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RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap

: Taspiati

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jorong, 12 November 1998
3. Agama

: Islam

4. Kebangsaan

: Indonesia

5. Status Perkawinan

: Belum Menikah

6. Alamat

: Jl. Datuk Timang Rt. 008 Rw. 002 Desa Jorong

7. Pendidikan

:

a. SD/MI

: SDN Jorong 1/ 2010

b. SMP/ MTsN

: MTs Manhajussalam Jorong / 2013

c. SMA/MAN/Sederajat : MA Alfalah Puteri Banjarbaru/ 2017
8. Pengalaman Organisasi

:
a. PMII
b. Anggota Bidang Keagamaan DEMA Fakultas
Syariah 2019 – 2020
c. GenBI 2020-2021

9. Orang Tua

:

Ayah

: Kandung

Nama

: Tipriji (Alm)

Pekerjaan

:-

Alamat

: Jl. Datuk Timang Rt. 008 Rw. 002 Desa Jorong

Ibu

: Kandung

Nama

: Jahwiah

Pekerjaan

: Pedagang

Alamat

: Jl. Datuk Timang Rt. 008 Rw. 002 Desa Jorong

10. Saudara (jumlah saudara): 1 (Satu)

87

88

LAMPIRAN
1.1 Pedoman Wawancara

1. Identitas Responden
Nama

:

Tempat/ Tanggal Lahir

:

Pendidikan

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

2. Daftar pertanyaan
 Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat ternak?
 Apakah bapak/bu pernah mengeluarkan zakat ternak?
 Kapan pertama kali mengeluarkan zakat ternak?
 Berapa jumlah yang dimiliki pertama kali dan berapa jumlah yang
dikeluarkan?
 Apakah berlangsung sampai sekarang?
 Berapa jumlah ternak yang dimiliki ketika terakhir berzakat dan berapa
zakat yang dikeluarkan?
 Bagaimana proses menunaikan zakat ternak, apa alasan mengeluarkan
dengan cara seperti itu?
 Siapa tuan guru yang diminta bantuan untuk menunaikan zakat ternak?
 Dalam bentuk apa mengeluarkan zakat?
 Kepada siapa saja harta zakat tadi diberikan, apa alasannya?
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1.2 Catatan Lapangan
(Hasil Wawancara Peternak Kerbau)
A. Identitas Responden (Muzaki 1)
1. Nama

: A. Suriansyah

2. Ttl

: Jorong, 10-08-1970

3. Pendidikan

: SD

4. Pekerjaan

: Wiraswasta

5. Alamat

: Jl. Datuk Timang Rt.009 Rw. 003

B. Berkaitan

dengan

pemahaman

dan praktik zakat

kerbau yang

dilaksanakan oleh masyarakat desa Jorong
PERTANYAAN

NO

Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat ternak?
Jawab: Mengenai nisab yang dijadikan rujukan oleh muzaki
1.

dalam mengeluarkan zakat yaitu diketahuinya dengan bertanya
kepada tuan guru yang yang ada di Desa Jorong. Perhitungan
zakat ternak kerbau tersebut yaitu jika seseorang memiliki kerbau
sebanyak 30 ekor maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya 1 ekor.

2.
3.

Apakah bapak/bu pernah mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: Ya
Kapan pertama kali mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: Sejak tahun 2018
Berapa jumlah yang dimiliki pertama kali dan berapa jumlah
yang dikeluarkan?

4.

Jawab: Berjumlah 26 jika dihitung dari kerbau tersebut secara
keseluruhan maka berjumlah Rp.320.000.000, jumlah zakat
kerbau yang dikeluarkan sebesar 2,5% berupa uang sebesar
Rp.8000.000.

5.

