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FIQH ZAKAT

Didin Hafidhuddin
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Memahami Fiqh Zakat

 Fiqh Zakat kontemporer harus dipahami
sebagai “upaya untuk memahami zakat
secara komprehensif dalam konteks kekinian,
yang memiliki karakter yang mungkin berbeda
dengan masa-masa sebelumnya”.

 Disamping masalah hukum, juga masalah
sosial ekonomi dan kesejahteraan
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Pengertian ZIS

Zakat, infaq dan shadaqah adalah ibadah 
dibidang harta yang memiliki peran sosial yang 

sangat penting dalam membangun 
kesejahteraan masyarakat, penanggulangan 

kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. 
Karena itu, berzakat dan berinfaq harus 
dijadikan gaya hidup (life style) sekaligus 

kebutuhan bagi orang-orang yang beriman.
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Hikmah dan Tujuan ZIS

Pertama, Zakat, infaq dan shadaqah bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan para mustahiq, terutama fakir-miskin. Termasuk di dalamnya
membantu di bidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi.

Di antara persoalan dunia saat ini:

 Kesenjangan yang semakin meningkat antara kelompok kaya dan
kelompok miskin  hasil riset the New Economics Foundation dan
Human Development Report 2006

 Riset Anup Shah (2008): 3 milyar manusia hidup dengan pendapatan di
bawah 2 dolar AS/hari, 1 dari 2 anak hidup dalam kemiskinan, dan GDP
41 negara miskin sama dengan kekayaan 7 orang terkaya di dunia.

 Daya beli kelompok miskin Indonesia yang semakin menurun  upah
riil petani turun 0,2%, upah riil buruh bangunan turun 2%, pembantu
rumah tangga turun 0,5% dan tukang potong rambut turun 2,5% (belum
lagi ditambah dengan efek kenaikan BBM).

ZAKAT  Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan
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Kedua, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan etos kerja.

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1) (yaitu) orang-orang yang 
khusyu` dalam shalatnya (2) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan 
dan perkataan) yang tiada berguna (3) dan orang-orang yang menunaikan zakatnya 

(4).” (QS. Al-Mukminun: 1-4).

Ketiga, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan etika bekerja dan
berusaha, yakni hanya mencari rizki yang halal.

s
"Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima shadaqah 

yang ada unsur tipu daya". (HR. Muslim).

Hikmah dan Tujuan ZIS
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Hikmah dan Tujuan ZIS

Keempat, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan aktualisasi potensi
dana untuk membangun umat, seperti untuk membangun sarana
pendidikan yang unggul tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi,
institusi publikasi dan komunikasi serta yang lainnya.

Kelima, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan kecerdasan intelektual,
emosional, spiritual dan sosial. Artinya, kesediaan ber-ZIS ini akan
mencerdaskan untuk mencintai sesamanya, terutama kaum dhu‟afa.

Keenam, Zakat, infaq dan shadaqah akan mengakibatkan ketenangan,
kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 
mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).
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Hikmah dan Tujuan ZIS
Ketujuh, Zakat, infaq dan shadaqah terkait dengan upaya menumbuh-
kembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan
memproduktifkannya.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka 
riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu 
maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang 

yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39).

Kedelapan, Zakat, infaq dan shadaqah juga akan menyebabkan orang
semakin giat melaksanakan ibadah mahdlah, seperti shalat maupun yang
lainnya.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku.”
(QS. Al-Baqarah: 43).
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 Kesembilan, mencerminkan semangat “sharing
economy”.

 Trend dunia saat ini menuju “sharing economy”

 Prof Yonchai Benkler (Harvard University): sharing atau
semangat berbagi merupakan modalitas yang paling
penting untuk meningkatkan produksi ekonomi

 Semangat “berbagi”: solusi untuk mengatasi masalah
ekonomi termasuk resesi (Swiercz dan Smith, Georgia
University)

Hikmah dan Tujuan ZIS
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Hikmah dan Tujuan ZIS

Kesepuluh, Zakat, infaq dan shadaqah juga
sangat berguna dalam mengatasi berbagai
macam musibah yang terjadi, seperti di Aceh,
Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga musibah
yang terjadi sekarang ini.

