
BAB III
PRAKTFK ZAKAT PROFESI DAN PAJAK BAG.I

MASYARAKAT MUSLIM TIONGI{OA
DI KOTA-I\IAD},A SURABAYA

A. Tinjauan LImum Tentang Masyarakat Muslim Tionghoa di

I(odamad;ra Surabaya

Sejardh berdirinya Pembina Iman Tauhid Islam (PITI),

Proses, terbentuknya Pembina Iman Tauhid Islam

ri'oleh perjalanari sejarah(PITI) sebenarnya telah didahulu

yang panjang, sebagai embrio yang melatar

belakanginya. Jauh sebglum Rqpublik Indonesia
merdeka pada tahun 1935 di Bengkulu telah berdiri

sebuah organisasi yang beranggotakan masyarakat Is-

lam Tionghoa, bernama Persatuan Tionghoa .Muslim

(PfM). Karena hanya berskala lokal, m,aka gaung

kehadiran PTM ini kurang mendapat sambutan dari

masyarakat Islgm Tionghoa di daerah lain.

Pada tahun 1953 di Jakarta, H. Abdul Karim Oey
'ljing Hin didatangi oleh tokoh mubaligh kenamaan H..

Abdul Shomad Yap A. Siong, Abdul Hamid Soesi

Ngosek dan kawan-kawannya. Mereka berinisiatif untuk"

mengorganisasikan seluruh masyarakat keturunan
Tionghoa yang beragama Islam dalam wadah organisasi.

Berdasarkan kesepakatan bersarna, maka berd.irilah

Persatuan Islarn Tionghoa (PIT) dengan ketua umumnya

A. Hamid Hin Tek.
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Padatahun196lnasehatPersatuanlslamTionghoa
(PIT) Haji Abdul Karim Oey'IJing Hin didatangi seorarrg

pengurus Fersatuan Tionghoa Muslim (PTM)'yang 
'

tt*.r"u, di Bengkulu, mengajak untuk mengabungkan

Persatuan Islarn Tionghoa (PIT) dan Persatuan Tionghoa

' Muslim (PTM) menjadi satu organisasi'yang beiskala ' '

nasional.

. Setelah rnelalui pertimbangan yang rnatang maka
' '96l diPutuskan untukpada tanggal 1'4 APril

.mengabungkan dua organisasi tersebutd::*, 
lT:

PersatuanlslamTionghoalndonesia(PITI),dengan
ketua Umumnya ha' Abdul Karim Oey Tljing Hin' sedang

penasehatnya adalah H' M' Isa Idris' 
'

Kehadiran Persatuan Islam Tionghoa Indonesia

(PITI) mendapat banya reaksi dari masya*talcat baik yang

negatif dan destruktif serta suara-suara yang sumbang

mempertanyakan mengapa harus diembel-embeli

.,. dengan kata Tionghoa?' Padahal agarfla lslarn tidak

pernah membeda-bedakair bangsa dan suku di antara

sesarn+ tnanusia, sehingga dikhawatirkan 
:uatu 

saal 
1an:l

akan berm.unculan organisasi sejenis dengan embel-

' 
embel kesukuan dan kedaerahan masing-masing'

Adanya sutlra:suora sumbang tersebut'dan d'engan

mempertirnbangkan"cita-cita bangsa lpdonesia di bawah

naungan Pancasila serta kebijaksanaan pemerintah dalam

rangka mtmp"r.epat proses asimilasi banSlsa terhadap

warga negara keturunan yang dapat rnenjurus ke'arah

ekslusivisme, tnaka pada tahun lg72 Persatuan lslam

Tionghoa tndonesia (PITI) dibubzrrkan'
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Pernbubar4n Persautan Islam Tionghoa Indonesil

. (PITI)ini berdBsarkan atas musyawarah pengurlrs yarlg

iir.rt rgtan dalam surat keputusan DPP PITI nomo' iOt/

PP/Pb/'7?'yangditujukankepadaKejaksanaanAgung
Rapublik Indonesia'

Hasil keputusan musyawarah tersebut antara lain

berisi:

1. Mernbubarkan organisasi Persatuan 'Islam *":{::

Indonesia (PITI) termasuk seggnap wilayah dan

cabang-cabangnYa
' vabkan segala sesuatunya2. MemPertanggung 1av

kepad a arrggota Persatuan Islam Tionghoa Indone-

sia (PITI).