Apakah berlangsung sampai sekarang?
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Jawab: Ya
Berapa jumlah ternak yang dimiliki ketika terakhir berzakat dan
berapa zakat yang dikeluarkan?
Jawab: Berjumlah 24 jika dihitung dari kerbau tersebut secara
6.

keseluruhan maka berjumlah Rp.240.000.000, jumlah zakat
kerbau yang dikeluarkan sebesar 2,5% berupa uang sebesar
Rp.6.000.000.
Bagaimana proses menunaikan zakat ternak, apa alasan

7.

mengeluarkan dengan cara seperti itu?
Jawab: Dengan proses menanggalakan bersama tuan guru.
Siapa tuan guru yang diminta bantuan untuk menunaikan zakat

8.

ternak?
Jawab: H. M. Juanda Ajidinnor
Apakah tuan guru tadi diberikan harta zakat?

9.

Jawab: Tidak, hanya diberikan kepada anak dari tuan guru
Apakah pernah mengeluarkan zakat selain kepada tuan guru?

10.

Jawab: Belum pernah
Jika belum mencapai nisab apakah pernah mengeluarkan

11.

zakatnya?
Jawab: Ya
Dalam bentuk apa mengeluarkan zakat?

12.

Jawab: Uang
Kepada siapa saja harta zakat tadi diberikan, apa alasannya?
Jawab: fakir, miskin, anak yatim dan jompo dan anak saudara

13.

mereka. Bapak Jali beranggapan anak dari saudaranya tersebut
masih belum dewasa dan masih berhak diberikan zakat
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A. Identitas Responden (Muzaki 2)
Nama

: Jali

Ttl

: Asam-asam, 17 Mei 1982

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat

: Jl. Datuk Timang Rt.009 Rw. 003

B. Berkaitan dengan pemahaman dan praktik zakat
dilaksanakan oleh masyarakat desa Jorong
NO

kerbau yang

PERTANYAAN
Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat ternak?
Jawab: Mengenai nisab yang dijadikan rujukan oleh muzaki
dalam mengeluarkan zakat yaitu diketahuinya dengan bertanya

1.

kepada tuan guru yang yang ada di Desa Jorong. Perhitungan
zakat ternak kerbau tersebut yaitu jika seseorang memiliki kerbau
sebanyak 30 ekor maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya 1 ekor.
2.
3.

Apakah bapak/bu pernah mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: Ya
Kapan pertama kali mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: Sejak tahun 2018
Berapa jumlah yang dimiliki pertama kali dan berapa jumlah
yang dikeluarkan?

4.

Jawab: Berjumlah 26 jika dihitung dari kerbau tersebut secara
keseluruhan maka berjumlah Rp.320.000.000, jumlah zakat
kerbau yang dikeluarkan sebesar 2,5% berupa uang sebesar
Rp.8000.000.
Apakah berlangsung sampai sekarang?

5.

Jawab: Ya
Berapa jumlah ternak yang dimiliki ketika terakhir berzakat dan

6.

berapa zakat yang dikeluarkan?
Jawab: Berjumlah 24 jika dihitung dari kerbau tersebut secara
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keseluruhan maka berjumlah Rp.240.000.000, jumlah zakat
kerbau yang dikeluarkan sebesar 2,5% berupa uang sebesar
Rp.6.000.000.
Bagaimana proses menunaikan zakat ternak, apa alasan
7.

mengeluarkan dengan cara seperti itu?
Jawab: Dengan proses menanggalakan bersama tuan guru.
Siapa tuan guru yang diminta bantuan untuk menunaikan zakat

8.

ternak?
Jawab: H. M. Juanda Ajidinnor
Apakah tuan guru tadi diberikan harta zakat?

9.

Jawab: Tidak, hanya diberikan kepada anak dari tuan guru
Apakah pernah mengeluarkan zakat selain kepada tuan guru?

10.

Jawab: Belum pernah
Jika belum mencapai nisab apakah pernah mengeluarkan

11.

zakatnya?
Jawab: Ya
Dalam bentuk apa mengeluarkan zakat?

12.

