
'rrNrAuAN 
t###-:*t .,A,'Hr

DAN I{ARTA KEKAYAAN

A- Pengerti an Zal<at dan Dasary flukumnya

a- Pengerti an zal<at

Kata zakatt il5; ) jamaknli'oul* I atfJ I

' menurut bahasa bermakna ( 6;tChJf 
^l -1** 

berarti

. bersih atau suci. (Louise Ma,lu.f 19s8:306)

Zakatmenurut istilah svara' adalah :

,-f t-&*3U dt'-i* J{iJ t'tv;os
*rrJ+ ; p*,,i,y:,r"i**
"sesuatu narna dari kadar tertentu dari 

:
y{Lgwajii diberikan \-tp?dt 

golongan tertentu dengan

syarat-syaJ".:,!"*""iJ;$;';i,lfr,77ifriisyarbiniAt-Khotib.
iur l I95s:'268)

J# &ilr,fu ry ,fr& Jt* .:]#
(ai ':Ud : I ii+ J*jtlJl '6s';lt JJ1e) Y

.iMemberikarr harta tertentu kepada orinS;lr-lg yang

berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentLl"

i;;;;k;i;;;;' ;i;;iiri tuz r,1'l : Sto)

,* ,.0f1 ,J, Jr + u'-a;Jt ,Y e-fr gl'L't

o,)t,J,g.ill ;a {-g-n i u. 
'-,h*a?a

10
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"Memberikan sesuatu bahagiaudari- lu*-u 
yang suiah

sampai "i'*b'k;;-"J".o'""g 
faut miskin dan sebagainya

yang tidak bersifat' dengan'suatu halangan syaqa' yanq

tidak membolehkan kita ***Uot*t'kan kepadanya"'

(Hasbi Ash-shiddieiqY' lsgl': 26)

'': - bahasa dan
Dari beberapa Pengertian zakat

istilah tersebut di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan

bahwa zakat adalah suaiu kewajiban bagi uinat lslam

tqrhadap hartanya yang telah memenuhi 
-:y1:*' "::^1

dan haulnya, yang selanjutnya diambil sebagian sesual

dengan kadar yang telah ditentukan syara' untuk

,.or-oJno"., t.puaa golongan atau orang yarlg berhak

menerima- nya'

b. Dasar hukdnr zal<at

Zakatadaiah fardhu ain atas'tiap-tiap mrislirn y{Lg

telah mementrhi syaratnya' Zalat mulai'diwajibkan pada

tahun kedua. Hij riyah' 
, 
kewaj iban "".:": , "1111 '

berdasarkan Al-qur ain'' hadis dan ijma' 
. 
q*1n

(kesepakatan seluruh' umat Islam) (ilIasifuk Zuhdi 1988:

37)

' Zakat adalatr merupakan salatr satu'soko 9'* dalarn

' individual daPat mengukur
sYari'at Islam, Yang secar:

kadar keimanannya sebagai seorang muslim 
:i^" 

U":11:

sesarna manusia; lantaran kemiskinannyar dengan kata

rain zakat merupakan ibadah mariyah ijtimaiyah yang.

ditetapkan berdasarkan nash-nash 
^sebagai 

berikut :

t. Al-qur'an surat Al-baqarah 23 :

y tJ-,.{ )t) e-{Ft -;1: i#ehl IJ'*JIJ

a,ftJt
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'rku'lah
*Dirikanrah sarat dan tunatlTl"n zakat dan r1

1989: l6)

Al-qur'an surat Al-bayyinah 5 : 
r ^rr r

, d $ft*aIil-1'rn*J.{t,l{/t Y'

a+*rJ!j tt It r; - qarr

'oDan tiada diperintahkan mereka kecuati supaya

menyemb* ^flJ 
i!;rt f#Ti#i,:'fi'*:Xf iil

Xi? "tl 
"ll"Sl";lrfii: iffi I rlt*t ;* 7'; "ff],

ffi;;*iti"" itulah asarr.a
'Agama 

N 1989: 1084)

Al-taubah 103 :

d!-qur'an surat

w #;t e/'i iTs* rCltir. 'i+
-ka' dengah

"Ambillah zakat dari sebagian harta fl1ere

,uiutitu kamu rletnbersihkan dan mensucikan rnereka"

(DePartemen Agama N t9S9: 297)

2. Hadis Nabi Saw' :

a,-IIr Ir n-Ir I rll ort4.i ,F ,P f}-I] f
arfjr o*,', 6)\'dl lbr'1 

ottr Jf; 1'wr 013

(cri+lol-rJ) t't..b' jff)c+Jt e')
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,.

.,' *Dirikan Islam itu darr- lima sendi; 
^ 

mengaku

bahwasarr","-'tid"U 
ud3 't"nt" 

selajn Allah' dan

bahwasanny u 
"r.a J lrl1* :u irr'ir'ri" "" ^t+,l 

mendirikan

satat, aur, *"*;;Y;' zakal' #;;"*t:*l 
haji dan

puasa di burair #;;dh"""' Cit'rtr'uti J'tz I" tt: 9)

"Ini adalah ketentuan (kepatuhan) sedeO:: 
'** 

telah

. difardhukan oleh Rasulullah tu:' atas para riruslim"

Pengerti zs Zal<at Profesi dan Pajak

zal<at Prnfesil. Pengertian z.;an.' l" v---

profesi (kasbul 'amal wal-muhan al-hurrah)
zakat 

rrnono' adalah : 3akat uPah

menurut Sjechul Hadi Pe

buruhn guli p"gu*ai dan uang jasa wiraswasta'

' Yang dimaksud a""g*tl kasbul 'amal ol'eh Al-

. qardawi adalah pekerjaan seseoranS Vaf f 
tunduk 'pada

perseroan atau Perseorangan 
denBarl--*=l:uP tkan upah"'

