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Yang terhormat .

Kaum Muslimin dan Muslimat

Di Tempat.

Sebagaimana tahun sebelumnya, Panitia Ramadhan, Zakat dan ldul Fitri 1435
H12014 M Masjid Baitussalaam Komplek Buaran Baru Duren $awit Jakarta Timur
akan menyelenggarakan penerimaan/penyaluran Zakat Fitrah, Maal, shodaqoh,
Fidiyah dan Pembangunan Pengembangan fl/lasjid Baitussalaam serta
pelaksanaan Sholat ldul Fitri, dengan rincian sebagai berikut :

l. Penerimaan/penyaluran zakat:

1. Pada dasamya zakat wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mempunyai
harta benda, ada dua macam zakat. Yaitu :

a. Takat Fitrah adalah zakal pribadi yang harus dikeluarkan menjelang
sholat ldul Fitd bagi setiap muslim dan keluarganya serta orang lain
yang hidup di bawah tanggung jawabnya

b. ZakalMaal adalah zakat harta benda (kekayaan), biasanya mengambil
standar nilai emas yang telah cukup nisabnya menurut ketentuan Hukum
lslam, yaitu 98 gram emas, zakatnya sebesar 2,5olo (emas dipakai
sebagai perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan'menyerahkan zakatnya).

2. Eesarnya zakat fitrah bagi setiap orang (perjiwa):
a. Pada dasarnya sangat dianjurkan bagi kaum muslimin dan muslimat

untuk mengeluarkan zakat fitranya berupa beras yang biasa dimakan
sehari-hari sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg.

b.'Namun apabila kaum muslimin dan muslimat ingin menyalurkan zakat
fitrahnya dalam bentuk uang, Panitia menetapkan dengan standar harga
Rp.35.000,- perjiwa.

3. Bagi kaum muslimin dan muslimat dapat menyerahkan zakatnya langsung
ke Sekretariat Masjid Baitussalaam dengan menyerahkan blanko terlampir
kepada Ustad H. Habib Abdur Rahman Cs

4. Takat Fitrah maupun Zakat Maal dapat diserahkan kepada Panitia sejak
tanggal 15 Juli z01l4. Jam 20.30 WIB (ba'da Tarawih) sampai dengan paling
lambat tanggal 25 Juli 2014 Jam 21.00 WIB

5. Zakat Fitrah maupun Zakat Maal akan disalurkan kepada mereka yang
berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama lslam.


