
Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 11 No. 2 - 2013 79

POLITIK HUKUM ZAKAT DI INDONESIA
Oleh: Wawan Hermawan

Abstrak
Tulisan ini mengangkat isu mengenai politik hukum zakat di Indonesia. Zakat merupakan
salah satu instrumen dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi
masyarakat. Islam menghendaki adanya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat sehingga kekayaan tidak hanya terpusat dan berputar pada kelompok masyarakat
tertentu saja. Negara Indonesia sebagai Negara muslim terbesar memiliki perhatian serius
terhadap masalah pengelolaan dan pengembangan zakat. Dengan berdasar kepada Pasal 29
ayat 1 UUD 1945, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan tentang zakat sebagai
pengurang penghasilan kena pajak, meskipun efek ekonomisnya belum begitu terasa karena
bukan pengurang pajak secara langsung. Sementara itu para pakar, sebagaimana pada
banyak masalah hukum Islam lain, pendapat mereka beragam mengenai hubungan antara
zakat dan pajak, sebagian menganggap antara zakat dan pajak merupakan dua hal yang
berbeda dan sebagian lain menganggap antara keduanya terdapat kaitan erat sehingga
pembayarannya bias digabungkan.

Kata Kunci : Zakat, Hukum Zakat, Politik Hukum Zakat, Zakat di Indonesia

A. PENDAHULUAN

Salah satu agenda sosial yang selalu diperjuangkan oleh Islam adalah
terwujudnya keseimbangan ekonomi masyarakat. Zakat merupakan salah satu
instrument untuk mewujudkannya. Zakat menghendaki pemerataan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat sehingga kekayaan tidak hanya terpusat dan berputar pada
kelompok masyarakat tertentu saja.

Tulisan ini akan menyajikan dua pembahasan utama seputar zakat sebagai
instrumen politik keuangan di Indonesia. Pembahasan akan dikaitkan dengan
kebijakan negara terkait dengan kebijakan fiskal.1 Dalam masalah politik keuangan
di Indonesia, masalah zakat dapat dikategorikan ke dalam kebijakan fiskal negara

1 Untuk membedakan keduanya, kebijakan moneter biasa diartikan sebagai suatu
usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang
diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha
tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan
output keseimbangan. Adapun kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam
rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter
untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah (Nasution, 2006: 204 dan 261).
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karena terkait dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara. Namun, kebijakan
fiskal dalam zakat tidak dianggap sepenuhnya murni, karena zakat tidak secara
langsung masuk ke dalam kas negara. Peran pemerintah sebagaimana disampaikan
Jalaluddin (1991: 66) bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur
ekonomi Islam, termasuk di dalamnya zakat. Negara dapat mengatur dan
memberikan stimulasi agar umat Islam di Indonesia gemar berzakat dan merasa
nyaman saat berwakaf. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemerintah yang
menjadikan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi
salah satu pokok bahasan tulisan ini.

B. DEFINISI, DALIL, DAN HIKMAH ZAKAT

Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Zakat juga berarti
“taharah” yang berarti suci. Arti yang terakhir ini misalnya terdapat pada surat al-
Syams ayat 9. Menurut istilah, zakat merupakan nama dari sesuatu yang dikeluarkan
dari harta atau badan dengan cara tertentu. Bisa juga dimaknai dengan “kepemilikan
harta tertentu bagi orang yang mempunyai hak (mustahiq) dengan syarat-syarat
tertentu” (al-Jaziri, 2004: 501).

Zakat merupakan tiang agama. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana Khalifah
Abu Bakar memerangi kelompok penentang kewajiban zakat. Pembangkangan
terhadap eksistensi zakat akan merobohkan bangunan masyarakat muslim yang telah
ditata Rasulullah saw. Oleh karena itu, zakat menjadi landasan dan kewajiban pokok
bagi seorang muslim. Tujuannya adalah untuk melakukan penyucian diri dan harta,
serta membangun solidaritas dan soliditas umat dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan bersama.

Di Indonesia, pelaksanaan dan pengelolaan zakat diatur melalui Undang-undang
No. 38 Tahun 1999. Alasan dasar penetapan Undang-undang ini adalah adanya
jaminan negara atas kemerdekaan bagi seluruh warga negara untuk menjalankan
agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Karena zakat
menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya dan dapat
dijadikan sebagai sarana pengembangan perekonomian umat, agar mempunyai daya
manfaat yang lebih besar, maka Pemerintah perlu memberikan pembinaan,
pelayanan serta perlindungan terhadapnya.