Setelah pernbubaran tersebut' tinrbul pemikiran

baru bahwa keberadaan organisasi Islam' tetap'

dibutuhkan sebagai sarana O"'"*'u' utnat Islam'' Pada

dibentuklah Pe'mbina Iman' 'tanggal 14 Desernber 1972

Tauhid Islarn (PITI), yang dinilai lebih tepat dengan

siruasi dan kondisi pembangunan bangsa Indonesia yan9.

*"*bangunrnanusiaseutuhnyalahirdarrbatin.Sesuai
dengan surat Kejakasaan Agung Republik Indonesia

nomor 8.2.1/1?,173 tanggal l2 Dese mber 1973 yang

ditanda tangani oleh direktorat kejaksaarr Republik In-

donesia yang pada waktu itu adalah Soesanto

Kartoatmojo SH. (wawancara dengan Bapak Abdul Muin SH

tanggal 32 Oktober 1995)
. --.: .aD^-

Dalarn pernbentukan organisasi "Pembina ltnan 
'

Tauhid Islarn" (PITI) tersebut' akhirnya m enyebar

.,. sampai ke seluruh nusantara tidak terkecualt 
.Iu*u. 

Timur

yang dirnulai sekitar tahun 1984 ditandai dengan
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dikeluarkannya surat. rnandat ketua .umlun DPP Pusat

PITI H. Isa Idris kepada Abdul Halim Muhammad adalah

seorang muslim keturunan . Tiongho a yang berdomisili

di daerah Wonocolo SePanjang.

Pertimbangan mandat itu berdasarkan pertim-

,. bangan dia seorang atlit gulat andalan Indonesia sehingga

banyak orang mengenal dan eksistensinya tak diragukan

lagi.

Dengan mandat itu H. Abdul Chalim mencoba

rnenghubungi serta mengadakan pertemuan dengan

sejumlah muslim kerurunan Tionghoa di surabaya diajak .

rnendirikan DPW PITI Jawa Timur sesuai dgngan

mandat yang diperolelryt dari pusat' (Buku kenang-

kengangan perkembangan'PITI di Jawa Timur tanggal'

12 April 1993, hal. 1+l
Pada tanggal 27 Nopember 1985, ketua umum DPP

Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) mengeluarkan surat

mandat lagi kepada H. Abdul Chalim (keiua), Abdur

Rahman Tjen, H. Abdullah, Fuad Shaleh dan Herri

Sasongko, masing:masi+g' sebagai anggota' Untuk

meralisir persiapan pembentukan DPW Pembina Iman

Tauhid Islarn (PITI) Jawa Tirnur selambat-lambatnya

tanggal 5 Desember 1985, susunan PITI Jawa Timur itu

harus sudah terbentuk dan segera dilaporkan ke pusat

untuk disahkan

Setelah pengurus DPW PITI Jawa Timur terbentuk

tanggal 3 ianuari 1985, 'tielurn dapat menggerakkan '

sej'arah organisasi sebagaimana rnestinya. Karena delum

mendapat pengesahan dari DPP Pernbina lrnan Tauhid.