Hanya saja, hal-hal tersebut tidak mungkin bisa 
diaplikasikan, kecuali melalui amil zakat yang 
amanah, transparan dan bertanggungjawab
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Dasar Pelaksanaan Zakat

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 
pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 
budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 
dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a 

kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).
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Asas Pelaksanaan Manajemen Zakat

Muzakki Amil/petugas Mustahiq

Do‟a (QS. 

9:103)

Zakat Ada petugas/lembaga amil

Bersifat otoritatif disamping karitatif
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Contoh di Zaman Rasul

Terdapat Petugas Pemuda dari „Asad  Ibnu Luthaibah

Ali bin Abi Thalib  Pergi ke Yaman

Mu‟adz bin Jabal  Pergi ke Yaman

ZAKAT Bukanlah semata-mata: KARITATIF

Perlu: Otoritas (OTORITATIF).

s

“Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa memberikannya (zakat) karena berharap 
mendapatkan pahala, maka baginya pahala. Dan barangsiapa yang enggan 
mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat), dan setengah untanya, 

sebagai salah satu „uzman (kewajiban yang dibebankan kepada para hama) oleh 
Allah SWT. Tidak sedikit pun dari harta itu yang halal bagi keluarga Muhammad.”

(HR. Nasa’i).
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Pernyataan Abu Bakar

Dalam keterangan lain, riwayat Abu Dawud dikemukakan

bahwa ketika banyak orang yang mengingkari kewajiban zakat,

di zaman Abu Bakar ash-Shiddiq, beliau bersabda:

“Demi Allah! Saya akan memerangi orang yang memisahkan kewajiban 
shalat dengan kewajiban zakat. Sesungguhnya zakat itu hak yang terkait 

dengan harta. Demi Allah! Jika mereka menolah mengeluarkan zakat unta 
yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah Saw., pasti akau akan 

memerainginya, karena penolakan tersebut.” (HR. Abu Dawud).
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Manfaat Zakat Dikelola Oleh Lembaga

 Pertama, lebih sesuai dengan tuntunan syariah (al-Qur‟an) dan sirah
nabawiyyah maupun sirah para sahabat dan tabi‟in

 Kedua, Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat;

 Ketiga, Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat
apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki;

 Keempat, Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang
tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada
pada suatu tempat;

 Kelima, Untuk memperlihatkan syi‟ar Islam dalam semangat
penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

 Keenam, sesuai dengan prinsip modern dalam indirect financial system

Lembaga /petugas : BAZ dan LAZ (UU 38/1999)
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Contoh Pengelolaan Zakat

Zakat = hak mutlak Mustahiq (QS. 9:60)

1) Orang yang bekerja tidak memenuhi kebutuhan hidup, diberi modal usaha dan peralatan
bekerja , didampingi, diawasi dan dibina oleh Amil;

2) Orang yang tidak mampu bekerja (fisik, usia), diberi zakat konsumtif atau modal yang 
diusahakan oleh orang/lembaga lain (dengan sistem Syirkah). 

3) BAZ/LAZ  mendirikan kegiatan usaha. Contoh: Pabrik, dimana pekerjanya dan 
kepemilikan sahamnya adalah para mustahiq

4) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan

5) Untuk meningkatkan kualitas kesehatan

6) Untuk meningkatkan kualitas da‟wah, dll

Catatan:

Perlu dilakukan sinergi/ta‟awun antar badan/lembaga zakat, terutama dalam praktek
pendistribusian /pemanfaatan zakat dan bekerjasama dengan lembaga keuangan syari‟ah

Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk optimalisasi zakat, infaq dan 
shadaqah dalam rangka gerakan taat berzakat & berinfaq
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Harta Obyek Zakat

Dua pendekatan: 1) Tafsili (terurai)

2) Ijmali (global).

Pendekatan Terurai:

 Emas-Perak (QS. 9:34-35);

 Hasil Pertanian (QS. 6: 141);

 Peternakan (Al-Hadits);

 Perdagangan (Al-Hadits);

 Hasil Temuan/Rikaz (Al-Hadits).