Berkenaan dengan definisi zakat, pasal 1 ayat 2 UU tersebut memberikan
definisi zakat sebagai “harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan
yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan
kepada yang berhak menerimanya”.

Perbedaan rizki yang ada di antara manusia merupakan sebuah keniscayaan.
Karena memang Allah Swt telah menyatakannya dalam al-Nahl ayat 71:
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Akibat dari perbedaan rizki tersebut, memunculkan status sosial antara si kaya
(the have) dan si miskin (the have not). Si kaya mempunyai harta yang melimpah
sehingga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya,
bahkan ia mempunyai kelebihan harta yang bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.
Sebaliknya, si miskin tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
kesehariannya. Kondisi semacam ini menyebabkan konstruk sosial mudah
mengalami pecah dan goyah, yang akibatnya bisa menyebabkan ketidakharmonisan
hubungan antara sesama. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak buruk dari
ketimpangan social ini, Allah berfirman dalam Alquran surat al-Zariyat ayat 19:

      

Melalui ayat tersebut, Allah mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan
hak yang wajib bagi orang fakir dan miskin. Bahkan dalam ayat yang lain secara
tegas, Allah mewajibkan zakat sebagai sarana distribusi kekayaan antara si kaya dan
si miskin. Hal ini bisa dipahami dari surat Al-Baqarah ayat 110:

      

Dapat dicatat di sini bahwa dalam Alquran terdapat 32 kata zakat, dan 80 kali
diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu
kata shadaqah, dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat
mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam (Ali,
2006: 24).

Kewajiban zakat menjadi jalan yang utama yang bisa menjembatani kesenjangan
tersebut. Ia juga mampu merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab
sosial di dalam lingkungan masyarakat Muslim.

Adapun hikmah yang terkandung dalam ibadah zakat, menurut al-Zahili (1996:
86-87) di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran tindak kejahatan para pencuri.

Seorang muzakki akan lebih tenang dan nyaman kehidupan sosialnya, serta
mampu melakukan kebaikan yang berhubungan dunia maupun akhirat (Depag
RI, 2006: 58)

b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang
memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk beribadah, bekerja
dengan semangat, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang
laik.

c. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih sorang
mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak
menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut
andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat
negara dengan cara memberikan harta kepada fakir dan miskin.
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d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah
dititipkan oleh Allah.

C. ZAKAT SEBAGAI SARANA KESEIMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT

1. Penarikan Zakat Secara Vertikal dan Pembagian Secara Horizontal

Zakat diambil secara vertikal jika telah mencapai nisab, yaitu batasan minimal
kewajiban zakat dikeluarkan. Batasan minimal pengambilan harta zakat sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara batasan maksimal pengambilan
harta zakat tidak ada ketentuan. Begitu juga dengan ukuran barang yang wajib
dikeluarkan pada barang yang wajib dikeluarkan zakat. Kelebihan harta yang
dimiliki dikeluarkan sesuai ketetapan yang ditentukan oleh nas. Sedangkan
pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang
berhak menerima. Paling sedikit unsur pembagian pada delapan asnaf (al-Ba’ly,
2006: 125).

2. Zakat dalam Permintaan Ekonomis

Permintaan ekonomis adalah kumpulan permintaan individu yang menginginkan
suatu barang dengan kemampuan mereka membayar harganya dan berusaha
membelinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat sebagai salah satu tambahan bagi
pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan
terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya
produktifitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak
maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk
menghadapi permintaan tersebut.

Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah
banyak. Setiap suatu barang memiliki posisi sangat penting dan merupakan
kebutuhan mendasar, maka setiap itu pula permintaan tidak akan berubah. Hal inilah
yang menyebabkan terus-menerusnya produktifitas perusahaan dan terjaminnya
modal-modal yang diinvestasikan (al-Ba’ly, 2006: 126).