Jawab: Uang
Kepada siapa saja harta zakat tadi diberikan, apa alasannya?
Jawab: fakir, miskin, anak yatim dan jompo dan anak saudara

13.

mereka. Bapak Jali beranggapan anak dari saudaranya tersebut
masih belum dewasa dan masih berhak diberikan zakat
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A. Identitas Responden (Muzaki 3)
Nama

: Muhammad Muslim

Ttl

: Jorong, 20-10-1976

Pendidikan

: SD

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat

: Jl. Datuk Timang Rt.006 Rw. 002

B. Berkaitan

dengan

pemahaman

dan praktik zakat

kerbau yang

dilaksanakan oleh masyarakat desa Jorong

DESKRIPSI

NO

Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat ternak?
Jawab: setiap 1 tahun sekali dikeluarkan apabila jumlah
hewannya 30 ekor maka wajib mengeluarkan 1 ekor yang
berumur 2 tahun, jika 40 ekor dikeluarkan 1 berumur 3 tahunan,
1.

jika jumlah hewan yang dimiliki hanya 28 atau 29 ekor maka
dikeluarkan 1 ekor zakatnya. Jika hewan yang dimiliki 35 ekor
maka zakat yang dikeluarkan ialah hewan yang berumur 2,5
tahun. Jika jumlahnya 40 maka dikeluarkan zakat hewan yang
beading 2, jika 50 bisa hewan yang beumur 3 tahunan.

2.

Apakah bapak/bu pernah mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: Ya
Kapan pertama kali mengeluarkan zakat ternak?

3.

4.

Jawab: pada bulan Rabiul awal sejak tahun 2014 namun banyak
hewan yang dijual sehingga nisab menjadi tidak sampai, lalu pada
tahun 2018 sampai sekarang baru mengeluarkan zakat lagi.
Berapa jumlah yang dimiliki pertama kali dan berapa jumlah
yang dikeluarkan?
Jawab: 30 yang dikeluarkan yaitu 1 ekor yang berumur 2 tahun
(beading 1)

5.

Apakah berlangsung sampai sekarang?
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Jawab: ya
Berapa jumlah ternak yang dimiliki ketika terakhir berzakat dan
6.

berapa zakat yang dikeluarkan?
Jawab: masih tetap 30 maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor yang
berumur 2 tahun.
Bagaimana proses menunaikan zakat ternak, apa alasan
mengeluarkan dengan cara seperti itu?

7.

Jawab: Dengan proses menanggalakan bersama tuan guru,
melakukan proses seperti itu beliau ketahui dari tuan guru
terdahulu, dan dari orang tua yang menjelaskan (turun temurun)
Siapa tuan guru yang diminta bantuan untuk menunaikan zakat

8.

ternak?
Jawab: Husni
Apakah tuan guru tadi diberikan harta zakat?

9.

Jawab: Iya, kita yang memberi bukan sidin yang menentukan
jumlahnya (seikhlas muzaki)

10.

Apakah pernah mengeluarkan zakat selain kepada tuan guru?
Jawab: Pernah dengan orang yang paham ketentuan zakat.
Jika belum mencapai nisab apakah pernah mengeluarkan

11.

zakatnya?
Jawab: Tidak pernah, tapi boleh mengeluarkan namun itu
termasuk sedekah.

12.

Dalam bentuk apa mengeluarkan zakat?
Jawab: Uang
Kepada siapa saja harta zakat tadi diberikan, apa alasannya?
Jawab: Fakir, miskin, janda, anak yatim.

13.

Menentukan anak yatim selama masih menuntut ilmu tetap
mendapatkan zakat (anak yatim dibawah 15 tahun)
Menentukan fakir dilihat dari kehidupan sehari- hari mereka.
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A. Identitas Responden (Muzaki 4)
Nama

: H. Iriansyah

Ttl

: Jorong, 06-04-1963

Pendidikan

: SLTA

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat

: Jl. A. Yani Rt.005 Rw.002

B. Berkaitan

dengan

pemahaman

dan praktik zakat

kerbau yang

dilaksanakan oleh masyarakat desa Jorong

DESKRIPSI

NO

Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat ternak?
1.

Jawab: Jika sudah mencapai 30 ekor maka zakatnya 1 ekor yang
beading 1 (berumur 2 tahun). Jika hewan yang dimiliki belum
mecapai 30 maka tidak wajib mengeluarkan zakat ternak.

