


ABSTRAK 
 
 

 Pentingnya peran pemerintah atau negara dalam persoalan zakat pada masa 
Khulafaurrasyidin makin jelas bila dilihat perkembangan zakat pada masa  kekhalifahan 
Umar Ibn al-Khatab. Aplikasi zakat pada masa pemerintahannya tidak sebatas pengenaan 
zakat bagi obyek harta yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw., tetapi ia juga memperluas 
ke harta-harta lainnya yang sebelumnya tidak dikenai zakat  beserta nisabnya.  Aspek aplikasi 
lainnya, distribusi juga disempurnakan sehingga menjadi efisien. Pengembangan aplikasi 
zakat seperti yang tersebut di atas olehnya ditujukan agar distribusi kemakmuran warga 
muslim kaya kepada kelompok miskin dapat berjalan secara adil dan efisien seperti yang 
dikehendaki oleh nass. 

 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif, 

dengan menggunakan pendekatan histories factual dan normative. Dalam penelitian ini, data-
data lebih bersandar pada data-data sekunder. Data-data ini dianalisis secara deduktif-
induktif. 

 
Perkembangan aplikasi zakat pada masa Khalifah Umar Ibn al-Khatab dapat dilihat 

dari 3 aspek yaitu pengelolaannya oleh negara dan harta zakat beserta nisabnya. Pada 
pengelolaannya Umar Ibn al-Khatab mempertegas apa yang menjadi kebijakan Rasulullah 
saw., dan Khalifah Abu Bakar yaitu sifat lokalistik zakat. Distribusi zakat diutamakan untuk 
mustahik zakat di sekitar tempat tinggal wajib zakat. Perkembangan ini juga berimbas pada 
segi metodologi penetapan hukum zakat . Selain ia menggunakan dohir an-nass, dalam 
aplikasi zakat, juga digunakan qiyas obyek harta yang perlu dizakati belum disentuh oleh 
nass. Dengan memahami ‘illah yang ada pada hukum asal, ia kemudian ditetapkan hokum 
zakat itu untuk pensucian harta dari sifat serakah dan instrument pengembangan 
kesejahteraan masyarakat. Maka hukum-hukumnya senantiasa mengimplementasikan hal itu. 
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