3. Pengaruh Zakat Pada Tingkat Permintaan

Ketika zakat diambil dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi dan diberikan
kepada mereka yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecenderungan konsumtif
dari mereka yang memeliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka
yang memiliki penghasilan terbatas. Pengaruh optimistis dari zakat adalah
pengecilan tingkat perbedaan antara kecenderungan konsumtif dengan pemasukan
yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan.
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Ayat ini dengan tegas menetapkan jenis-jenis pengeluaran yang dapat digunakan
atas dana zakat yang ada. Dengan begitu bisa dipahami, bagaimana ekonomi Islam
sangat memperhatikan kaum miskin yang derajat kehidupannya perlu dibantu dan
diangkat ke tingkat yang laik. Dan juga bagaimana pemerintahan Islam menerapkan
kebijakan fiskalnya. Bahkan lebih jauh, kegiatan pengeluaran dana zakat tersebut
dapat dipandang sebagai kegiatan untuk mencapai sasaran distribusi pendapatan
yang lebih merata. Dengan demikian, ada usaha untuk mendorong orang
memutarkan hartanya ke dalam sistem perekonomian (Nasution, 2006: 231).

2. Kebijakan Negara Indonesia tentang Zakat

Zakat sebagai bentuk ibadah sosial mempunyai kekuatan dan potensi yang
sangat besar dalam memerangi segala bentuk kemiskinan di Indonesia. Bahkan ia
mampu menggugah spiritualitas umat untuk melakukan ta’awun, tolong-menolong
antar umat dan saling berbagi rizki demi kesejahteraan bersama.

Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Pasal ini, menurut Hazairin seperti dikutip Prihatini (2005: 95),
mengandung pengertian bahwa Negara Republik Indonesia wajib menjalankan,
dalam pengertian menyediakan fasilitas, agar hukum yang berasal dari agama yang
dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaannya memerlukan
alat kekuasaan atau penyelenggara negara.

Mengingat potensi zakat yang sangat besar dalam peningkatan ekonomi
masyarakat dan diperkuat lagi dengan pasal 29 UUD 1945 tersebut, serta cita-cita
nasional, maka pengelolaan zakat perlu diatur dalam sebuah perundang-undangan.
Oleh karena itu, pada tanggal 23 September 1999, Pemerintah RI mengeluarkan UU
No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diiringi dengan Peraturan
Pelaksanaannya oleh Departemen Agama (Prihatini, 2005: 96).

3. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999

Ada empat hal yang menjadi pertimbangan diundangkannya Undang-Undang
tentang Pengelolaan Zakat. Pertama, Negara menjamin kemerdekaan setiap
penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Kedua, Penunaian
zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil
pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Ketiga, zakat merupakan pranata keagamaan untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan
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masyarakat yang kurang mampu. Keempat, upaya penyempurnaan sistem
pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih optimal dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-undang ini terdiri dari 10 bab dengan 25 pasal dengan sistematika
sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas dan Tujuan, Bab III tentang
Organisasi Pengelolaan Zakat, Bab IV Pengumpulan Zakat. Bab V Pendayagunaan
Zakat, Bab VI Pengawasan, Bab VII Sangsi, Bab VIII Ketentuan-ketentuan lain, Bab
IX Ketentuan Peralihan, dan Bab X Ketentuan Penutup.

Bab I menjelaskan beberapa istilah pokok yang ada pada UU, yaitu pengelolaan
zakat, zakat, muzakki, mustahiq, agama, dan menteri. Termasuk juga kewajiban
berzakat bagi muslim yang mampu atau sebuah badan yang dimiliki oleh orang
muslim. Berkenaan dengan maksud ‘mampu’, penjelasan Udang-undang ini
menyatakan bahwa mampu berdasarkan atas ketentuan agama.

Bab II berisi tentang asas dan tujuan pengelolaan zakat. Undang-undang ini
menegaskan bahwa zakat pada prinsipnya adalah berasaskan iman dan taqwa.
Pengelolaannya harus mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam
menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agamanya, dan juga meningkatkan fungsi
dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dan keadilan sosial. Di samping itu, pengelolaan juga harus meningkatkan hasil guna
dan daya guna pengelolaannya.

Bab III memuat aturan mengenai organisasi pengelolaan zakat. Pengelolaan
zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat bentukan Pemerintah yang terdiri dari
masyarakat dan unsur Pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil
Zakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai
ormas Islam, yayasan dan institusi lainnya.