2.
3.

Apakah bapak/bu pernah mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: Ya
Kapan pertama kali mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: sejak tahun 2020 saat hari raya idul adha.
Berapa jumlah yang dimiliki pertama kali dan berapa jumlah

4.

yang dikeluarkan?
Jawab: 32 ekor maka yang dikeluarkan 1 ekor kerbau yang
beading 1 (berumur 2 tahun)

5.

Apakah berlangsung sampai sekarang?
Jawab: ya
Bagaimana proses menunaikan zakat ternak, apa alasan
mengeluarkan dengan cara seperti itu?

6.

Jawab: Dengan proses menanggalakan bersama tuan guru,
melakukan proses seperti itu beliau ketahui dari tuan guru
terdahulu. Mulai awal kada beubah kaya itu aja caranya.
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Siapa tuan guru yang diminta bantuan untuk menunaikan zakat
7.

ternak?
Jawab: M. Noor Tuhalus
Apakah tuan guru tadi diberikan harta zakat?

8.

Jawab: Iya karena beliau yang menanggalakan maka diberi lebih
dari yang lain.
Apakah pernah mengeluarkan zakat selain kepada tuan guru?

9.

Jawab: Tidak pernah, namun menurut beliau boleh saja
mengeluarkan dengan orang biasa yang tidak mampu.
Jika belum mencapai nisab apakah pernah mengeluarkan

10.

zakatnya?
Jawab: Tidak

11.

Dalam bentuk apa mengeluarkan zakat?
Jawab: Uang
Kepada siapa saja harta zakat tadi diberikan, apa alasannya?
Jawab: Fakir, miskin, guru agama, orang tua jompo, anak yatim

12.

piatu (yang belum bisa beusaha), fii sabilllah, musafir, tetangga,
keluarga, tidak boleh diberikan kepada orang tua, kepada orang
yang masih dalam tanggungan.
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A. Identitas Responden (Muzaki 5)
Nama

: Jariah

Ttl

: Jilatan, 05 Mei 1980

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat

B. Berkaitan

: Jl. A. Yani Rt.002 Rw.001

dengan

pemahaman

dan praktik zakat

kerbau yang

dilaksanakan oleh masyarakat desa Jorong
DESKRIPSI

NO

Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat ternak?
Jawab: Yang beliau ketahui bahwa zakat ternak dikeluarkan

1.

setiap 1 tahun sekali, jika hewan yang dimiliki sebanyak 30 ekor
yang cukup umur yang mencapai nisab.
Apakah bapak/bu pernah mengeluarkan zakat ternak?

2.

Jawab: Ya
3.

Kapan pertama kali mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: sejak 15 tahun yang lalu.
Berapa jumlah yang dimiliki pertama kali dan berapa jumlah

4.

yang dikeluarkan?
Jawab: 30 ekor, yang dikeluarkan yang cukup umur seperti
hewan qurban.
Apakah berlangsung sampai sekarang?

5.

Jawab: ya
Berapa jumlah ternak yang dimiliki ketika terakhir berzakat dan
berapa zakat yang dikeluarkan?
Jawab: 40 ekoran, karena kalau ada hewan yang sudah tua maka

6.

dijual, karena tidak sanggup untuk meharagu, supaya tidak terlalu
merepotkan, karena sering masuk kandang orang, zakat yang
dikeluarkan sebanyak 1 ekor.
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Bagaimana proses menunaikan zakat ternak, apa alasan
mengeluarkan dengan cara seperti itu?
7.

Jawab: Dengan proses menanggalakan bersama tuan guru,
melakukan proses seperti itu beliau ketahui dari tuan guru
terdahulu.
Siapa tuan guru yang diminta bantuan untuk menunaikan zakat
8.

ternak?
Jawab: M. Noor Tuhalus
Apakah tuan guru tadi diberikan harta zakat?

9.

Jawab: Iya pasti dapat.
Apakah pernah mengeluarkan zakat selain kepada tuan guru?

