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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah  

Perekonomian global masih dalam turbulensi krisis. Badai masalah akan  menderas selama 

sistem kapitalisme berdiri. Akibatnya kemiskinan dan kesusahan melanda miliaran orang. 

Dan sebaliknya segelintir pemilik modal meraup keuntungan. Karena sebab itulah maka 

krisis akan tetap ada seperti gunung berapi yang kadang meletus dan kadang reda, akan tetapi 

di dalamnya magma tetap bergolak. 

Maka kita nyatakan bahwa tidak ada solusi hakiki kecuali dalam Islam yang memandang 

problem ekonomi adalah pada masalah pendistribusian kekayaan secara benar, dan 

pemberian kemungkinan kepada setiap individu untuk memanfaatkan kekayaan dan meraih 

bagiannya dari kekayaan itu serta menghalangi terkonsentrasinya kekayaan orang-orang 

tertentu saja. Dan masyarakat tidak dipandang secara akumulatif bahwa disana ada harta dan 

kekayaan dengan nilai sekian sehingga bagian individu sekian padahal pada faktanya itu 

bukan bagian individu-individu akan tetapi hanya bagian dari segelintir kecil orang. 

Kita juga merasakan dan melihat bukti-buktinya, ini adalah era bangkitnya kesadaran umat 

secara menyeluruh, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, bahwa mereka miskin, 

lemah dan tidak berdaya, karena mereka tidak bersatu dan terjajah, atau belum merdeka. 

Karena itu, kesadaran untuk bangkit dan merdeka pun menyeruak di mana-mana. Kapitalisme 

global telah menjadi musuh bersama umat, bahkan bukan saja umat Islam, tetapi juga seluruh 

umat manusia. 

Bangkitnya kesadaran umat Islam untuk kembali kepada agamanya. Ini bisa dilihat dari 

tingginya hasil observasi yang dilakukan di negeri kaum Muslim, yang menggambarkan 

tingginya keinginan mereka untuk menerapkan syariah Islam. Mereka juga mendambakan 

kesatuan dunia Islam dalam satu negara Khilafah. Bukan hanya itu, maraknya syiar dan 

kegiatan keislaman yang dilakukan oleh seluruh kelompok umat Islam. Semoga Allah SWT 

memberi kita kesabaran dan kekompakan, serta memungkinkan saudara untuk melakukan 

peran yang penting dalam menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Islam, seraya yakin 

bahwa setiap makar musuh pasti menemui kegagalan. 

Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar padahal di sisi Allah-lah 

(balasan) makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga 

gunung-gunung dapat lenyap karenanya. (TQS Ibrahim [14]: 46) 

Dari sisi bahaya yang datangnya dari eksternal, Amerika berharap dengan penggantian 

boneka yang mereka bentuk, maka akan memperpanjang umur pengaruhnya di negeri-negeri 

muslim. Sesungguhnya itu adalah tipu daya dan makar yang mereka jalankan. Mereka 

berharap bisa menundukkan kaum muslimin. Karena ketulusan para boneka kepada tuan-

tuannya yaitu orang-orang Amerika, para rezim boneka sangat berhasrat agar dikeluarkan 

kebijakan dari para ulama yang memberikan pembenaran terhadap kerjasama pemerintah 

dengan Amerika dalam membunuhi saudara-saudara kita kaum muslim di berbagai negeri 

dan merampok seluruh kekayaan di negeri kita dan semua negeri-negeri muslim. 
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Pemerintahan sekular ini tidak memperhatikan urusan Islam dan tidak mempedulikan para 

ulama. Pemerintah ini hanya mencari kebijakan yang dimintanya agar dikeluarkan oleh ulama 

untuk mengikuti hawa nafsu dan kepentingan Amerika,harta dan bercokolnya kekuasaan 

mereka, dan berikutnya untuk membungkam mulut masyarakat. yang patut disayangkan, 

pernyataan itu kosong dari solusi islami. Seolah-olah yang diinginkan dengan pernyataan itu 

adalah menyenangkan pihak-pihak yang tidak diridhai oleh Allah SWT. 

Pengaruh Amerika akan terus berlanjut di negeri-negeri muslim dan bahwa bangunan rezim 

yang mendasar republik sekuler tidak akan berubah kalau tidak ada perlawanan dari kita, 

kaum muslimin. Dengan segenap perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan Barat, 

maka keburukan itu pasti lenyap dengan izin Allah secara terhina dan kalah. Kafir Barat tidak 

paham bahwa kebenaran pasti terbit menggilas kebatilan dan memadamkannya. 

Patut kita dukung pernyataan yang keluar dari para ulama dari berbagai negeri kaum Muslim 

lintas tapal batas, ketika mereka menegaskan bahwa permasalahan kaum Muslim adalah satu. 