' 
Sedangkan dimaksrrd dengan al-rn'ihanrif-n11atr zri:-'l

pekerjaan bebtts" tidak terikat pada ":"j1.- 
lain' sepertr;'

seorarlg dokter swilsta, pernborotrg' penqacara' setlintan'

sebagainya' (Sjechul Hadi
.tukang kaYu' dan lain

1993: l4O)Pennono
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a

Dari pendapat tersebut di atas Pukl nenutfs f":": "

menyirnpulkan bahwa pengertia n zakat O,:otuut adalah

arrg Yarig diPeroleh dbri
zakat yang dikeluarkan seseor 

nisalnya;
hasil pekerjaan yalg bergerak dibidang jasa t

Dokter, konsultan' pegawai tinggi'' hakim dan lain

sebagainya. Di luar hasil semisal pertanian' perdagangan'

perternakan dan lain sebagainYa'

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam

yaitu: - --^
a. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung

orang lain' berkat kecekata: 'l'n:lan 
tangan'

Penghasilan yang diperoleh dengau 'cara ini

merupakan penghasilan profesional' Seperti;

'1' penghasilan doketer' insinyur' advokad' seniman'

O."i'nn' tukang kayu dan lain-lain' 
,,

' b. , P'ekerjaan yang dikelakan seseoran*:"ut-O':::

lain, baik pemerintah-' perusahaln rnaupun per-

. orangan dengan memperoleh upah l*: 
diberikan

. dengan ';"uI"''otak 
maupuir tcedlimV]: f1t*i:"un

":

Menurut'Al-Qardawi sebenarnya masalatr gaii'' upah

kerja, penghasilan wiraswastatermasuk Mal mustafad'

yaitu harta pendapatan baru' yarlg bukan harta yang

dipungut zakatnya. Mal mustafadl t:ulun hartl yang

diperoleh umat Islam dan baru dimililcinya.melalui 
.suatu

carapemiliknya yang didsahkan oleh undang-undang'

Jadi Mal mustafad ini rnencakup segala rnacam '

pendapatan, aka.r. tethpi yang bukan pendapatan yang
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diperoleh dari penghasilan harta yar'rg sudah dikenakan

zakat,gaji, honor dan uangjasa itu bukan hasil dari harta

benda yafig berkembang (harta yang dikenakan'zakat)'

bukan hasil dari modal ata'u harta kekayaan yang

produktif, akan tetapi diper-oleh dengan sebab yutg lain''

Demikian juga penghasilan seorang dokter' pengacara'

seniman dan lain-lain itu menoakup dalam pengertlan

mal mustafad

Mal mustafad sudah disepakati oleh Jamaah sahabat

dari ulama'-ulama' berikutnya untuk wajib bikenakan

zakat.PerbedBan pendapat harrya pada walctu wajib zakat

yaitrl Persyaratan haul' t

1. Menurut Abu Ilanifah 'luma 
satu

Mal mustafad tidak dizakati sebelum sem[

tahun ditangan pemiliknya' kecuali pemi- liknya

mempunyai harta sejenis yang pada permulaan

tahun sudah mencaphi satu nishab' rnaka Mal

. Mustafad itu dipungut zakatnya bersamaan dengan

harta yang sudah ada itu sampai satu lahun (Siechul

Hadi P"r^o'o 1993: 141)

2. Menurut Malik '

Mal mustafad dizakati sebelum sempurna setahun

baik si peniilik. mempunyai harta yu*-g sejlnis'

ataupun tidak, kecuali binatang ternak' sedang---_-,------.^.r 
+, naka Mal

sipemilik mempunyai ternak sejenis' t

Mustafad binatang ternak itu mengikuti tahunnya

binatang ternak Yang ada'

3. MPnurut AiY-SYafr

Mal mustafad tidak di zakati sebelum- satu tahun

rneskipun perniliknya firempunyai harta yallg
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uali anak ternaknya sendiri maka Mal

sendirisejenis' kec 
lak ternaknYa

Mustafad Yang beruPa ar

dizakati mengikuti induknYa

4- Menurut Ibnu flazm
i ' '..' 

--^-^.Folrqn 
6^rZ ulama' empat tersebut

Menggrrtrr Penafsirdn Para

dan ia menvatakan pendapat-pen:"Oi::"rsebut

tanpa dalil sama sekali' Menurut 
11u' 

t'"t"t'nT"i

' itu disyaratkan. setan*: baik harta' mustafad

mauPun tidak'baik anak binatang iernak atau tidak'

5. Menurut Dawud Al-Zahiri 
--'*^o:'

Mal niustafad wajib zakat tanPa syarat sar4Par

setahun'

rfad sgPerti; gaji pegawai' "p"l 
buruh'

Mal must: 
\acata' Pemborong dan

Penghasilan dokter' PenE 
srsewaan

penghasilan modal diluar perdagangil'' P(

n' hotel' temPat hiburan'
mobil, Perahu' Penerbanga

dan lain sebagainya' walib dikenakan lakat 
da1

tidak disyaratkan sesampainya setahun' akan tetapl

dizakati pada yvaktu menerima pendapat tersebut'

Menurut hemat penulis' senlua rnacam pengha-

silan ,"rr"b." dikenakan zakat' sebagair4*i:':Un Al-

lah dalarn Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat ?67 : '

Ll9 nt*.ft" c..-! A l-uUi1l l.1l1l y"tJt L6{l tl

,f.rlld/ 6lto7l
"Hai orang-oratlg ytu18 beritnatr' natkahkanlah (dijalan

Allah)'sebagian in'i f*'i[ usirhatnu yal]g baik-baik clatt

sebagian aotti npJ y""*'t^t:j retuarkin Jari burni utrttrk

karrrLt" (Departent"i Agi''o RI 1989; 67)