10.

Jawab: tidak, karena tuan guru lebih dipercaya.
Jika belum mencapai nisab apakah pernah mengeluarkan

11.

zakatnya?
Jawab: Tidak
Dalam bentuk apa mengeluarkan zakat?

12.

Jawab: Uang
Kepada siapa saja harta zakat tadi diberikan, apa alasannya?
Jawab: Karena banyak pekerjaan lain yang dilakukan maka
beliau menyalurkan uang zakat tadi dengan meminta bantuan
orang-orang yang dipercayai dan mengetahui siapa saja yang

13.

berhak untuk mendapatkan zakat, hal tersebut dilakukan supaya
lebih mudah penyalurannya, keluarga jauh yang tidak berhak
untuk menafkahi maka juga mendapatkan harta zakat, keponakan
sepupu, tetangga dan lain-lain
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A. Identitas Responden (Muzaki 6)
Nama

: M. Asnawi

Ttl

: Jorong, 19-05-1964

Pendidikan

: SD

Pekerjaan

: Petani/Pekebun

Alamat

: Jl. Tanjung Perak Rt. 007 Rw. 002

B. Berkaitan

dengan

pemahaman

dan praktik zakat

kerbau yang

dilaksanakan oleh masyarakat desa Jorong
DESKRIPSI

NO

Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat ternak?
Jawab: yang beliau ketahui mengenai zakat kerbau yaitu ketika
1.

jumlah kerbau atau sapi sudah mencapai 31 maka sudah sangkut
zakat tiap tahun yang berumur 2,5 - 3 tahun, jika 40 yang
dikeluarkan 1 ekor yang berumur 4 tahun.
2.
3.

Apakah bapak/bu pernah mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: Ya
Kapan pertama kali mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: sejak tahun 2017
Berapa jumlah yang dimiliki pertama kali dan berapa jumlah

4.

yang dikeluarkan?
Jawab: 31 yang dikeluarkan yaitu
Apakah berlangsung sampai sekarang?

5.

Jawab: ya
Berapa jumlah ternak yang dimiliki ketika terakhir berzakat dan
berapa zakat yang dikeluarkan?

6.

Jawab: 50 lebih rasanya, maka yang dikeluarkan, 1 ekor yang
berumur 5 tahun

7.

Bagaimana proses menunaikan zakat ternak, apa alasan
mengeluarkan dengan cara seperti itu?
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Jawab: Dengan proses menanggalakan bersama tuan guru,
melakukan proses seperti itu beliau ketahui dari tuan guru
terdahulu.
Siapa tuan guru yang diminta bantuan untuk menunaikan zakat
8.

ternak?
Jawab: M. Noor Tuhalus
Apakah tuan guru tadi diberikan harta zakat?

9.

Jawab: Iya, pasti dapat karena orang alim
Apakah pernah mengeluarkan zakat selain kepada tuan guru?

10.

Jawab: Boleh jika dia mengetahui huruf delapan (orang yang
berhak menerima zakat)
Jika belum mencapai nisab apakah pernah mengeluarkan

11.

zakatnya?
Jawab: Tidak
Dalam bentuk apa mengeluarkan zakat tadi?

12.

Jawab: Uang
Kepada siapa saja harta zakat tadi diberikan, apa alasannya?
Jawab: Fakir, miskin, anak yatim (sampai 12 tahun, masih
sekolah wajib dapat), raja turun kerajaan (orang yang asalnya
kaya menjadi miskin), mualaf (orang Kristen masuk Islam),

13.

musafir (orang perantauan), jompo, anak tetangga (walaupun
kaya tetap diberikan karena ada hak mata), cara menentukan
orang-oraang yang diberikan zakat akan bertanya kepada masingmasing RT.
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A. Identitas Responden (Muzaki 7)
Nama

: H. A. Muhidin

Ttl

: Jorong, 10-07-1958

Pendidikan

: SD

Pekerjaan

: Petani/Pekebun

Alamat

: Jl. A. Yani Rt. 011 Rw. 002

B. Berkaitan

dengan

pemahaman

dan praktik zakat

kerbau yang

dilaksanakan oleh masyarakat desa Jorong
DESKRIPSI

NO

Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat ternak?
Jawab: seseorang memiliki adangan atau sapi 30 ekor maka wajib
1.

untuk mengeluarkan zakat 1 ekor yang beading 1, jika 40 ekor maka
yang dikeluarkan zakatnya yang beading 2, jika 60 ekor maka
dikeluarkan 2 ekor yang beading 1.