Adapun pengumpulan harta zakat dan cara pendayagunaannya dapat ditemukan
dalam bab IV dan V. Pada bagian ini memuat tentang macam-macam zakat, yaitu
zakat fitrah dan zakat mal. Harta yang termasuk bagian dari zakat mal di antaranya
adalah sebagai berikut: 1) Emas, perak, uang; 2) Perdagangan dan perusahaan; 3)
Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; 4) Hasil pertambangan; 5)
Hasil peternakan; 6) Hasil pendapatan dan jasa; dan 7) Rikaz.

Untuk menghitung berapa besaran harta yang harus dikeluarkan, muzakki
melakukan penghitungan sendiri berdasarkan hukum agama, baik yang terkait
dengan waktu (haul) ataupun kadar (nisab)nya. Jika muzakki tidak mampu
menghitung sendiri kewajiban zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan
kepada badan amil zakat ataupun Badan Amil Zakat memberikan bantuan kepada
muzakki untuk menghitungnya.

Ketika zakat telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil
Zakat, maka nilai zakat tersebut dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak
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dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.2 Ketentuan ini terdapat pada pasal 14 ayat 3.

4. Penghitungan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Pajak penghasilan yang terutang adalah sebesar jumlah Penghasilan Kena Pajak
(PKP) x tarif PPh berdasarkan pasal 17 UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan, yaitu:
1) Orang pribadi

PKP s.d 25 juta tarif 5%
25 juta –50 juta tarif 10%
50 juta – 100 juta tarif 15%
100 juta – 200 juta tarif 25 %
> 200 juta tarif 35%

2) Badan
PKP s.d. 50 juta tarif 10%
50 juta – 100 juta tarif 15%
> 100 juta tarif 30%

Adapun ketentuan tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengacu
kepada Undang-Undang no. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 7 yang
intinya adalah bahwa orang yang berpenghasilan:
1) Rp. 2.880.000,- untuk wajib pajak pribadi
2) Rp. 1.440.000,- untuk wajib pajak yang kawin
3) Rp. 2.880.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami
4) Rp. 1.440.000,- untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis

keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya tidak
dikenakan pajak karena jumlah uang itu adalah bebas dari beban bayar pajak.

Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Seorang laki-laki
punya istri dan tiga anak, maka PTKPnya adalah Rp. 2.880.000,-+Rp.1.440.000,-+
(3 X 1.440.000,-) = Rp. 8.640.000,-

Untuk keperluan mendapatkan gambaran penghitungan PKP, berikut ini
langkah-langkah yang harus ditempuh.
1). Wajib pajak orang pribadi Muslim (karyawan)

2 Hal ini berbeda dengan kondisi di Malaysia. Para pembayar zakat di Negeri Jiran ini
dapat langsung memotongkan zakat mereka kepada kenator pajak sehingga zakat berfungsi
sebagai pengurang pajak. Lebih lengkapnya silakan baca Abd Halim dan Azizah Dolah
“Kaitan Zakat dan Cukai di Malaysia,” dalam Sudirman dan Risma Nur Arifah (ed), 2008:
221-248.
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Penghasilan Bruto
Rp. T

Biaya jabatan
Rp. a

Penghasilan netto sebelum zakat (T-a) Rp. U
Zakât penghasilan yang nyata-nyata
dibayarkan ke BAZ atau LAZ Rp. b
Penghasilan netto setelah zakat (U-b) Rp. V
Penghasilan tidak kena pajak Rp. c
Penghasilan kena pajak (V-c) Rp. W
PPh terutang
Rp. W x Tarif

Rp. X

Contoh:
Saudara X adalah pekerja dengan gaji Rp 800.000,- per bulan. Ia mempunyai
seorang istri dan tiga orang anak.
Cara menghitungnya adalah :
Penghasilan bruto 12x Rp. 800.000,- Rp.
9.600.000,-
Biaya Jabatan 5% x Rp. 9.600.000,- Rp.
480.000.-
Penghasilan netto sebelum zakat Rp.
9.120.000,-
Zakat yang dapat dikurangkan adalah
2,5% x Rp. 9.120.000,- Rp. 228.000,-
Penghasilan netto setelah zakat Rp.8.892.000,-
PTKP (K/3)

Rp.8.640.000,-
Penghasilan kena pajak Rp. 252.000,-
PPh. Terutang 5% x Rp. 252.000,- Rp.
12.600,-

