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Rumah Dibeli untuk Ditempati dan Jika Untung Dijual, Ada
Zakatnya?
Rumah Dibeli untuk Ditempati dan Jika Untung Dijual, Ada Zakatnya?
Jika ada orang membeli rumah dg maksud utk dimanfaatkan, baik ditempati sendiri atau
dikontrakkan. Kemudian diniatkan jika lagi butuh uang dan harganya naik, akan dijual. Apakah
termasuk barang dagangan yang wajib dizakati? Trim’s…
Jawab:
Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,
Pertama, Diantara yang perlu kita bedakan, niat menjual barang dengan niat
memperdagangkan barang (tijarah). Menjual lebih umum dibandingkan memperdagangkan.
Karena tidak semua aktivitas menjual sama dengan memperdagangkan barang.
Menjual barang, ada banyak latar belakangnya. Bisa karena merasa sudah bosan dengan
barang, atau ingin ganti yang baru, atau sebab lainnya. Kita mengenal ada istilah, jual rugi atau
jual dengan harga yang sama seperti harga waktu beli.
Sementara berdagang, umumnya diniatkan dalam rangka mencari keuntungan dan bahkan
sebagai mata pencaharian. Terlepas dari kondisi untung rugi usahanya.
Kedua, barang yang wajib dizakati adalah barang perdagangan.
Barang yang wajib dizakati bukan sebatas barang yang dijual, tapi barang yang
diperdagangkan.
Dalam ad-Durrul Mukhtar – kitab madzhab Hanafi – dinyatakan,
ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻠﻘﻨﻴﺔ ﻧﺎﻭﻳﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺭﺑﺤﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ
Atau membeli sesuatu untuk dimanfaatkan sendiri, dengan niat, jika nanti ada keuntungan,
akan dijual. Barang seperti ini tidak ada zakatnya. (ad-Durrul Mukhtar, 2/274).
Keterangan yang lain disebutkan dalam Uyun al-Masail, as-Samarqandi mengatakan,
 ﻫﻜﺬﺍ ﺷِﺮَﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ، ﻻ:َ ﻫﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ؟ ﻗَﺎﻝ،  ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺧﺎﺩﻣﺎً ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻮﻱ ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺏ ﺭﺑﺤﺎً ﺑﺎﻉ: ًﻭﻗَﺎﻝَ ﻫﺸﺎﻡ ﺳﺄﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪﺍ
ﺃﺻﺎﺑﻮﺍ ﺭﺑﺤﺎً ﺑﺎﻋﻮﻩ
Hisyam bercerita, ‘Saya bertanya ke Muhammad (bin Hasan as-Syaibani) tentang orang yang
membeli budak, untuk dijadikan pelayan, dengan niat jika ada keuntungan, akan dijual. Apakah
ada zakatnya?’ Jawab Muhammad bin Hasan, “Tidak ada. Seperti itu pula ketika ada orang
beli, lalu jika nanti menguntungkan akan dijual.” (Uyun al-Masail, as-Samarqandi, hlm. 42)
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Imam Ibnu Utsaimin mengatakan,
 ﻭﻛﻞ،  ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺃُﻋﻄﻲ ﺛﻤﻨﺎً ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺮﻭﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻮﻫﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ،ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻬﺎ
 ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ،  ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ،  ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺒﻴﻊ ﻭﻟﻮ ﺑﻴﺘﻪ،ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﺎﻩ ﺛﻤﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﺪﻩ
Jika orang memiliki tanah, tidak untuk diperdagangkan, namun jika nanti harganya naik, akan
dijual. Yang seperti ini bukan termasuk barang dagangan. Karena dia tidak berniat untuk
diperdagangkan. Dan setiap orang yang memiliki barang, kemudian barang itu menguntungkan,
biasanya, dia akan menjualnya, sampaipun rumahnya atau mobilnya atau barang semisalnya.
(as-Syarh al-Mumthi’, 6/142).
Ketiga, barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan, namun dipakai terlebih dahulu,
hingga menemukan pembeli yang cocok, termasuk wajib dizakati.
Syaikh Ibnu Baz mengatakan,
 ﺗﻘﻮﱠﻡ ﻭﺗﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻗﺪ ﺗُؤﺟﺮ
Tanah yang dibeli untuk diperdagangkan, dan disewakan, di sana ada zakatnya setiap tahun.
Tanah ini dinilai, dan dikeluarkan zakat sesuai harganya pada saat apraisal. (Majmu’ Fatawa
Ibnu Baz, 14/168).
Kecuali jika dibeli dengan niat untuk diperdagangkan, namun setelah itu ada keinginan untuk
dimanfaatkan pribadi, maka tidak dizakati…
Ibnu Abidin mengatakan,
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻳﺠﻌﻠﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
Budak yang diperagangkan, apabila ingin dimanfaatkan 2 tahun, lalu dimanfaatkan maka
termasuk barang dagangan ketika itu. Kecuali diniatkan untuk dikeluarkan sebagai dagangan,
dan hanya digunakan untuk melayani pribadi. (Hasyiyah Ibnu Abidin, 2/272).
Kesimpulannya, rumah yang dibeli untuk dimanfaatkan, dengan niat, jika butuh uang dan
harganya naik akan dijual, bukan termasuk barang dagangan. Sehingga tidak wajib dizakati..
Allahu a’lam.
Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)
Anda bisa membaca artikel ini melalui aplikasi Tanya Ustadz untuk Android.
Download Sekarang !!
KonsultasiSyariah.com didukung oleh Zahir Accounting Software Akuntansi Terbaik di
Indonesia.
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Dukung Yufid dengan menjadi SPONSOR dan DONATUR.
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DONASI hubungi: 087 882 888 727
REKENING DONASI : BNI SYARIAH 0381346658 / BANK SYARIAH MANDIRI
7086882242 a.n. YAYASAN YUFID NETWORK
sumber : konsultasisyariah.com
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