2.
3.

Apakah bapak/bu pernah mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: Ya
Kapan pertama kali mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: Sejak puluhan tahun lalu
Berapa jumlah yang dimiliki pertama kali dan berapa jumlah yang

4.

dikeluarkan?
Jawab: 30 yang dikeluarkan yaitu

5.

Apakah berlangsung sampai sekarang?
Jawab: ya, pernah juga hewan ternak sampai 100 ekor
Berapa jumlah ternak yang dimiliki ketika terakhir berzakat dan

6.

berapa zakat yang dikeluarkan?
Jawab: 60 ekor, zakat yang dikeluarkan yaitu 2 ekor yang berumur 1
tahun (beading 1)

7.

Bagaimana

proses

menunaikan

mengeluarkan dengan cara seperti itu?

zakat

ternak,

apa

alasan
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Jawab: Dengan proses menanggalakan bersama tuan guru,
melakukan proses seperti itu beliau ketahui dan pelajari dari tuan
guru terdahulu. Namun bapak H. A. Muhidin mengeluaran zakat
tidak menentu tidak mesti dibulan yang sama, jika ingin maka akan
dikeluarkan zakatnya, namun setiap tahun pasti dikeluarkan. Kalau
belum sampai 1tahun maka belum dikeluarkan zakatnya, tetapi jika
sudah lebih dari 1 tahun maka tetap boleh mengeluarkan.
Siapa tuan guru yang diminta bantuan untuk menunaikan zakat
8.

ternak?
Jawab: banyak orangnya, Husni.

9.

Apakah tuan guru tadi diberikan harta zakat?
Jawab: Iya, pasti dapat karena orang alim
Apakah pernah mengeluarkan zakat selain kepada tuan guru?

10.

Jawab: Orang yang menanggalakan tidak mesti tuan guru, yang
penting sudah ditanggalakan.

11.

12.

Jika belum mencapai nisab apakah pernah mengeluarkan zakatnya?
Jawab: Tidak
Dalam bentuk apa mengeluarkan zakat tadi?
Jawab: Uang
Kepada siapa saja harta zakat tadi diberikan, apa alasannya?

13.

Jawab: Fakir, miskin, mualaf, anak yatim tidak dapat, tetangga yang
berhak., penentuan orang yang mengeluarkan zakat dari kehidupan
mereka sehari-hari.
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A. Identitas Responden (8)
Nama

: H. Muhammad Noor

Ttl

: Jorong, 03-10-1962

Pendidikan

: SD

Pekerjaan

: Petani/Pekebun

Alamat

: Jl. A. Yani Rt. 002 Rw. 001

B. Berkaitan dengan pemahaman dan praktik zakat kerbau yang
dilaksanakan oleh masyarakat desa Jorong
NO

DESKRIPSI
Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat ternak?
Jawab: Jumlah ternak yang wajib untuk dikeluarkan zakat yaiu

1.

mencapai nisab 30 ekor maka dikeluarkan zakat 1 ekor hewan
yang berumur 2 tahun, jika jumlahnya lebih dari itu namun belum
mencapai 60 maka zakat yang dikeluarkan tetap 1 ekor namun
yang lebih tua umurnya dan jika sudah mencapa 60 ekor maka
zakat yang dikeluarkan ialah 2 ekor.

2.
3.

Apakah bapak/bu pernah mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: Ya
Kapan pertama kali mengeluarkan zakat ternak?
Jawab: Sejak puluhan tahun lalu
Berapa jumlah yang dimiliki pertama kali dan berapa jumlah

4.

yang dikeluarkan?
Jawab: 1 ekor
Apakah berlangsung sampai sekarang?