Pendekatan Global:

 Harta (QS. 9:103);

 Hasil Usaha yang baik/ Halal (QS.
2:267);

 Beberapa hadits nabi;

 Karena itu, setiap penghasilan yang
memenuhi syarat zakat, wajib
dikeluarkan zakatnya  Setiap
menerima penghasilan  Misalnya
setiap bulan.

Jadi, segala jenis penghasilan/harta yang didapatkan dengan cara-cara yang halal, 
wajib dikeluarkan zakatnya kalau telah memenuhi persyaratan zakat. Kalau belum 

memenuhi maka keluarkan saja infaqnya.
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Firman Allah SWT

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang 
luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa 

(133) (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema`afkan 
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (134).”

(QS. Ali Imran: 133-134).

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24) bagi orang yang
meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (25)”. (QS. Al-Ma'arij: 24-25).

18

Zakat Profesi

 Profesi menurut Yusuf al-Qardhawi: penghasilan

atau pendapatan yang diusahakan melalui

keahliannya, baik secara sendiri maupun secara

bersama-sama (Fiqh Zakat, hal 487)

 Dikatakan sebagai al-maal al-mustafad

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyat: 19).
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Zakat Profesi

 Telah disepakati dalam Muktamar International I
tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H / 30
April 1984 M)

 Telah ditetapkan sebagai salah satu sumber zakat
dalam Bab IV Pasal 11 ayat 2 poin (f) UU No
38/1999 tentang Pengelolaan Zakat (pendapatan
dan jasa)

 Perbedaannya terletak pada qiyasnya (apakah
zakat emas-perak, zakat pertanian, atau gabungan
zakat pertanian dan emas-perak)

20

Beberapa Alasan
Kewajiban Zakat Profesi

1) Ayat-ayat Qur‟an yang bersifat umum yang mewajibkan semua
jenis harta dikeluarkan zakatnya (QS. 9: 103 & QS. 2: 267);

2) Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang,
meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian
dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu al-
amwaal, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan
istilah dengan istilah al-mustafad seperti teradapat dalam fiqh
zakat dan al-fiqh al-Islamy wa „Adillatuhu.

3) Dari sudut keadilan – yang merupakan ciri utama ajaran Islam –
penetapan kewajiban zakat pada setiapa harta yang dimiliki akan
terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan
kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang
konvensional.

4) Sejalan dengan perkembangan kehidupan ummat manusia,
khususnya dalam bidang ekonomi.
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Pendapat Yusuf Qardhawi & Wahbah Az-Zuhaili:

Penghasilan/pendapatan karena keahliannya:

 Bersifat Individual: profesi dokter, arsitek, ahli
hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da‟i atau
muballigh, dan lain sebagainya.

 Bersifat kelompok: pegawai (pemerintah
maupun swasta) dengan menggunakan sistem
upah atau gaji.

Zakat Profesi/Penghasilan

Hasil usaha yang dibambarkan tersebut di atas, dalam 
Istilah fiqh disebut dengan AL-MAAL AL-MUSTAFAD
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Zakat Perusahaan

 Istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan
perbuatan badan usaha untuk menjalankan usahanya
(dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan
kewajiban, serta dapat memiliki kekayaan sendiri)

 Masih terdapat perbedaan pendapat (konsep syakhshiyyah
„ainiyyah dan syakhshiyyah „itibariyyah/hukmiyyah)

 Prinsipnya: setiap harta yang berkembang wajib
dikeluarkan hartanya

 Telah ditetapkan dalam Bab IV Pasal 11 ayat 2 poin (b) UU
No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat (perdagangan dan
perusahaan) hukmul qaadhi yarfa‟ul khilaf
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Contoh Perhitungan Zakat

Pertanyaan:

Sebuah Perusahaan Mebel di
Jakarta pada tutup buku per
Januari tahun 2008 memiliki
keadaan sebagai berikut:

 Stok mebel 5 set seharga =
Rp. 10.000.000,-

 Uang tunai/bank = Rp.
15.000.000,-

 Piutang = Rp. 2.000.000,-

 Jumlah = Rp. 27.000.000,-

 Utang = Rp. 7.000.000,-

 Jumlah Akhir =Rp.
20.000.000,-

Jawaban:

 Besarnya zakat yang 

harus dikeluarkan : 2,5% 

x Rp. 20.000.000,- = Rp. 