Musuh umat adalah satu yaitu negara-negara barat kapitalis kafir dan rezim-rezim 

pemerintahan yang memerintah dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah. Solusi 

umat adalah satu yaitu pemerintah dan negara yang menerapkan syariah. Negara yang bukan 

hanya untuk orang Islam, tetapi juga seluruh umat manusia. Negara yang bukan hanya akan 

melindungi akidah dan ajaran Islam dari penistaan, tetapi juga melindungi akidah dan ajaran 

non-Islam untuk bebas dilaksanakan oleh para pemeluknya. Itulah Khilafah Rasyidah ‘ala 

Minhaj an-Nubuwwah. 

Benar, pernyataan para ulama itu harus bersifat detil dan spesifik, tegas dan berani yang 

meletakkan point-point yang mengungkapkan sikap Islam yang hakiki terhadap seluruh 

negeri kaum Muslim. Juga mengirimkan pesan yang benar kepada kaum Muslim seluruhnya 

untuk bersikap yang benar membela Rabb mereka dan agama mereka. Disamping di 

dalamnya seharusnya para ulama juga mendeklarasikan bahwa Umat Islam adalah satu dalam 

hal agenda, damai dan perangnya, tidak bisa dipisahkan oleh barier dan perbatasan ataupun 

oleh rezim-rezim yang ditanam untuk memecah belah Umat Islam demi kepentingan negara-

negara barat yang berkelahi satu sama lain memperebutkan kita layaknya serigala yang 

memperebutkan domba. 

Hanya saja, penerapan Islam yang agung ini tidak cukup hanya dengan mengumpulkannya di 

dalam intisari kitab, melainkan dengan mendirikan negara yang mengemban dan 

menerapkannya, yaitu negara Khilafah Rasyidah yang akan menghidupkan kita dalam 

kehidupan yang indah, aman dan menenteramkan. Telah tiba waktunya untuk Anda 

mengatakan kalimat kebenaran setelah selama ini diam. Telah tiba waktunya Anda berjuang 

untuk menegakkan Daulah al-Khilafah al-Islamiyah ar-Rasyidah kedua yang pasti kembali 

setelah sekian lama menunggu. Maka jadikan diri Anda memiliki peran kunci dalam detik-

detik menentukan ini yang menanti lahirnya Daulah Islam. 

Engkaulah wahai kaum Muslim, yang akan menjadi mercusuar dunia, pengemban obor 

kebaikan di dalamnya, dan paling berhak dan layak untuk memimpinnya. Allah SWT telah 

memberikan kedudukan kepada kita dengan kedudukan yang mulia, melalui Islam yang 

agung ini. Agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul-Nya saw. Dengannya, kita 

pernah menjadi umat terbaik yang dihadirkan untuk seluruh umat manusia. Demikian halnya 

dengan penerapan Islam telah menjadikan umat ini gembira. Bukan hanya bagi umat Islam 

saja, tetapi juga kebahagiaan bagi seluruh umat manusia, setelah mereka mengalami nestapa 
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dan terus dirundung nestapa, karena dililit sistem kapitalisme dan demokrasi buatan manusia, 

yang mencekik leher kita. 

Maka dari itu kami membuat makalah ini sebagai bahan acuan kami untuk memberi solusi  

kepada pemerintah maupun cendikiawan untuk terus mengidealkan pada permasalahan 

pendistribusian kekayaan secara benar, dan pemberian kemungkinan kepada setiap individu 

untuk memanfaatkan kekayaan dan meraih bagiannya dari kekayaan itu serta menghalangi 

terkonsentrasinya kekayaan orang-orang tertentu saja. Maka kelompok kami mefokuskan 

pembahasaan makalah berjudul “Pajak dan zakat dalam presfekstif Islam”. 

 

B.Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pendistribusian kekayaan pajak dan zakat dalam presfektif Islam? 

2) Apa saja kelemahan dan kelebihan Pajak dan zakat dalam presfektif Islam? 

3) Bagaimana penyikapan pendistribusian kekayaan yang secara benar agar kesenjangan 

dapat lebih diminimalisir? 