Islarn (PITI). Bahkan ter$it surat DPP PITI pusat nomor
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o57lSKR/DPPll986 minta penangguhan rencana

pelantikan DPw PITI Jawa Timur dengan alasan untuk

keperluan'penyusunan personalia DPW PITI' Jawa'

Tiinur. DPP PITI akan mernbentuk satu tim lang
bertujuan untttk tnembanttr pelaksanaan penyusuna!^

kepengurusan yang akan'diketuai sendiri oleh ketua

umum PITI jawa Timur periode tahun 1986 ini belum'

.disahkan, narnun tetap diikutkan dalam rapat kerja

nasional (Rakernas) PITI April 1986 di Jakarta'
' satu tahun kemudiart DPP PITI pusat mengeluarkan

mandat lagi dengan nomor O5lSekr/DPPlIVl98, kepadp

Abdullah Muhammad, Drs. H. Arsyad Aga, Drs, Burnadi

dan Ny. Naniek Basuki tentang perhbentukan susunan

pengurus DPW PITI Jawa Timur. (Buku Kenang-kenangan

perkembangan PITI Jawa Timur tanggal 2 April tgl3, hat. I5-t6)

b. Masyarakat Muslim Tionghoa di l(otamadya Surabaya
,t.

Setelah b.erdirinya Dewan Pimpinan Wilayah

Pembina Iman Tauhid Islarn (PITI) Jawa Timur sesuai

dengan penEesahan DPP PITI pada tanggal 9 Maret 1988

. dengan nomor surat keputusan: o5lSK/DPP/lll/l 988,

maka sejak saat itu bermuncirlari Ddwan Pim'pinan'

Cabang PITI di Jawb Tirnur.

Dewan .Pimpinan Cabang PITI Kotamadya Sura-

ri .secara resmi berdiri berdasarkan surat

keputusan dewan wilayah pirnpinan PITI Jawa Tirnur

terranggal I I oktober 1988 nornor:7613K/DPWDVI988,

dengan ketua umumnya adalah H. Ali Suseno Andi.
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Sarnpai saat ini masy arakat Islam Tionghoa di

Kotarnadya. Surabaya yang terdaftar sebagai anggota

anggota PITI tercatat sebanyak 183 orang. Sedangkan

jumlah keseluruhan masyarakat Islam Tionghoa di

Kotamadya Surabaya secara pasti selain yar,g sudah

terdaftar rnenjadi anggota PITI masih banyak lagi.
(Wawancara dengan Bapak Abdut Muin SH, tanggal 20 Oktober

Dalarn rangka rnengerrrbangkan syiar Islam dan

pemantapan akidah, pengurus PITI Kotamadya Sura-

baya mengadakan pertelnuan rutin yang diadakan setiap

hari Jurnat'dan Sabtu serta pada hari-hari besar Islarn. '

a
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SUSUNAN PERSONALIA
PENASEHAT OaN pENGURUS ppwaN PtrvPINAN CABANG

PEMBINa [tAaN TAUHID ISLAM (DPC PITI)

rcoravrapYA SI''JRABAYA 1995 - 1997

':.

Pelindung
Penasehat

Pembina

Pengurus :

Ketua I
Ketua fI
Ketua III
Sekretaris I
Sekretaris II
Bendahara I
Bendahara [I

Seksi-seksi
Sie Dakwah

Sie Kewanitaan

Sie Kepernudaan
Sie Kesejahteraan
Penrbantu Umunr

Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

1. Kakanrorpoiii*ttt' tit'gLat II Kotamadya Surabaya

' 2. Kakandep"S. bu"t'h rinltat tI Kotamadya Surabaya

3. Majlis Ulamaita-"-""tia tI'fUD Tingkat II Kotamadya

SuiabaYa

?. D;s. Muhu:it i"rin""
3. Drs. H. Burnadi

H. Fauznn Adjie Chendra
Lukman Hakim
H. Nur Salim Shaleh
Abdul Muin SH.
Abdur Rahman Yen
Alex AIi SYaifuddin
Muhammad Fauzan

l. Huz Wibowo l-asmono
2. HenroY Setiaki
3. Anton Sutiaji
l. Suciyati
2. Liana Rostiawati
3. Erna Herawati
l. Abcltrl Hakirrr
l. hvan Buditlno
l. Sulairtritrt Candra
2. Gunarvan HidaYat
3. M. Taobing Sulairniur

(l)okumentu.ti :;rkrclttriuI l'l'l'I Kotuntr,tl1'u Suruhuyu t995)
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SUSTINAN ORGAMSASI
PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM (PTTD

Keterangan :

Garis konsultasi dua arah
Dokrrmentasi : sekretariat PITI Surabaya

uans Koordlnalor

Ketua DPP
Wakil Ketua I
Wrkil Kptrra IIBeurlelta

Wakil Benda
ra-
.hara I

I SekretariS
I wuLlt Sekretaris.
I wui.ir Sekretaris IWakil Bendaihara Il I waKrl Ke tua lll

Dept. Dept. Dept. Dept. Dept. Dept. Dept. Dept.