5.

Jawab: ya
Berapa jumlah ternak yang dimiliki ketika terakhir berzakat dan
berapa zakat yang dikeluarkan?

6.

Jawab: 50 lebih zakatnya: 1 ekor yang berumur 2 tahun (beading
seikung)
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Bagaimana proses menunaikan zakat ternak, apa alasan
mengeluarkan dengan cara seperti itu?
Jawab: Dengan proses menanggalakan bersama tuan guru,
7.

melakukan proses seperti itu beliau ketahui dari tuan guru
terdahulu. Boleh mengeluarkannya sendiri namun setiap kita
ingin membagikan kepada satu orang zakatnya harus diniati
ulang. Proses menanggalakan dilakukan supaya lebih ringkas.
Siapa tuan guru yang diminta bantuan untuk menunaikan zakat

8.

ternak?
Jawab: M. Noor Tuhalus
Apakah tuan guru tadi diberikan harta zakat?

9.

Jawab: Iya, pasti dapat karena orang alim.
Apakah pernah mengeluarkan zakat selain kepada tuan guru?

10.

Jawab: kebiasaan dengan orang yang faham agama.
Jika belum mencapai nisab apakah pernah mengeluarkan

11.

zakatnya?
Jawab: Tidak
Dalam bentuk apa mengeluarkan zakat tadi?

12.

Jawab: Uang
Kepada siapa saja harta zakat tadi diberikan, apa alasannya?
Jawab: Tetangga pati dapat, anak yatim (yang masih dalam

13.

tanggunganbelum bisa bekerja), fakir miskin, mualaf, janda,
orang peibadat, ulama-ulama (pembela agama)
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1.3 Gambaran Umum

A. Sejarah Desa Jorong
Desa Jorong merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan
Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Pendiri kampung
Jorong merupakan salah satu tokoh agama Islam yaitu Datu Timanggung atau
lebih dikenal masyarakat umum dengan Datu Timang. Konon katanya Datu
Timang bermukim di kampung Jorong sejak abad ke-18 dan dengan izin Allah
beliau juga yang memberi nama kampung ini dengan sebutan Jorong.
Jorong artinya tempat padi, tempat hasil alam yang melimpah dari
tanah, sungai dan laut, tempat orang berusaha, serta tempat penduduk yang
banyak di masa yang akan datang. Jorong merupakan tempat orang mencari
penghidupan dan konon katanya orang yang pernah tinggal dikampung Jorong
dan pernah minum air dari sungai di Jorong kemungkinan besar akan menetap
dan menjadi orang Jorong.
Perkembangan Islam di kampung Jorong pada masa itu cukup pesat.
Untuk keperluan ibadah dan musyawarah, Datu Timang bersama warga
bermusyawarah untuk membangun sebuah masjid. Konon katanya kayu ulin
untuk keperluan tiang masjid dicari dan dibawa sendiri oleh Datu Timang
dengan cara dipikul. Masjid tersebut diberi nama Nurul Huda. Sampai sekarang
masjid Nurul Huda masih berdiri dan sudah mengalami beberapa kali renovasi.
Datu Timang wafat pada tanggal 10 Dzulhijjah 1331H atau tahun 1910 M.
Makam beliau terletak di samping masjid Nurul Huda di Jalan Datu Timang
Desa Jorong. Sampai sekarang makam beliau termasuk makam yang
dikeramatkan dan sering diziarahi oleh masyarakat setempat ataupun
masyarakat luar Jorong.
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B. Luas Wilayah
Jumlah penduduk Desa Jorong mencapai 3653 Jiwa yang terbagi atas
1099 Kepala Keluarga. Desa Jorong memiliki total luas wilayah 22. 600 ha/m2
dengan pembagian sebagai berikut:
Luas Pemukiman