\
{
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,t

' Dhri ayat:tersebut di atas' maka jelaslah bahrva

semua*utu',,penghasilantersebutterkenawajibzakat'
karena ayat tersebut mengandung pengertian yang

1.

u'mum;

. - : ^I-b. Pengertran Pajak

Tiap negara memerlukan uang' kekayaan'

penghasilan guna rnembiayai pengeluaran-pe' n8eluarll

yang beraneka ragam seperti; membayar pegawal'

membuat dan memperbaiki jalan-jalan' membiayai

angkatan beisenjata' membu.al O": 
i,::elihara 

salur-

an-saluran air, irigasi untuk pertanian' mendirikan
''' gedung-gedung sekolah dan lain-lain'

Pajak merupakan salah satu sumber pengha- silan

negara'iang Penting'"-".r"jot 
lri"t, iuran rakyat kepada kas negara yang

diwajibkan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat
..:

balas ;asa secara larrgi""3 Pajak rnerupatcan suatu

Kewajiban rnembyar pajalc adalah 'dapat dipaksalan'

, (Pringgodigdo; Hasan Shadity' 1973: 7ru)'

Sedangkan pen'gertian pajak menurut P' J' A'

Adriani,pajakadalahiurankepadane)gara(yangdapat
dipaksakan) yang terhutang oleh yarrg waj ib

membayarnya menurut peraturan-peraturan' dengan

tidakrrrendapatprestasikem'baliyanglangs.ungdapat
ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaranumum berhubung dengan tugas untuk

t
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<an pemerint ah' (Santoso Brotodihario'
menYelenggarakan Pemerlnran'

1993:2)

Menurut Dr' Soeparman Soemahamidjaja' pajak

ialah iuran wajib belupa uang' atau barang y:q: dipungut

oleh penguasa berdasarkan'norlna-norma hukum guna

menutup biaya produksi barang-b atar.€ dan ja;;-jasa'

kolektif dalam *""otpui kesejahtera- an umum' (Santoso

1993: 5)Brotodihario,
Menurut frof' Dr' Rachmat foeTt'*, :'' 

pajak

ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas

negara untuk rnembiaypi pengelllran' rutin dan

surplusnya digunakan untuk publik saving y'ang

merupakan sumber utama pembiaya'" 
L:O": ':l::*-:"'

' (kesejhhteraan urnum)' (Santoso Brotodihardio' 
"O:t 

U) 

.,
Dari beberapa pengertian.tentang pajak tersebut di

atas, rnaka penulis dapat rnenyimpurkan pengertian pajak

secara umum adatah pembayaran wargarlegara kepada'

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa

untuk kePentingan warga rre3ara'

C. Jenis flarta l(ekaYaan Yang Wajib

SyaratuYa

Dialltara jenis-jenis harta

adalah :

a. Mata 'Llallg, dengatr

Jenislrartakekayaarryangwajibdizakati

Dizakati dan SYarat-

kekayaan Yang wajib dizakati

segala bentuknYa Yallg terdiri
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un uang kertas' SePerti
atas; ernas' Perak' atauP'

;";';i*i 0","m Al-qur'an surat Al-Taubah

r" ayat 34 :

d t+yir-T3 i-P.iJli 9;-rlr 0;;*.#'JlJ

dl +tt', er*te a'tlt Ji*''

, 
..D.r, orang-oratg yl.g.menyimpan'emas'dan
perak a* tia"t menafr<{rtan"va pada jalan Allah'

rnaka berrtahukanlah ft"pJ'" i"-t:Ii' (bahwa

mereka "iil-;;;aep*'i 'ittu 
yang Pedih" '

(DePartemen'Agama N 1989: 253)

b. Usaha misalnya ' dagang dan lain sebagainya'

sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat

Al-Baqarah ayat 267

'V5 
nrJt, +,yt-Fl lyrl U|.t Ql U

,f.;It # 6J w-il

"I{ai orang-oratlg yang beriman' naflsahkanlah (di

j;1"" eriitll t"iaIil dari hasil usahainu lals baik-'

baik dan sebagian dari apa y"t'g Kami keluarkan
' dari bumr ""i"ft 

kamtt"'' (bepirtemen'Agama RI

c. Tanaman 1 "buah-buahan' sebagaimana firman Al-

. lah dalarn Al-qur'arr surat Al-An'airi ayat 141

, 1-.$l .riJl 1-2-a-1

a*jtj Alfititr. L:)r: .YcJt; '*31*
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l5l or,*i A lF Att'i'r'I *S t4{t"t'r' tJt"JlJ

\.4.Y cr ryrJ!; osLrr- ?Y ai- l-fl: rt't

r-^1-,.* t alrrrt
"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang

.berjunju.'g pth& \otTu' tanam'-tanaman yang

, bermr"u"'-lucam buahnya' zaitun dan delima

yang ,"*puiUenlu-k {an yam'anya)' dan tidak sama

(rasanyu;, tittttlah dari buahnya (yat'g bermacam-

macarrl rtu) bila dia berb'*t" dan tunaikanlah

haknya aifrari memetik hasilnya (dengan

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah

kamql berlebihan. sesungeuhnya Allah .ti4*
menyukai orang-o rarrg V"ig Uertebifr-lebihan"

(DePartemen Agama Rt 1989: 
"12)

d. Barang-barallg yang dikeluarkan dari bumi' sebagai

manafirmanAllahdalamAl.qur,ansuratAl-
baqarah aYat ?6'7

,F:Ir d/ 6J W;r ut

ng kami keluarkan dari
, 
..Dan sebagian dari. apa yan9 Klml :"'t':',

, bumi untuk kam!" 
'(Departemen 

feat"4 
RI f 

'gagi

'67)

e. Binatarrg ternak seperti; unta' lembu' kambir'rg'