Pengurus Harian

Ketua DPW
Wakil Ketua I
\Ualcil Ketrre IT

Bendahar
Wakil Benda

la
hara I

Sekretaris
tans I
:aris IlWakil Bendalrara II wakl Ket:ua lll

Wakil Sekret

13 iro Biro Biro Biro Biro lJ rro Biro Birb

Koordinator Harian

Ketua DPC
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Wakil Ketua III

Bendalur
Waiil !lA-dal

'a
I

Sekretaris
Wa I Sekrel:aris I

aris IIWakilBendah rara Il Waki Sekret

Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi

Koordinator Harian

Ketua DPAC
lVakil Ketua IBendahara

Wakil Bendalura I
Wakil Bendahara II

Sekretaris
Wakil Sekretaris I
Wakil Sekretaris IIL

Wa} IKetTa III J

Urusan Urusan I Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusari

Koordinator Harian
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pengetah uan d an l(esad aran Masya rakat M uslirn Tio nghoa
* t -1 n--^.f^-

dil(otamadyaSurabayatentangZal<atProfesidanPajak

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak soaial

ekonomi dari rukun Islam, disarnping ikrar (syahadat dan

shalat). Ibadah z-akat ini selain rnempunyai dimensi ketaqwaan

;;*; ;:""s menunaikannya jusa merupak an rizki.lebih dari

Altah untuk memberikan. kepada saudara-saudaranya seipal1

yang tidak mamPu-

Sedangkan ,pajak adalah merupakan kewajiban yang

.ditetapkanberdasarkanundang.undarrg,negara.Pelaksarraan

membayar pajak merupakan manifestasi dari tanggung

jawabnya sebagai warga r,egata' Pajak diwajibka" pi?'
membedakan aPakah 'diaseluruh warga negara tanpa memoeoanan 

:

beragaina lslam atau bukan, sedangkan. zakat hAriya

diwajibkan khusus bagi mereka yang beragama Islam,

I daraan danIslam menghendaki terbinanle persot

terbinanya ukhuwah Islamiyah yang baik' antara sipemberi '

.zakat.dan antara simiskin yang rnenerima zakat, ada dalam

jarak yang tidak jauh tetapi selalu dekat' Orang yang kaya

diwdjibkan membay ar zakat agr jangan sampai terjadi

kefakiran dalam rnasyarakat karenh kefakiran dalam

masyarakat merupakan penyakit yang lebih membahayakan

bukan saja mengenai jasmani melainkan juga mengancam

Iman seseorang. Dengan.demikian mereka wajib disantuni;

wajib mendapatkan bar:tuan yang serius dari orang-orang

kaya dengan melalui zakat'

AdapunyangrnenjadikallrrrasyarakatMuslirnTionghoa
df 'Kotamadya Surabaya dalam rnelaksanakan zakat profesi

adalah karena adanya tingkat ekonotni yang tinggi dikalangan
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-a

mereka, serta hidup lebih dari cukup dari kehidupan sehari-

hari. Mata pencaharian mereka seperti; direktur, dokter,

wartawan, pedagahg, kontraktor, dosen, komisioner, super-

visor dan lain sebagainYa.

Dengan memperhatikan keadaan yang demikian inilah,

mereka merasa tersentuh hatinya untuk menyisihkan sebagian

hartanya untuk mertolong orang-orang yang berada dalam

kerniskinan seperti; lewat Bazis, lewat masjid-masjid atau

lewat lembaga'lainnya, mereka mengharap agar dapat

mengurangi kemiskinan dalarn masy.arakat.