500.000,-

Berapa Zakatnya?
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Contoh Perhitungan Zakat (2)

Pertanyaan:

Abdul Baqie adalah
seorang karyawan swasta
yang berdomisili di Bogor.
Mempunyai seorang isteri
dan dua orang anak yang
masih kecil. Penghasilan
per bulan Rp. 5.000.000,-
Bagaimana penghitungan
zakatnya ?

Jawaban:

 Pemasukan gaji Rp.
3.000.000,- perbulan;

 Nishab 520 kg beras @ Rp.
5.000,- = Rp. 2.600.000,-

 Dalam hal ini, zakat yang
dibayar setiap bulan yakni
sebesar 2,5%, maka zakat
yang harus dikeluarkan :
2,5% x Rp. 5.000.000,- =
Rp. 125.000,-.
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Contoh Perhitungan Zakat (3)

Pertanyaan:

Bapak Abdullah berdagang
pakaian mulai dari bulan
Muharram 1427 H senilai
50 juta. Setelah berlalu
waktu satu tahun, yaitu
bulan Muharram 1428 H,
nilai keuntungan harta
perdagangannya sebesar
10 juta. Utang-utang yang
harus dibayarkan senilai 5
juta. Bagaimana
perhitungan zakatnya?

Jawaban:

 Jadi, zakat yang harus
dikeluarkan adalah
(60 juta + 10 juta – 5
juta =) x 2,5% = Rp.
1.625.000,- (satu juta
enam ratus dua puluh
lima ribu rupiah).
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Zakat dan Pajak

Berbagai Pendapat:

a) Zakat

b) Pajak

Sama

Beda

Persamaan & Perbedaan

Persamaan:
1) Unsur Paksaan

a) Zakat (QS. 9: 103 & hadits nabi)

b) Pajak  Dikenakan tindak pidana yang tidak membayar (bagi
wajib pajak).

c) Sanksi (pajak):

 Peringatan/Teguran

 Surat paksa

 Penyiataan
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Zakat dan Pajak

Persamaan:

2) Unsur Pengelola

a) Zakat QS. 9: 103 & QS. 9: 103 (ada petugas/amil);

 Di Indonesia LPZ (BAZ & LAZ) UU No. 38/99.

b) Pajak  NEGARA  Departemen Keuangan 

Direktorat Jendral Pajak

3) Dari Sisi Tujuan

a) Zakat Memiliki hikmah dan urgensi yang sangat tinggi
dan strategis;

b) Pajak  Pembiayaan pembangunan, Kesejahteraan,
Biaya pendidikan masyarakat, DSB.
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Zakat dan Pajak

Perbedaan:

1) Dari Segi Nama

a) Zakat  Zakat  الّطهر الّنما، البركة، األصلح، (QS.

30:39, QS. 9:103, QS. 18:81);

b) Pajak الضريبت Beban

الجزيت QS. 9: 29.

c) Jizyah adalah pajak kepala yang dipungut oleh

pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam

sebagai pertimbangan bagi jaminan keamanan diri

mereka sendiri.
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Zakat dan Pajak

Perbedaan:

2) Dasar Hukum dan Sifat Kewajiban

a) Zakat  (al-Qur‟an, as-Sunnah & Ijma‟)  Tetap,

terus-menerus  Ibadah  Taqarrub kepada Allah

SWT QS. Al-Bayyinah: 5.

- Dalam kajian FIQH العبادة

b) Pajak الضريبت Keberadaannya relatif UU suatu

negara

Di Indonesia: UU 1945 pasal 23 ayat (2)
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Zakat dan Pajak

Perbedaan:

3) Dari Segi Obyek, Prosentase dan Pemanfaatan

a) Zakat  nishab, prosentase (tetap), dan

mustahik (QS. 9: 60).

b) Pajak, antara lain: Pajak pribadi, Pajak

Kebendaan, Pajak atas Kekayaan, Pajak atas

Bertambahnya Kekayaan, Pajak atas

Pemakaian (konsumsi), Pajak yang

Menambah Biaya Produksi, dll.
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Alasan Kewajiban Membayar Pajak

Ada beberapa alasan keharusan kaum muslimin menunaikan

kewajiban pajak yang ditetapkan negara.