Jis Nabi
kerbau dan biri-biri' Sebagaimana dalarn har

lkhari Muslirn dari Abtr
yang diriwaYatkan oleh Bu

Dzar, bahwasanya Nabi Salv telah bersabda:

L{,.- #H1; l-rq;l ,-hl ol u$r b:;'o tr
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,u+..-.rl; ,lF$- g-Urt .t..,o*dil f-H.t',{"t git 1t

.:,,jk tJf Lgr;;c d-,&di ugt'i*! oY-h;

*r. P- ,f LuT;: ir\; r'*lJLP i,:*p- i

...Tiada S(;oraflg lelaki ;'i-:\g |n.*".'i-uJi'rlai Ltnta' at3ll

lembu, aiau kanrbi:-'g yarrg 'Ja-!. diberikar: zakatnya'

melainkan datanglah binJang*burt:'cang it, pada hari

Li"*rt u",'tcead+L lebili s"'-tit'1, 'Jt': l*-bil' besar dari

masa aiJtrr'io, lalu ia rnir:ginj^k-i'jak'ya dengan

, teiapak-t"tapaknya dan t"*t'lri:duknya dengan

tanduknyo,'setiap-tiap habis .bir-ratang 
itu

menge.rjakan yang a"*ikian'. ketrtbali lagl

lrl..rg"il"utot"'yu clan demikianlah terus menerus

hingga selesai Allah menghukuln para manusia"

Qttnifnail Juz I tt: l7D

b. Syarat trarta kel<ayaan yang rvajib tli zalcati

,lLJl

Henurut Sjeclu:l llrrli l.'ertrmo, bulrrusanya syarat'*

slrarat lrqiib zakat sebaEfai berilmt:

1. Heryxrnyai nilai ekstonis (naliyah). Sega1a berda

:rang bernilai ekononis berupa apa saja terrru;uk

hBsil brlni seumanya dikenakan. sebaerairnana fi.rrum

Allah dalarn A1 tl:r'an Surat Al-baqarah ayat 267:

.p;!l a/ r-( V-r\ UJ p;.^fL. i:*b Jl \1r*.l ,a.r.It tqtq

"Hai oranEl-orBrEf yang berixr:irr, ni;f kaltkanlalr (lii
.ialan A1]ah) Sebagnjx clrrr.i' }las';i.]. ul*lgllt.r yaryj lir-t.ilr.

baik dan sebaEri8n dari upa ytrrrli llrrru: kt:irtarl<.qri rl::il-i-

buni untuk harnr" (Depr*'l;*;icil Aht.)illi': Rj lSklil: 67i

I'

,.1'



2. Hilik perseorangan yallEl s-;efirrltlla (nilhrt {;uaur) '

seba{iairana saMa Nabi yaryl clirir:aryatksn o1e}r Almxl

dan Bu}<Irari:

*,, rp dP 1l il-t,r \
"Tidak wtr-iib za}at kecua]-i duri pihak si kaya"'
(S&yyid Sabiq 1ffi5: 2'l)

BaranEtrrya prodr:ktif atau diprcxlukJif kan '

Hencapai nisab (bulueltn-rrr nisab)

Hencapai satu talun, sebagajrtana *;abda Hai:i Sap-

yarEf diripayatkan oleh Abu Dzrwud '

3.

4.

5.

trl r/-,J .rob Al ob -1 t J-f_: Ju qJe ,ell ;al ,"et..* ;tr

Fil-rr;*lF L{# ,)},t\ Ld,J, Ji.*; gr-rt Lritc *U c;i$

a j,**, CJ J;r-( *.:r ,.-lJr *-i ,s4. *oi Jj*ic,r,r-l

L# J/-l Le-l,o Jt-"*-r tsQs isyl, &U d,^;li til! t,l;",r

{}Ji.: yl ol11; ljLq.l ,;l*at

"Dar j- AI j i-".,irr Abi Tlrt i ib Rrrs;r-r lullair S.rrw. bers;a[.uJit,,
AF,ah-.,ila Fjng.Iiall n-reniputryai pera.L'" ciua r'afus dirha,tt dtrrl
telah cukup sa.lrl i:a.iri-:n, rns.ltrr za.!',a.ttiya linia cii.r:iia:,r,
dan tiriall wa-j ii:r r.t.rr.slrrr,i :4.|lrii; erir,;.s lrirrgga r:L't!-t:.:it)

merrpunyai dr-ra pu lr-:h cl j.rrar'. "l,pi::.bila errglllau rreuiL,i-rril,'ii
clua pr:Iuh dirrar clarr i,elah i-rul'iup sair"r t,ahun, lil,il.,!.
wsj ib zeiilsrt pa,cla-nya seterr[lah clj-lrar" (SuJtiLuan



6. Diluar keL,utuharr pokcrk (prinrer)

7 . Selanrat dari hutarrg atau beba.s clari hutarrg, seperti
perkataan Llstrran ra. yang cliriwayatkarr oleh Buliha.ri:

.,Jt, qo{ d, ,tj {.?} !,,h.Lti J{J ,-ri, ,y' g(rr; x-i, t.Lr

"rni bril.an :akatrru , rrrarie r-r iapr, ecir, berriut;rrig.hendaklah ia bayar huiirrlghya. l(enudiarr l.errdalitair igzakathan hart.arrya yarrg 1a tjlrgt{al, rr.::;u,Cah ia y,rs.5,vy;

l-rutsrrgfrya itr:" (An NaiJ ,J:,.12!])

D" Masalah Z:rl<;rt cl:ru Plj:-li .:'' ;.t:r il l:r: / ;it:-dtyi

I. NIas:rlah z:rlcrlt

Znkat trcialah ker,r.,ei.j itrlltr bcr'clir:,;lr;'1*rrt s-r,lrrj'ilt. i:1,i,rt
mewajibkarrnya setiap rnlrsiinr,vling sarrrp:ii pada,'y1
satu nisab (batas rninimril ciar.j har-ia r:rulaj i,,,rrjib
dikeluarkarr daripaclanvrr) zai<at.