Sebagai catatan, apabila dalam tahun berjalan wajib pajak menderita rugi, maka
zakât tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Apabila dalam tahun
berjalan wajib pajak memperoleh laba, maka zakât tetap boleh dikurangkan dari
PKP, walaupun akhirnya terdapat kompensasi kerugian tahun lalu (definisi zakât
atas penghasilan dan strukturnya sebelum kompensasi kerugian dalam pengecualian
pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh)
2) Wajib pajak badan yang dimiliki pemeluk agama Islam
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Penghasilan bruto
Rp. P

Dikurangi:
Biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan Rp. a
Zakât penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan
kepada badan atau lembaga amil zakat Rp. b
Jumlah pengurang (a+b) Rp.Q
Penghasilan kena pajak Rp. R
PPh terutang Rp. R X tarif

Rp.S

Contoh:
Kondisi PT Y adalah perusahaan dagang dengan penjualan tahun 2008 sebesar Rp.

70.000.000,- harga pokok penjualan Rp 50.000.000,- biaya umum dan administrasi
adalah Rp 15.000.000,-
Penghitungan:
Penghasilan bruto Rp.
70.000.000,-
Harga pokok penjualan Rp. 50.000.000,-
Laba bruto usaha Rp.
20.000.000,-
Biaya umum dan administrasi Rp. 15.000.000,-
Penghasilan netto sebelum zakât Rp.
5.000.000,-
Zakât yang dibayar 2,5% x Rp.5.000.000,- Rp.
125.000,-
Penghasilan kena pajak Rp. 4.875.000,-
PPh yang harus dibayar 10% x 4.875.000,- Rp.
485.000,-
Contoh:

Kondisi sdr. K adalah perusahaan dagang (toko) dengan penjualan tahun 2007
sebesar Rp. 50.000.000,- harga pokok penjualan Rp.30.000.000,- biaya umum
administrasi Rp. 10.000.000,- konpensasi kerugian tahun 2005-2006 sebesar
1.000.000,- sdr Y mempunyai isteri dan 3 orang anak.
Perhitungan:

Penghasilan bruto Rp.
50.000.000,-
Harga Pokok Penjualan Rp. 30.000.000,-
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Laba bruto usaha Rp.
20.000,000,-
Biaya Umum Administrasi Rp.
10.000.000,-
Penghasilan netto sebelum zakât Rp. 10.000.000,-
Zakat dibayar 2,5% x 10.000.000,- Rp.
250.000,-
Penghasilan netto setelah pajak Rp. 9.750.000,-
konpensasi kerugian Rp.
1.000.000,-
penghasilan netto setelah kerugian Rp.
8.750.000,-
PTKP (K/3) Rp.
8.640.000,-
Penghasilan kena pajak Rp. 110.000,-
PPh terutang 5% x 110.000,- Rp. 5.500,-

Terkait dengan perhitungan di atas, perlu dipahami bahwa ada peraturan baru
tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana tertera dalam buku
petunjuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
dikeluarkan oleh Direktorat Pajak tahun 2005 (Sudirman, 2007: 145). Pada angka 10
dijabarkan bahwa besarnya PTKP adalah sebagai berikut:
1) Rp. 12.000.000,- untuk wajib pajak
2) Rp. 1.200.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3) Rp. 12.000.000,- tambahan untuk seorang isteri (hanya seorang isteri) yang

diberikan apabila ada penghasilan isteri yang digabungkan dengan penghasilan
suami.

4) Rp. 1.200.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misalnya
ayah, ibu, atau anak kandung) dan semenda (misalnya mertua atau anak tiri)
dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungannya,
paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Contoh perhitungannya sebagai berikut:
Saudara Z adalah pegawai dengan penghasilan Rp 3.000.000,- per bulan. Ia
mempunyai seorang istri dan dua orang anak.
Cara menghitungnya adalah :
Penghasilan bruto 12x Rp. 3.000.000,- Rp.36.000.000,-
Biaya Jabatan 5% x Rp. 36.000.000,- Rp. 1.800.000.-
Penghasilan netto sebelum zakat
Rp.34.200.000,-
Zakat yang dapat dikurangkan adalah
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2,5% x Rp. 34.200.000,- Rp.
855.000,-
Penghasilan netto setelah zakat Rp.33.345.000,-
PTKP (K/2) (12.000.000+1.200.000+2.400.000)
Rp.15.600.000,-
Penghasilan kena pajak Rp.17.745.000,-
PPh. Terutang 5% x Rp. 17.745.000,- Rp. 887.250,-