 

C.Tujuan Masalah 

1) Untuk mengetahui pendistribusian kekayaan lewat pajak dan zakat dalam presfektif Islam 

2) Untuk mengetahui kelemahan dan kelibihan pendistribusian kekayaan lewat pajak dan 

zakat dalam presfektif Islam 

3) Untuk memberi solusi kebanyak khalayak penyikapan kedua teori yang sudah dipelajari 

 

D.Metode Penelitian 

Metode yang kami gunakan adalah deskriptif , kajian pustaka dilakukan dengan mencari 

literature di Internet. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

I. Pajak 

A SEJARAH PAJAK 

1.      MESIR 

Selama kendali, berbagai pemungut pajak Firaun Mesir dikenal sebagai ahli – ahli 

Taurat. Selama satu periode ahli – ahli Taurat dikenakan pajak atas minyak goreng. Untuk 

memastikan bahwa warga tidak menghindari ahli – ahli Taurat minyak goreng akan 

mengaudit pajak rumah tangga untuk memastikan bahwa jumlah minyak goreng yang tepat 

dikonsumsi dan bahwa warga tidak menggunakan sisa – sisa yang dihasilkan oleh proses 

memasak lainnya sebagai pengganti minyak dikenakan pajak. 

2.      YUNANI 

Dalam masa perang Athena dikenakan pajak disebut sebagai eisphora. Tidak seorang 

pun dibebaskan dari pajak yang digunakan untuk membayar pengeluaran khusus 

perang. Orang Yunani adalah salah satu dari beberapa masyarakat yang mampu untuk 

membatalkan sebuah pajak darurat. Ketika sumber daya tambahan diperoleh dengan upaya 

perang sumber daya yang digunakan untuk pengembalian pajak. Athena memberlakukan 

pajak bulanan pada orang asing, orang – orang Athena yang tidak memiliki orang tua, satu 

dirham untuk pria dan setengah dirham untuk perempuan. Pajak ini disebut sebagai metoikion. 

3.      ROMA 

Pajak awal di Roma adalah bea impor dan ekspor yang disebut portoria.  

Kaisar Augustus dipertimbangkan oleh banyak orang sebagai ahli strategi pajak yang 

paling cemerlang dari Kekaisaran Romawi. Selama pemerintahannya sebagai "Warga Negara 

Pertama" yang hampir dieliminasi sebagai pengumpul pajak untuk pemerintah pusat. Selama 

periode ini, kota diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan pajak. Kaisar Augustus 

menetapkan pajak warisan untuk menyediakan dana pensiun bagi militer. Pajak ini 5% pada 

semua warisan kecuali hadiah kepada anak – anak pasangan. Inggris dan Belanda mengacu 

pada pajak warisan Augustus dalam mengembangkan sendiri pajak warisan. 

Selama masa Julius Caesar, yang 1% pajak penjualan dikenakan. Selama masa Kaisar 

Augustus, pajak penjualan adalah 4% untuk budak dan 1% untuk segala sesuatu yang 

lain. Santo Matius adalah seorang pemungut cukai dari Kapernaum selama pemerintahan 
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Kaisar Augustus. Dia bukan dari publicani lama tapi disewa oleh pemerintah lokal untuk 

mengumpulkan pajak. 

4.      INGGRIS RAYA 

Pajak pertama dinilai di Inggris selama pendudukan oleh Kekaisaran Romawi.  

Lady Godiva adalah wanita Anglo-Saxon yang tinggal di Inggris selama abad ke-11. Menurut 

legenda, suami Leofric Lady Godiva, Earl of Mercia, berjanji untuk mengurangi pajak yang 

tinggi yang dikenakan pada penduduk Coventry ketika dia setuju untuk naik telanjang 

melalui jalan – jalan kota. 

Ketika Roma jatuh, raja – raja Saxon mengenakan pajak, disebut sebagai Danegeld, 

pada tanah dan properti. Raja – raja juga dikenakan bea masuk yang cukup besar. 100 tahun 

Perang (konflik antara Inggris dan Prancis) yang dimulai pada 1337 dan berakhir pada tahun 

1453. Salah satu faktor utama pertempuran pada 1369 adalah pemberontakan para bangsawan 

dari Aquitaine atas kebijakan pajak menindas dari Edward, The Prince Hitam. Pajak selama 

abad ke-14 yang sangat progresif; Pajak Poll 1377 mencatat bahwa pajak Duke of Lancaster 

adalah 520 kali pajak pada petani umum. Di bawah skema pajak awal dikenakan pada pajak 

pendapatan, pemegang kantor, dan pendeta. Pajak atas harta bergerak dikenakan pada 

pedagang. Masyarakat miskin membayar pajak sedikit atau tidak ada.  

Charles akhirnya dituntut dengan pengkhianatan dan dipenggal. Namun, masalah 

dengan Parlemen terjadi karena perbedaan pendapat pada tahun 1629 tentang hak – hak 

perpajakan yang diberikan Raja dan hak perpajakan yang diberikan DPR. Raja Writ 

menyatakan bahwa individu harus dipajaki sesuai dengan status. Oleh karena itu, ide pajak 

progresif pada mereka dengan kemampuan untuk membayar dikembangkan sangat awal.  