Zakat adalah rnerr-rpakan srtlalr satu r.uklrn lslarn
bahka, rnr:rlrpal<an nrkun ke.rasyarakatan yang paring
talrlpak di atltara sekian rltkun-nrktrn Islrtrn, sebab zal<al,

adalah hak orang banyak yang terpikul pacla pr_inclak

individr:. Orarrg banyak berirak nternpe.r-olel-rnya rJerr:i

r:renjarnin kectrkr.rpan sekeionrllok orang cli antilra
mereka.
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Ttrjuan zakat adalah membersihkan atau Inenstl-

cikan jiwa dari kikir dan bakhil' Sebab ketika tnanusih

mengeluarkan zakat dengan merelakan hartanya' tatkala

itulah ia menang atas nafsunya serta Inenang atas kikir

'dan bakhilnl'a. Ketika itu ia lnenbtrcikan dan :

rnetnbersihkan j iwanYa'

Zakat j.rg. tnembersihkan dan mensucikan

' masyarakat dari saling 'rr"t'dtt'dam 
dan saling rnembenci

dari kegonc.angan dan fitnah' sebab rnanakala

masyarakat seluruhnya menjamin dan saling rnembantu

menutupi hajat kaum miskin dan mereka yang sangat

berkebutuhan kegoncangan yang terwujud dari rasa

,dendam kaurn miskin terhadap mereka yarlg kaya'

Zakat bukan perilaku kebajikan ytrtg terserah begitu

saja kepada kehendak orang Islam'

SebenarnyazakatittrdirnulaisejakRasulullahSaw

.rnasihtinggaldiMakkah.Akantetapisejaktahtrnkedrra
hijriyah ia menjadi kewajiban yang harus dipenuhi' Oleh

negara ia dilaksanakan disamping pungutan lain' dan 
i

hasilnyatidakdapatdigunakansertadibagikanselain
untuk tujuan-tujuan dan letnbaga-lembaga penerima

yang telah ditetapkan. (Abu Ahmadi Anshori (Jmarsitanggal' "

tss0; tt0)
Sedangkan orang-oran,g yarrg berhaf m;nerim.a

zakat hanya mereka yang d'itetapkan Allah dalam Al-
' qur'an tnereka ittr ada delapan golongan yaitr-r :

l.Fakir:orangyangmelnpullyaihartaktrrang
dari kebutuhan tnakan sehari

setnalam atatl mellrpr-rnyai harta yallg
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cukuP untuk dimakan sehari sema-

lam.
" k mernPuYai 'apa-aPa

Orang Yang tlda

untuk kePerluan mak'an sehari

semalam'

:. Orang yang bertugas atau diangkat

' urrt.rk mengurus zakar-

4. Muallaf : orang yang simpati kepada Islam

, atau baru menjadi muslim'-

s Harnba: *mff,:1,f:,::ffi:::"::"*
diri"y" dengan uang atau harta lain'

6. Berhutang : Orang Y?nS memp-unyai hgtanS

: :il:.: ffi: ::1T ."'*T ::lT

7. Sabilillah : S egala usaha untuk kepentingan

kebaikan masYarakat'

Ibnu Sabil : Orang yang kehabisan ongkos 1i'"*
r, perjalanan pulang' Orang ini diberi

'"k"d*' 
kebutuh'annya d"l

dak untuk rnaksiat'
PerjalanannYa 

'ti

( ' Thotib' tt: 147) '

Dasar petnberiarr zakat kepada delapan golong- an

ini adalah berdasar'kan firtnan Allah dalarn Al-qur'arr

srrrat At-TatrLrah a-"-at 60:

elJr.aJJ #J-4J\ u\

Miskin :

3. Amil

I

l3
3 t.el;J.t-e

qJ" ii'bt"jtJ iP-'"+tJ e.t -P tY-'-

,:#;;rrrdl-l "u.}' 
Cs r-st# a
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o-lJl: a-JJr f i*aj Jt*-Jt ,l'l: AlJl J:,r-.,

'-<t 
{r&

'" o's"rrrrgguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-or-

ang fakir' o,t"g-o'.ulg.miskin' amil-amil zakat' para

m uall af v"* gI iTu"i uk-h atiny'' ."'1t'k m emerdekakan

budak' orrrrg"v-;s u"th"iung' "t:11-:l"t* vang

berjuang ai jiran Al-lah' aat' oring-or1ng yang sedang

dalam pt,3"i*tn' seb?gai suatu ketetapan yang '

diwajibkan AllJ;;;; Allah-Mat'u r"rt"getahui lagi Maha

eilH# : 6;;;;;i:.;;;;; N t s ss :7 89

Zakatbukanlah merupakan masalah pribadt,.l"".1

-berarli pelaksanaannya diserahkan kepada plibadi

masing-masing yang berarti pula tidak dapat dikenakan

sanksi hukuman apapu.n terhadap pribadi-pribadi wajib

' zakatyang enggan nrenunaikan zakat'

Memand ang zakat sebagai masalah pribadi' j:'::

bertentangan dengan fakta-fakta sej arah yang

menunjukkan bahwa pengelola an zakat di negara-negara

Islam sejak zarnafi Nabi' Khulafaurrasidin dan

pemerintah Islam sesudahnya semual ditan*i"' 
-"l-t1

aparat pemerintah yang disebut arnil zakat yang bertugas

menarik atau lnenggr'nnpulkan zakai dari wajib zakat dan

ketnudia. rnenrbagika.nya kepada yang rnenerir,anya'

seperti yang dilakukan Mu'adz di negara' YaIn':lt ":":
perintah Nabi untuk tnenarik zakal * 

-"'::bagikannya
kepada rnuztahiqqirr (tvlasifuk Zuhdi' t993; 250)

Menrrrltrt itI. A- ivl:rnilrr claltrrir btrktrrliil "fsl:rtnic'

Econonrics 'l'lre'or-'- rrrttl l't':rctice"' (Lahore' tlzo: 2ti5)

lrithlvit zirkitt tlrelrr[)ttnyiti 6 (crlarn) prirlsi[) yalttl:

' '1. Prirrsip keyitkirlrtn a!':rtna (tirith)'

2. I)rirrsip. I)cllreriltilitrt (ecltrity ) cllrrr kcltclillur'
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3. ' Prinsip produktifitas dan kematangian'

,4, PlinsiP nalar (reason)' . .

