jika dikategorikan rnarnpu.

10. Fitrah yang diberikan kepada kyai atau guru ngaji hukurnnya TIDAK SAH jika bukan
terrnasuk dari 8 golongan rnustahiq.

11. Anak yang sudah baligh dan tidak rnarnpu (secara rnateri) sebab belajar ilrnu wajib (fardlu 'ain
atau kifayah) adalah terrnasuk yang wajib dinafkahi, sedangkan realita yang ada rnereka libur
pada saat waktu wajib zakat fitrah. Oleh karena itu, caranya hams di-tarnlikkan atau dengan
seizinnya sebagairnana di atas.

12. Ayah boleh rneniatkan fitrah seluruh keluarga yang wajib dinafkahi sekaligus. Narnun banyak
terjadi kesalahan, fitrah anak yang sudah baligh dicarnpur dengan fitrah keluarga yang wajib
dinafkahi. Yang dernikian itu tidak sah untuk fitrah anak yang sudah baligh. Oleh karena itu,
ayah hams rnernisah fitrah rnereka untuk di-tarnlikkan atau seizin rnereka sebagairnana
keterangan di atas.

13. Fitrah dengan uang tidak sah rnenurut rnadzhab Syafi'i.
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