6. 800 ha/ m2

Luas Persawahan

1. 700 ha/ m2

Luas perkebunan

4. 099 ha/ m2

Luas Kuburan

11,5 ha/ m2

Luas Pekarangan

2. 700 ha/ m2

Luas Perkantoran

2,5 ha/ m2

Luas Prasarana umum lainnya

7. 287 ha/ m2

Desa Jorong mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara: Batalang dan Sabuhur
Sebelah Selatan: Swarangan
Sebelah Timur: Asam-asam
Sebelah Barat: Alur dan Sabuhur

C. Kependudukan
Potensi sumber daya manusia yang ada di desa Jorong berjumlah 3760
jiwa, dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Laki-laki: 1937 orang
Jumlah Perempuan: 1823 orang
Dari total jumlah penduduk tersebut terdapat 1112 orang kepala
keluarga yang ada disana.
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D. Kondisi Ekonomi
Secara umum masyarakat desa Jorong memiliki mata pencaharian
yang beraneka ragam seperti petani, buruh tani, buruh migran, PNS, pengrajin
industri rumah tangga, pedagang, peternak, nelayan, montir, TNI, POLRI,
pensiunan PNS/ TNI/ POLRI, pengusaha kecil dan menegah, dan karyawan
perusahaan swasta, buruh harian lepas dan lain-lain.
Salah satu mata pencaharian masyarakat desa Jorong yang menarik
perhatian penulis yaitu sebagai peternak, dari data yang diperoleh
disebutkan bahwa ada 111 orang penduduk desa Jorong yang bermata
pencaharian sebagai petani, namun ada 1208 orang penduduk yang memiliki
ternak sapi dan kerbau dengan jumlah populasi sapi 1050 dan kerbau
berjumlah 1320. Artinya ada sebagian masyarakat yang memiliki ternak
hanya sebagai hewan peliharaan saja namun berhasil mengembangkan
ternak tersebut hingga 100 an ekor.
Jumlah ternak yang mereka miliki juga beragam ada yang hanya
memiliki 1 ekor namun ada juga sebagian masyarakat yang sudah memiliki
ternak mencapai 30 ekor sehingga mewajibkan mereka untuk mengeluarkan
zakat, dari wawancara yang penulis lakukan ada masyarakat yang memiliki
ternak sampai 100 ekor, kepemilikan ternak tersebut dalam kurun waktu
yang cukup lama hingga puluhan tahun.

108

Lampiran 1.4 Wawancara bersama narasumber

1. Wawancara bersama bapak A. Suriansyah, 26 Maret 2021, pukul 14.00 -15.00

2. Wawancara bersama bapak Jali, 26 maret 2021, pukul 19.00 -19.30
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3. Wawancara bersama bapak, 26 Maret 2021, pukul 20.30-21.20

4. Wawancara bersama bapak, 27 Maret 2021, pukul 07.00-07.30
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5. Wawancara bersama ibu Jariah, 29 Maret 2021, pukul 10.00-10-45

6. Wawancara bersama bapak M. Asnawi, 30 Maret 2021, pukul 16.30-17.10
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7. Wawancara bersama bapak H. A. Muhidin, 11 Mei 2021, pukul 11.00-11.50

8. Wawancara bersama bapak H. Muhammad Noor, pukul 12.00-12.30
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9. Wawancara bersama bapak Drs. H. Ahmad Hijazi (Tuan Guru)
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Lampiran 1.5 Penetapan Judul dan Pembimbing
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Lampiran 1.6 Penetapan waktu seminar proposal
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Lampiran 1.7 Surat Ketetapan Telah Seminar
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Lampiran 1.8 Surat izin riset dari kampus
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Lampiran 1.9 surat izin riset dari DPM PTSP
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Lampiran 1.10 Surat Selesai Riset
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Lampiran 1.11 Surat Keterangan Ujian Komprehensif
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Lampiran 1.12 Blanko Penilaian BTA

121

Lampiran 1.13 Nilai Keterampilan Keagamaan
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Lampiran 1.14 Sertifikat Komputer
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Lampiran 1.15 Blanko Transkrip Nilai SKK