. Kdmiskinan kadang dapal menimbulkan prilaku 
.yartg

amoral,. sedangkan perbuatan amoral bisa rnenjadi pendorong

timbulnya kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri akal'

rirembawa kehancuran. Tidak sedikit kejahatan yang akan

dilakukan manusia, 'sebab utamanya adalah faktor

kemiskinan, oleh karena itulah rnereka khawatir kalau sampai

terjadi perbuatan amoral yang akan merusak'masyarakat

disebabkan karena faktor kemiskinan, sehingga mereka

merasa punya kewajiban untuk rnenyantuni mereka melalui

zakat, dengan zakat itu bisa rnenaikkan tingkat kehidupail

masyarakat sedemikian rupa, sehingga tidak ada jurang

pernisah antara sikaya dan simiskin.

Disamping itu, ada iuga motifasi dari tokoh-tokoh

masyarakat dan pemuka agalna yaitu yang. senantiasa

berusaha mendorong, membangkitkan dan menghidup

suburkan motifasi atau kamauan orang laiii agar mau

.melaksanakan zakat dengan lnelalui media dan kesempatan

yang dapat didayagunakan diantaranya dengpn melalui :

l. i'eringatan hari besai Islam, seperti: Maulid Nabi

Muhanrrnad Saw, Isra' Mi?rai, dan lain sebagainya.
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?. Khotbah Jum'at

3 Ceramah agama yang diadakan setiap habis fatl
, jum'at di sekretariat PITI Jawa Timur yang berlokasi

. di Isla.nic Centre Surabaya

4. Pertemuan rutful setiap hari sabtu yarrg diisi dengan
'kegiatan 

agaff.6 lainnya, y13.g diadakan di sekretarrat

PITI .Kotamadya Surabaya yaf,g berlokasi Jalan

Tambak Sari No. 72.

Tentang zakat profesi, mereka berpendapat bahwa

zakatprofbsi adalah zakatharta yan-g dikeluarkan dari hasil

pencarian selain dagang. Dan apabila'semua harta yang

sudah mencapai nishab, maka harta tersebut harus

dikeluarkan.
Dengan adanya prinsip mereka itu berarti mereka

sadar.bahwa harta.y6g mereka miliki adalah titipan dari

Allah, oleh karena itu mereka wajib melaksanakan zakat

yalg diberikan kepad a yalg berhak untuk mensucikan

hartanya dijalan Allah. :

Disamping kewajiban m.embay ar zakat, mereka juga

wajib mernbayar pajak untuk .negara; Menurut mereka.

pajak itu hulcumnya wajib yang harus dilaksanakan bagi

setiap wargd negara karena pajak pada dasarnya

merupakarr bagi setiap wafga n egafa kareria pajak p?da
'dasarnya merupakan 'perbuatan mulia dalam "ikut

memikirkan kehidppan orang t3h, karena pajak {igulakan
untuk kepentingan umum, menegakkan keadilan sosial daq

untuk pen'terataan pembangunan (Wawattcara dengan

seorang anggota PITI, hari Jum'at tanggal 27 Oktober

1995 di Islamic Centre Surabaya).
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Praktek ZakatProfesi dan Pajak Bagi Masyarakat Muslim

z. Praktek zakat Profbsi

i bahwa masYarakat Muslirn
Sebagairnana diketahu:

Tionghoa di Kotarnadya Surabaya' sebagian besar

merekaberpengh4silandariprofesiseperti;direktur'
sebagainYa'

wiraswasta, kontraktgr' wartawan dan lain

Dalam hal ini dapat ditihat dari jawaban y3rrg

diberikanmerekasebagaimanadapatdilihatdalamtabel
.berikut ini. I

TABEL I

Jenis Profesi

Prosentase
No. Jat:atan Jumlah

20 slo

l0 Yo

30 Yo

5%
5%
r0%
5%
t0%
5%

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

Direktur

Bengkel

Wiraswasta

Sales

Staf Jaqa Anglulan

Kontraktor

Wartawan

Pimp. Kursus

Pemilik Konfeksi

4.
2

6

I

1

2

I

2

1

iawqban 20 100 %

C.
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Dalam profesi yang ditekuniflYZ, tnereka

berpenghasilan yang lebih dari cukup untuk kebutuhan

pokok, sedangkan sisanya disimpan. Untuk rnengetahui

berapa penghasilan mereka dalarn setiap bulannya, tnaka

dilihat dalarn tabel berikut ini.

TABEL tr
Rata-rata Penghasilan Setiap Bulan

No Jawaban Frek. Prosentase

01

02

03

Rp. 100.000 - Rp. 500.000

Rp. 500.000 - Rp. 1.000.00(

Lebih dari Rp. 1.000.000

8

7

)

40%
35 o/o

?s v:

Jumtah 20 1O0 Yo

Dari pdn$hasilan tersebut diatas setelah kebutuhan

pokok terpenuhi, tnaka sisanya ditabungkan' Dan

sesudah terkumpul uangnya, kemudian diambil untuk

dikeluarkan zakatnya. Dalam memberikan zakat tersebut

diberikan kepad a Bazis, fakir miskin, dan'kepada

lembaga-lernbaga lain. Sedangkan waktu

mengeluarkannya zakat ada yang setiap tahun dan ada

yarrg setiap ada kesempatan. Bagi mereka yang.

mengeluarkan zakatnya setiap ada kesempatan , karena

dalam mengarnbil uang sirnpanannSla itu setelah

terkumpul' banyak.

Adapun harta yang dikeluarkan untuk zakat profesi

mereka adalah rata-rata 2,5 oh dan sebagian lainnya ada

yang lebih dari ittr.
. Hal tersebut dapat dilihat dalam .tabel berikut :
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TABELltr
Pemberian Zakat

TABEL IV
Waktu Pengelua ra n Zakat

TABEL V
Jumlah Harta Yang Dikeluarkan

No Jawaban Frekwensi Prosentase

01.
02.

) 5 %
Lebih dat'- 2,5 Yo

75

5

75 o/o

25%
Jumlah 2A 100 Yo

PelaksanaanPajak. . ' . 
'

Bagi masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya

Surabaya,- selain membayar zakat, mereka jttga

membayar pajak karena zakat dan pajak hukumnya

sama-sama wajib. Pajak adalah kewajiban yang

ditetapkan undang-undang negara, sedangkan zakat

adalah kewajiban berdasarkan syari'at'Islam'
Pelaksapaan metnbayar pajak merupakan manifestasi

Diberikan kepada BAZIS
Kepada fakir miskin

No. Jawaban Frekwensi Prosentase

01.
42.

Setiap tahun sekali

Setiap ada kesemPatan

11

9

55 %
45%

Jumlah 20 100 Yo
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dari tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia'

Dengan adanya dana pajak' maka pemerintah dapat

rnemberikan jarninan kesejahteraan sosial' rasa aman

kepada rakyat, rnenciptakan berbagai kondisi yang

memungkinkan orang pribadi atau ' badan

mengerrlbangkan diri dari usaha serta rnemerangi

kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan'

Dengan adanya dana pajak yarrg memadai''

pemerintah akan lebih mampu mernbilvai penyeleng-

garaan pemerintah, mengembangkan pelayanan umurn'

dan membangun'kesejahteraan maiyarakat ya-ng

berkeadilan, semakin tinggi kesejahteraan' masyarakat

Untuk rnengetahui berapa dana yang dikeliarkan

oleh Masyarakat Muslim Tionghoa di Kotamadya

Surabaya dalam rrremb3yar pajak pada setiap tahunnya'

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut'

TABEL VI

Pengeluaran pajak dalam .setiap tahun

Rp. 50.000 - RP. 100.000

Rp. 100.000 - RP. 300.