Menelaah ketentuan baru di atas, ada perubahan yang cukup siginifikan dalam
jumlah penghasilan yang tidak dikenai beban pajak. Sebagai contoh, wajib pajak
yang belum menikah baru akan dikenai pajak jika penghasilannya lebih dari Rp
12.000.000,- pertahun, padahal menurut pasal 7 UU No 17 tahun 2000 batas minimal
penghasilan bebas pajak adalah Rp. 2.880.000,- Ini berarti ada penyesuaian nominal
penghasilan tidak kena pajak hingga lebih dari empat kali lipat (Sudirman, 2007:
146). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk isteri yang hartanya digabungkan
dengan suami, yang awalnya hanya Rp. 2.880.000,- kini menjadi Rp 12.000.000,-.
Hal ini tentu menguntungkan bagi wajib pajak karena ia tidak lagi dibayang-bayangi
oleh kewajiban membayar pajak bila penghasilannya di bawah ketentuan baru
tersebut.

E. HUBUNGAN ZAKAT DAN PAJAK

Ali (2006: 11-15) memetakan mengenai polemik hubungan zakat dan pajak.
Menurutnya polemik mengenai hubungan zakat dan pajak telah dimulai sejak masa-
masa awal pengembangan Islam. Misalnya, saat pasukan Muslim baru saja berhasil
menaklukkan Irak, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak membagikan harta
rampasan perang termasuk tanah di bekas wilayah taklukan (Khaibar). Tanah-tanah
yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin.
Sementara tanah yang ditaklukan dengan perjanjian damai ditetapkan menjadi milik
penduduk setempat. Konsekwensinya, penduduk diwilayah Irak tersebut membayar
pajak (Kharaj), sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam.

Pada masa sekarang, pembahasan mengenai hubungan keduanya juga masih
dibicarakan oleh tokoh dan pemikir Muslim, seperti Yusuf Qardawi, Monzer Kahf,
Faruq al-Nabbahan, Dawam Rahardjo, S.A. Siddiqi, Sayed Afzal Peerzade, Gayi
Inayah, dan Masdar Farid Mas’udi. Pemikiran mereka dijabarkan sebagai berikut.

Yusuf Qardawi menganggap zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan
tidak bisa disatukan. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim membayar dua
kewajiban sekaligus, yaitu pajak dan zakat. Pendapat ini senada dengan pemikiran
Ibn Hajar al-Haisyami dari mazhab Syafi’i, Ibn Abidin dari mazhab Hanafi, dan
Syeikh Ulait dari madzhab Maliki yang mengatakan bahwa antara zakat dan pajak
merupakan dua hal yang terpisah. Oleh karena itu, pembayaran atas pajak tidak
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menggugurkan kewajiban zakat. Pemikiran seperti ini diperkuat oleh Gayi Inayah.
Menurutnya antara keduanya tidak bisa disatukan, karena zakat adalah ibadah dan
bukan pajak yang bernilai ekonomis.

Namun ada beberapa ulama yang membolehkan pengintegrasian zakat dan
pajak. Imam Nawawi dan mazhab Syafi’i, Imam Ahmad dan Ibn Taimiyah
berpendapat bahwa membayar pajak dengan ‘niatan’ zakat diperbolehkan, dan
karenanya kaum muslim cukup membayar pajak. Di Indonesia, pendapat seperti ini
disuarakan kembali oleh Masdar Farid Mas’udi dalam bukunya Agama Keadilan,
Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam. Menurutnya, zakat merupakan ajaran pokok
Islam yang paling dekat dengan inti persoalan yang banyak dihadapi umat manusia,
yakni ketidakadilan. Ajaran zakat bukanlah ajaran untuk kepentingan umat Islam
saja, melainkan ajaran untuk kemaslahatan dan keadilan semesta, rahmatan lil
a’lamin. Inti ajaran zakat yang mutlak, universal, dan tidak berubah adalah (1)
siapapun yang memiliki kelebihan harta maka ia harus menginfakkan sebagian harta
(rizqi) yang diterimanya itu; (2) harta yang diinfakkan oleh atau dipungut dari yang
mampu itu harus ditasarufkan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat dengan
memprioritaskan mereka yang lemah. Orang-orang non-Islam yang lemah,
disamping orang-orang Islam sendiri, tetap harus mendapat perhatian dalam
pembagian zakat, agar bisa meringankan beban ekonomi mereka. Kemaslahatan
yang dimaksudkan adalah kemaslahatan menyeluruh, lintas agama, suku, dan juga
golongan.