5. PrinsiP kebebasan (frebdorn)'

6. PrinsiP etik dan kewajaran

'Prinsip (pertama) keyakirran keagamaan menya-

takan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa
rtl-

pembayaran,'tbrsebut mer'upakan salah satu manifetasi

keyakinan agamanya sehingga kalau orang yang

bersangkutan belum rnenunaikan zakatr,ya belum

merasa semPurna ibadahnYa'

Prinsip (kedua) pemerataan dan keadilan cukup

jelas menggambarkarr tujuap zakat yaitu membagi lebih

kekayaan yan telah diberikan Tuhan kepada manusia'

Prinsip (ketiga) prokdutifitas dan kematangan
'' ' menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar

karena rnilik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.

Dan tiasil ,(produksi). 
tersebut hanya dapat dipungut

setelah lewai jangka waktu setahun yang merupakan

ukuran normal memperoleh hasil tertentu'

,. Prinsip (Leempat)'natrar aan ltcetima) 
'kebebasai

menjelaskan hanya dibuym oleh oran g yang beba5 dan

sehat jasmani'se.rta rohani4ya yang.merasa mempunyal '

tanggullg 'jawab untuk matnbayar zakat demi

kepentinganbersama.Zakattidakdipu-ngutdariorang
yffiig sedang dihukum atau oran g yang rnenderita sakit

jiwa.
Akhirnya (keenarn) prinsip etik dan kewajaran

rrenyatakan bahwa zakat tidak akan dimi.nta secara

semena-mena tanpa inemperhatikan akibat yang ditim'

bulkanny a. zakat tidak rnungkin dipungut kalau karena
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pemungutan itu orang yang rnembayarnya justr akan

*"rrd"rit, (Daud Ati'' 1988: 39-40)

2. Masalah Pajak

Hukum pajak' yarrgjuga disebut hukum f'skal

adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan y'ang

meliputi wewenang pemerintah untuk' mengambil

n"O uyuu; seseorang dan menyerahkannya kembali

kepada masyarakat dengan meliputi kas negara sehingga

ia merupakan bagian dari hukum publik yTg m'enga:ur

' huburrr.-nt'Ot'ngan antara negara dan ofang-orang atau

badan-badan hukum lang berkewaj'P1i *":U::'^

. pajak (selanjutnya disebut wajip paj'ak)' (Santoso"

Brotodihardio, 199j: l)

e"3ui *""'putan hal yang penting bagi setiap'

'. negara disamping adanya pemasukan yang lainnya' 
'

" berupa devisa sebasai hasil to:.1": i".gi:"-l::
bersangkutan, laba perusahaan' kredit dari luar negerr'

grant berupa sumbangan tidak mengikat dari negara lain'

uang .dr.rini,trasi, denda dan lain seba gainya (Siechul

Hadi Permono 1993: 7)

Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat 
'

Republik lndonesia/MPR RI nomor: II/MPR/1983'

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara bab IV (13)

ri ' rnenyatakan bahwa; Untuk pelaksanaan pelita keempat

diperlukan pernbiayaan yan grnemadai yang terutama

harus bersumber dari kenrarnpuan dalarn negeri'

sedangkan sumbe.r-sumber luar negeri merupakan 
'
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pelengkaP.

Untuk meningkatkan penerirnaan negara terutama

dari sumber di luar minyak dan gas bumi sistim

perpajakan terus ditingkatkan pemungutan pajak

diintensifkan, dan aparat perpajakan harus makin

mappir dan bersih.

Semuanya itu diarahkan agar kemampuan negara

dan tnas yarakat dalarn ,membiayai 
pemba"g-"lo" .1".t:

surnber-sumber dalam negeri makin merata dan makin

sesuai dengan rasa keadilan masyarakat mendorong

pemerataan pembangqnan dan membantu terlaksanlnya

pola hidup' se.derhan a yang sangat penting unt'uk

memperkokoh solidaritas sosial, disamping itu sistem

perpajakan harus memungkinkan pemanfuatan sumber-

sumber alam secara optimal, mendorong ekspor ' dan

mengembangkan kegiatan ekonomi pada umumnya

(Sjechul Hadi Perntono, 1993: 8)

Dari pernbahasan tersebut di atas kirairya dapat'

disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai

berikut :

l. Pajak m'erupakan alat atau intrumeq penerimaan

negara.
' Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara

diperlukan biaya, dem,ikian jug3 {alam rapgkri

.rnelaksanakan pernbangunan nasional, pembiayaan

ini terutama berasal dari penerimaan pajak' Dewasa

ini pajak sebagian'besar dip'erguhakan untuk

pernbiayaan rutin seperti; Belanja pegawai' belanja

barang, pemeliharaan dan lain sebagainya'
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' rtah' Yakni Peneririraan' 
besar dari tabungan Pemenr

. dalarn negeri dikulang' pen "'1""t1" 
rutrn' '

Tabungan pemerintah iili dari tahun ke tahun perlu

ditingkatkan sesuai' kebutuhan pernbiayaan

- Ian yang semakin meni'ngkal dan ini
. 'pernbangur

terutama dari seklor Pajak'

? Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi'

Menciptakan iklim investasi yang lebih baik

den gan rnemberikan intensif perpaj akan sedemikian

rupa sehingga dapat mendorong peningkatan

investasi (Wiwolto I99l :43)

3. Pajak rnerupakan alat redistribusi'

Pengenaan pajak dengan tarif rpogresif

dimaksudkan untuk mbngenakan pajak yang lebih

tinggi pada golongan yang lebih mampu' Dana

;"; ,ogi"aikan dari' sektor swasta ke perrterin-

tahan digunakan pertama untuk membiayai proyek-

ikmati oleh masYarakatproYek Yang terutama din' I 'PrbYek
, yang berpenghasilan rendah sepertl;

pernbangunan waduk-waduk' saiuran irigasi' SD

irnpres, 'pukesmas dan lain spbagainyp' Peranan

pajak sebagai alat redistribusi ini sangat penttng

I sosial dan hal ini sejalan
untuk menegakkan keadilar

dengan trilogi pembangunan kita (Wiwolto I 99 I :44)

Setnua pengeluaran-pengeluaran itu bdik yang

bersifat rutin rnaupun pengeJuaran pernbu"^U""T' tiaa,f

lain adalah dalamltt"gk* melaksanakan fungsi untuk
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' *"rr"apai tujuan nasional .seperti termasuk dalam

r melindungi segenaP bangsa
pembukaan 'IJUD '45 adalah

. lndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesi', 
i:::

untuk memaj ukan kesejahteraan umurn''mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yangbeidasarkan perdamaian abadi dan keadilan

sosial, sirrgkatnya untuk menclpai cr.ta-c]:t O""U-t-1:::

donesia yaitu masyarakat adil dan makmur yang lnerata

materiil dan'spirituil berdasarkan Pancasil4'

3. flubungan Pajakdan zakat

' dudnya hukumnya wajib dalarn rarrgka menghirhpun

d.ana .y^is diperluka:1 untuo 
. 
O".t*t"-tl]1.-l::

kemaslahatan ulnat' bedanya dari segi penetapan

hukurnnya. Zakatpenetapan hukumnyl dari agama ritau'

Sedangkan pajak adalah kewajiban yang berdasarkan

penetapan itatrpun ijtihad ulil amri (pernerintalt)'
' :iintah ini rvajib diPatuhi oleh

PenetaPan Pajak oleh Pem€

rakyatnya sejalarr dengan adanya perintah dari agarna

tlnttrk taat dan patuh kepada petnerintatr' Seluai O:Yi

perintalrAllahdalarn.Al.qr'rr.ansuratAtt.trisa'ayat59:

J-t-Jr ry.bl3 *-lJl lJ+bl l.rl r"tlt t€{l U

6- JPTI JIJ

"Hai t)ratlg-oritng )'rItlq beritttatr taatiltrh Allzrh cllttt
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a

taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu"

(Departemen Agama N 1959: l2S)

Sehubungan ini Syeh Mahmud Salthot dalarn

'' kitabnya "Al-fata\^/a"' menjplaskan sebagaiberikut ":

Zakat adalah salah satu kewajiban agama dan sal

satu daii hukum Islam yarig lima' Zakat itu sebagai

kewajiban yang harus ditunaikan' Dibutuhkl.atau tidak

ia merupakan .suatu penghasilan lbadi 
UaPi *': *l:*:

yang terdapat semua.'.golongan dan bangsa' Sedangkan

pajak adalah ketetapan dari pemerintuti Uit" dibutuh-kan

sebagai kewajiban rakyat terhadap negaranya' Kedua- '

duanya sangat diperlukan dan masing-masing berdiri

sendiri.

Ditekankan oleh Syeh Muhammad Saltot' bahwa

kewajiban pajak harus ditunaikan sebagai pembayar

hutang. Sisanya apabila mencapai jurnlah 'senisab

dikeluarkan zakatnya sesuai dengan hukum zakat itu

sendiri (Diamaluddin Ahmad Al-buny l98i: 146)

Dari pendapat tersebut diatas, maka penulis dapat

menguraikan bahwa zakatpada hakikatnya dalam bagian

tertentu y+ng ada pada harta orang Islam yarrg wajib.

dikeluarkanatasperintahAllah,untukkepentinganor-
"-'.r u-.ror \/ai ' rkan olghang lain menurut kadar yang telah ditentt

Allah. Pengeluaran itu diwajibkan sebagai tanda syukur

manusia atas nikmat dan karunia Allah, mendek4tkan

diri kepadaNyadan juga sebagai pembersih harta itu 
-

.s.endiriseftadirimr"rslirnyangrnelaksanhkannya:

Sedangkan pajak pada hakikatnya adalah adalah '

kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk
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dibayartnenurutukuranyangtelahditentukan'rnengenai
' kekayaan dan pribadi seseorang digunakan irntuk

' lrrembiayai pengeluaran-pengeluaran negara'

Dengan demikian zakat dan paja.k mempunyai ' 
:

persalnaandanperbedaan'Persatnaanterlihatantaralain
pada pembebanan kewajiban itu atas harta kekayaan

yang dimiliki seseorang dan pada pribadi yang

bersangkutan. Sedangkan perbedaar' yang nyata aotata

lain :

1. Zakat adalah kewajiban agalna yang ditetapkan oleh

Allah, sedangkan pajak adalah kewajiban warga

negara yang ditentukan oleh pemerintah'

2. Yang wajib rnengeluarkan zakat adalah orang-or-

ang Islam, sedang ymtg wajib membayar pajak tidak

hanya orang Islam saja melainkan senlua warga

negara dan orang asing tanpa tnemandang agama

yang diPeluknYa.