 Pertama, terkait firman-Nya dalam QS. 2: 177;

 Kedua, perintah dari ulil amri (pemerintah) wajib ditaati selama

mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta

kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa‟

ayat 59;

 Ketiga, Solidaritas sosial dan tolong-menolong antara sesama

antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam

kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi,

sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Maidah ayat 2;

 Keempat, kaidah-kaidah umum hukum syara‟.

32

Beberapa Catatan: Revisi Amandemen UU No. 38/99

Sejak tahun 2001 hingga 2007 ini, BAZNAS (Badan Amil Zakat
Nasional) yang dibentuk dengan Keppres No. 8/2001, yang kemudian
diperbaharui dengan Keppres No. 103/2004, setelah menyerap
aspirasi para praktisi zakat dan masyarakat, memandang perlunya
dilakukan amandemen terhadap UU No. 38/1999 tersebut.
Amandemen ini juga bertujuan untuk lebih mengoptimalkan realisasi
potensi zakat yang cukup besar.

 Pertama, Perubahan atas Bab III tentang organisasi pengelola zakat. Dalam
perubahan undang-undang yang baru diusulkan kelembagaan zakat terdiri atas:

 Regulator, yaitu pemerintah yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya berkaitan dengan pengelolaan zakat;

 Lembaga Pengawas dan Koordinator yang dilaksanakan oleh Badan Amil
Zakat Nasional;

 Operator, yaitu BAZ dan LAZ;

Dua Usulan Amandemen
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Beberapa Catatan: Revisi Amandemen UU No. 38/99

 Pada bab IV Pasal 14 ayat (3) dinyatakan bahwa : zakat yang
telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil
zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari
wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

 Diktum pada ayat tersebut diusulkan menjadi : zakat yang
telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil
zakat menjadi pengurang pajak dari wajib pajak yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kedua, Perubahan Bab IV Pasal 14 ayat (3)

34

Alasan yang Melatarbelakangi
Usulan Perubahan 

 Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan kepada negara untuk
memperhatikan dan mengangkat nasib masyarakat Indonesia yang
terkategorikan sebagai fakir miskin. Hal tersebut memberikan landasan
yang kuat untuk menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen negara
di dalam mengentaskan kemiskinan.

 Definisi „pajak untuk fakir miskin‟ tidak dijelaskan secara eksplisit dalam
paket undang-undang perpajakan, baik dalam UU No. 16/2000, UU No.
17/2000, UU No. 18/2000, UU No. 19/2000, maupun UU No. 20/2000.

 Menjadi stimulus untuk meningkatkan pendapatan zakat sekaligus
pendapatan pajak.

35

PENJELASAN KHUSUS POIN (C)

 Berdasarkan pengalaman Malaysia, pendapatan zakat dan pajak mengalami
peningkatan pasca penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.
Ternyata dana pajak yang dikumpulkan tidak mengalami penurunan
sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian kalangan. Dalam laporan
Kementerian Keuangan Malaysia 2006 dan Laporan Pusat Pungutan Zakat
Malaysia 2006, terungkap bahwa pendapatan pajak dan zakat memiliki korelasi
positif.

 Sebagai contoh, pada tahun 2001 pendapatan zakat adalah sebesar 321 juta
ringgit dan pendapatan pajak berkisar pada angka 79,57 milyar ringgit. Tahun
berikutnya, pendapatan zakat naik menjadi 374 juta ringgit. Demikian pula
dengan pendapatan pajak yang naik menjadi 83,52 milyar ringgit. Pada tahun
2005, pendapatan zakat telah mencapai angka 573 juta ringgit, sedangkan pajak
106,3 milyar ringgit. Meski demikian, prosentase pendapatan zakat terhadap
pajak relatif konstan, yaitu berkisar antara 0,4% (2001) hingga 0,54% (2005).