Lebih lanjut menurutnya, umat Islam, terutama para pemimpin dan ulama, tidak
bisa melepaskan tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan semesta yang
disebabkan oleh negara. Dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak, umat
Islam telah benar-benar telah memisahkan negara dari agama. Pemisahan ini
menyebabkan umat Islam menanggung beban yang sangat berat karena harus
melaksanakan dua macam kewajiban, yaitu menunaikan zakat sebagai kewajiban
agama dan membayar pajak sebagai kewajiban warga Negara. Akibatnya, kewajiban
mengeluarkan zakat selalu terkalahkan oleh keharusan membayar pajak.

Relasi antara zakat sebagai konsep keagamaan, di satu sisi, dan pajak sebagai
konsep keduniawian, di sisi yang lain, bukan dualisme yang dikotomis, melainkan
hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukanlah suatu yang harus
dipisahkan, diparalelkan apalagi dipertentangkan dengan pajak. Melainkan ia justru
harus disatukan sebagaimana disatukannya ruh dengan badan, atau jiwa dengan raga.
Oleh karena itu, petanyaan yang menyangkut operasionalisasi dan ketentuan tersebut
adalah pertanyaan yang hanya relevan untuk pengaturan pajak, bukan zakat. Zakat
adalah soal niat, soal motivasi, soal komitmen spiritual-moral yang ada pada pribadi-
pribadi beriman selaku rakyat yang membayarkan pajak. Berdasarkan keimanannya
itu, orang, bukan saja berkewajiban membayar pajak pada atau melalui negara, akan
tetapi ia juga berhak mentransendentasikan pembayaran pajaknya itu sebagai
penunaian zakat. Pembayaran pajak dengan niat zakat akan menumbuhkan
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kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan itu bukan sebagai persembahan atau
pembayaran utang kepada negara, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan
karena Allah SWT. Ikrar batiniyyah ini, dapat menjadikan pembayaran pajak itu
bersifat duniawi namun bernilai ukhrawi, dan sekaligus memberikan efek
pembebasan dari kungkungan negara. Dengan begitu, zakat menjadi konsep etik dan
moral untuk pajak (Fuad, 2005: 102-103).

Lepas adanya perdebatan di atas, Mubariq Ahmad dalam Depag (2006: 14),
menawarkan dua hal mengenai peran zakat. Pertama, zakat sebagai bagian dari
pungutan yang dikenakan Pemerintah atas masyarakat (administrasi zakat sebagai
bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Diantara Pemikir Islam yang
menolak poin ini adalah Dawam Rahardjo. Menurutnya, pengelolaan zakat oleh
pemerintah dikhawatirkan akan menyebabkan hilangnya substansi zakat sebagai
perintah Allah (P3EI, 2008: 504). Kedua, zakat sebagai “sistem kesejahteraan”
masyarakat Islam yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Indonesia menganut yang kedua ini.

Hal ini terbukti tidak dicantumkannya “zakat” sebagai unsur pendapatan negara
yang tertuang dalam APBN (lihat lampiran). Malahan zakat menjadi pengurang
pendapatan kena pajak (PKP), Itu artinya secara riil pendapatan negara akan
terkurangi dan ini berlawanan dengan keinginan IMF selaku donator hutang bagi
Indonesia, akibat adanya pembayaran zakat yang dilakukan oleh seorang muslim.

F. PENUTUP

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang bertujuan untuk
menciptakan keseimbangan ekonomi masyarakat. Islam menghendaki adanya
pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga kekayaan tidak
hanya terpusat dan berputar pada kelompok masyarakat tertentu saja. Negara
Indonesia sebagai Negara muslim terbesar memiliki perhatian serius terhadap
masalah pengelolaan dan pengembangan zakat. Dengan berdasar kepada Pasal 29
ayat 1 UUD 1945, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan tentang
zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, meskipun efek ekonomisnya belum
begitu terasa karena bukan pengurang pajak secara langsung.
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