3. Yang berhak menerirna zakat adalah sudah tertentu

kelompoknya, sedan g yang berhak rnenikmati pajak

adalah semua penduduk yang ada dalam suatu

negara.

4. .. sanksi tidak membayar zakal adalah d.osa karena

tidak mematuhi perintah Allah'dan RasulNya'

Sedangkan sanksi tidak membayar pajak adalah '

hanya "dendaatau hukuman .saja'

5. zakattidak mungkin dihapuskan karena rnerupakan

rukun Islam yang ketiga, sedang pajak mungkin saja.

diganti atau dihapuskantergantung. pada

pertimbangan pernerintah dan keadaan keuangan

negara. (Muhammad Daud,Ali 1988: 50)



Tujuan pajak dan zakat pada dasamya adalah sama

yaitu sebagar sumber dana untuk mewujudkan suatu

Yang merata dan
masYarakat adil 'makmur Yang 'i':':.
berkeseimbangan antara kebutuhan material dan splrl-

didaYagunakan ' untuk
tual. Pajak Pada dasarnYa 

ling dan
membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang-bid

sektor-sektor Pemb3ngunan''
Kegiatan-kegiatan pembangunan dibidang ekonomi

untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tu;ltt

antara lain sebagai berikut :

MenoaPai struktur ekonor

: Memperbaiki tarafhidup dan kesejahteraan rakyat

banYak

- Meningkatkan kesejahteraan rakyat"

- . MemPerluas kesemPatan kerja' 5

Menyedilakan bahan.bahan kebu'tuhan pokok

sehari-hari dan bahap-bahan penting lainnya

. sehingga lebih menjami" p"-qy.tb"'":'-'1 "t":tu
' merata dengan harga yang layak dan terjangkau oleh

' masYarakat banYak'

- Peningkatan mutu kehidupan yang lebih baik secara

menYeluruh'

Memperluas usaha-usaha untuk memperbqiki

penghasilan masyarakat golongan ekonomi lemah

dengan .antara lain pembinaatl 
-kemampuan

ber.rsat u, penyediaan tempat berusaha yang lebih

laYak.

':. - Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata'
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Terciptanya rnasyarakat yang berkeadilan sosial'

Sehingga terwujudlah cita-cita kernerdekaan ialah

rnasyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila

(sjechul Hadi Permono' 1993: 75-76)

Ada beberaPa sektor Pembangunan

dibiaYai dari zakat antara lain :

yang daPat

Yang dibiayai dari jatah fakir miskin adalah :

1. 
-Seinua 

sektor dal.am OiYt ekonorni dalam kegia-

tan-\egiatan yang manfaatnya khusus disalurkan

kePada golongan ekonomi l.t**' . :

sektor Pendidikan dan
2. ' Kegiatan-kegiatan dalam

. generasi muda yang bermanfaat bagi anak-anak dari

golongan ekonomi lemah' :

3 ,u.rrrrrur, kesehatan golongan ekonomi lpmah"

4. Jaminan kesejahteraat: sosial'

5. Perumahan dan pemukiman bagi golongan

ekonomi lernah'

Yang dibiayai dari jatah Sabilillah adalah :

l. Bidang ekonomi dalam kegiatan-kegiatan 
'"":

bermanfaat untuk umum'

2. Sektor agama'tapi khusus untuk Islam'

3. Pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji'

4. Pendidikan, ge.nerasi rnuda dan kebudayaan na-'

sional.

5. Sektor kesehatan umum'

6. Sektor'peranan wanita dalam pembangunan bangsa'

7. . Program kependudukan dan keluqrga berencana'

8. Perutnahau dan pernr'rkirnall LllnLlln'

9. Sektor ilrlu pengetahuan teknblogi'dan penelitian'

1O. PeurbatrgLrnan bidang politik' aparatur petnerinta- '
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han, hukum, Penerangan dan

gan luar negeri, dan

media massa, hubun-

11. Bidang Pertahanan keamanan'

Sedangkan yang dibiayai dari jatah Ibnu Sabil

1. Sektor perhubungan dan pariwisata'

adalah :

' 2. Pelayanan ibadah tiaji'

3. santunan kesehatan dalam perjalanan haji' f^siechql '

. Hadi Permono 1993: St) 
.

Yang tidak dibiaYai dariBanYak bidang-bidang :

sumbanganpajaktetapidapatdibiayaidaridanazakat
sedangkan sedikit sekali bidang atau sektor yang tidak

dapatdibiayaidaridarrazakattetapidibiayaidaridana,
pajak. '

Letak persalnaan antara pendayagunaan pajak dan

pendayagunaan zakat adalah semua bidang-bidang dan

sektor-sektor pembangunan yang dibiayai dari dana

zakat kecuali beberapa sektor antara lain :

, . 1. Sektor agarr.la non Islam

2. Sektor aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa.

3. Segald sesuatu yang mengandung taqarrup (Keba-

jikan, kebaikan inenurut Islam)'

4. Segala' kegiatan.yeing berbdu maksiat irtair syirik

menurut Pandarigan Islam.

Sedangkan letak perbedaannya adalah :. 
i

l. Empat.ma.cam perkecualian tersebut tidak {apat

dibiayaidaridarrazakat,sekalipundapatdibiayai
dari dana pajak' Karena empat macam kekecualian

tersebut bertentangan dengan arti ibadah dati zakat,

bahkan macam yang ke (l), (2) dan (3) dianggap
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membahaYakan ajaran Islam'

2. Banyak bidang-bidang yang dapat dibiayai dari

dana zakat,tetapi tidak dibiayai dari dana pajak yaitu

segala program dan segala kegiatan yang dapat

dimasukkan dalam kategori mustahik zakat yaitu :

Amilin, Muallafah, Riqab, dan Gharim' (Sjelhul Hadi

Permono, 1993: S2)