36

Tabel Pendapatan Zakat dan Pajak
Malaysia (dalam ringgit)

Tahun Zakat* Pajak** Prosentase Zakat terhadap Pajak***

2001 321 juta 79.57 milyar 0.40 

2002 374 juta 83.52 milyar 0.45

2003 408 juta 92.61 milyar 0.44

2004 473 juta 99.40 milyar 0.48

2005 573 juta 106.30 milyar 0.54

Sumber: *Laporan Tahunan Pusat Pungutan Zakat Malaysia, 2006

**Laporan Kementerian Keuangan Malaysia, 2006

***diolah

Tabel tersebut membuktikan secara empiris bahwa kebijakan ‘zakat sebagai 
pengurang pajak’ dapat menjadi stimulus untuk menaikkan pendapatan kedua 

instrumen tersebut secara simultan. Dapat disimpulkan, berdasarkan 
pengalaman Malaysia, hubungan antara zakat dengan pajak adalah 

berbanding lurus, dan bukan berbanding terbalik. 
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37

PENJELASAN KHUSUS POIN (C)

 Yang juga sangat penting adalah, dana zakat yang terhimpun tidak
dimasukkan ke dalam APBN Malaysia, melainkan langsung ke dalam
rekening khusus lembaga zakat yang diawasi secara ketat oleh
pemerintah. Alasannya sederhana, jika masuk ke dalam APBN, maka
penyaluran zakat menjadi lebih lambat dan tidak fleksibel, sehingga
dikhawatirkan dapat mempersulit mustahik yang berhak menerimanya.
Yang terpenting adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban
penggunaan dana zakat yang transparan, terukur, dan jelas, sehingga
kepercayaan pemerintah dan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

 Agar diktum ini dapat diimplementasikan, maka perlu diselaraskan
dengan diktum yang terdapat dalam UU No 17/2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, yang
kini juga sedang dalam proses amandemen, terutama Pasal 9 ayat 1 (g).

38

Penyempurnaan Bab III Pasal 6 tentang Badan Amil 

Zakat dan Pasal 7 tentang Lembaga Amil Zakat

 Penyempurnaan ini diperlukan untuk memperjelas hubungan Baznas

dengan BAZDA dan dengan LAZNAS/LAZPROV. Diharapkan,

BAZNAS dapat menjadi otoritas zakat nasional yang memiliki fungsi

dan kewenangan yang jelas.

 Untuk itu, BAZNAS mengajukan usulan kepada DPR agar

penyempurnaan Undang-undang No.38/1999 dapat masuk dalam

Program Legislasi Nasional Tahun 2007, dan menjadi Rancangan

Undang-Undang atas Usul Inisiatif DPR.

 Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang hasil revisi atas Undang-

undang No. 38/1999 disarankan untuk diterbitkan Peraturan

Pemerintah, sehingga mengikat departmen-departemen dan lembaga

pemerintah lainnya.

39

Rekomendasi Hasil Konferensi Dewan Zakat MABIMS 
(Menteri Agama Brunai, Indonesia, Malaysia, Singapura) II

 Agar pemerintah di Negara-Negara MABIMS mendukung, memfasilitasi dan membantu
pengembangan Dewan Zakat MABIMS sebagai wadah komunikasi dan kerjasama zakat
di kawasan Asia Tenggara.

 Agar organisasi atau institusi zakat di Negara-Negara MABIMS terus meningkatkan
kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan zakat dan optimalisasi
pendayagunaannya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan mengurangi
masalah kemiskinan.

 Agar di setiap negara berusaha menjalin koordinasi dan sinergi zakat seluruh organisasi
zakat dalam rangka optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaannya, sekaligus
sebagai upaya penguatan ukhuwwah islamiyyah dan kesatuan umat.

 Perlu dikaji dan dipertimbangkan agar peran organ pemerintah yang mengatur masalah
zakat dapat ditingkatkan kapasitasnya, baik dalam tingkatan kementrian atau minimal
Direktorat Jenderal.

 Meminta kepada pemerintah, DPR, organisasi zakat dan masyarakat luas mengusahakan
dan memperjuangkan agar UU yang berkaitan dengan zakat dapat diamandemen/direvisi
sehingga zakat berperan secara maksimal sebagai sumber dana pembangunan umat.

 Meminta kepada Pemerintah dan DPR agar zakat dapat/boleh mengurangi Pajak/Cukai.

 Pengelola zakat dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan yang amanah,
transparan, dan akuntabel.

40

Penutup