Pajak lain yang menonjol selama periode ini adalah pajak tanah dan berbagai pajak 

cukai. Untuk membayar tentara diperintahkan oleh Oliver Cromwell, Parlemen, tahun 1643, 

dikenakan pajak cukai pada komoditas penting (padi – padian, daging, dll). Pajak yang 

dikenakan oleh Parlemen diekstraksi dana bahkan lebih dari pajak yang dikenakan oleh 

Charles I, khususnya dari orang miskin. Pajak cukai sangat regresif, meningkatkan pajak 

pada orang miskin begitu banyak. Sehingga terjadi kerusuhan pada 1647. Kerusuhan terjadi 

karena pajak baru menurunkan kemampuan buruh pedesaan untuk membeli gandum ke titik 

di mana sebuah keluarga dari empat keluarga akan kelaparan. Selain cukai, tanah umum yang 

digunakan untuk berburu oleh kelas petani yang tertutup dan petani dilarang berburu. 

Sebuah pendahulu pajak penghasilan modern, yang kita kenal sekarang diciptakan 

oleh Inggris pada tahun 1800 untuk membiayai keterlibatan mereka dalam perang dengan 

Napoleon. Pajak ini dicabut pada tahun 1816 dan penentang pajak  yang berpikir demikian 
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hanya harus digunakan untuk membiayai perang, semua catatan pajak hancur bersama 

dengan cabutannya. Catatan dibakar di depan umum oleh menteri keuangan tapi salinan 

dipertahankan di basement pengadilan pajak. 

5.      KOLONIAL AMERIKA 

Koloni yang membayar pajak di bawah UU Tetes yang diubah pada 1764 untuk 

memasukkan bea impor molase asing, gula, anggur dan komoditas lainnya. Tindakan baru 

yang kemudian dikenal sebagai Undang – undang Gula. Karena Undang – undang Gula tidak 

menaikkan jumlah pendapatan yang cukup besar, Stamp Act menambahkan dengan 

mengenakan pajak langsung pada semua surat kabar dicetak dalam koloni dan dokumen 

paling komersial dan hukum pada tahun 1765. 

6.      PASCA REVOLUSI AMERIKA 

Pada 1794 pemukim barat Alleghenies, bertentangan dengan cukai Alexander 

Hamilton dari 1791, mulai apa yang sekarang dikenal sebagai "Pemberontakan Whiskey" 

Pajak cukai dianggap diskriminatif dan pemukim kerusuhan melawan penagih 

pajak. Presiden Washington akhirnya mengirim pasukan untuk menumpas 

kerusuhan. Meskipun dua pemukim akhirnya divonis pengkhianatan, Presiden memberikan 

mereka pengampunan.  

Pada tahun 1798 Kongres mengesahkan Pajak Properti Federal untuk membayar 

perluasan Angkatan Darat dan Angkatan Laut dalam hal kemungkinan perang dengan 

Perancis. Pada tahun yang sama, John Fries mulai dengan apa yang disebut 

sebagai "Pemberontakan Fries" yang bertentangan dengan pajak baru. Tidak ada yang terluka 

atau tewas dalam pemberontakan. Kemudian Fries ditangkap karena, tapi akhirnya diampuni 

oleh Presiden Adams tahun 1800. Anehnya, Fries adalah pemimpin unit milisi yang dipanggil 

keluar untuk menekan "Pemberontakan Whiskey." 

Pajak pendapatan pertama disarankan di Amerika Serikat selama Perang 1812. Pajak ini 

didasarkan pada Undang – Undang Pajak Inggris 1798 dan diterapkan tarif progresif untuk 

pendapatan. Pajak ini dikembangkan pada tahun 1814 tetapi tidak pernah diberlakukan 

karena perjanjian Ghent ditandatangani pada 1815 yang mengakhiri permusuhan dan 

kebutuhan untuk pendapatan tambahan. 

Undang – Undang Pajak tahun 1861 mengusulkan bahwa “akan ada pemungutan, 

pengumpulan, dan pembayaran, atas penghasilan tahunan setiap orang yang tinggal di AS, 

baik diperoleh dari segala jenis properti atau dari perdagangan profesional, pekerjaan atau 

panggilan dijalankan di Amerika Serikat atau di tempat lain, atau dari sumber apapun.” 
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Undang – Undang Pajak tahun 1862 disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Lincoln 1 

Juli 1862. Tingkatnya adalah 3% atas penghasilan di atas $ 600 dan 5% atas penghasilan di 

atas $ 10.000. Sewa atau nilai sewa dari rumah dapat dikurangkan dari penghasilan dalam 

menentukan kewajiban pajak. Penerimaan ini disebabkan kebutuhan pendapatan untuk 

membiayai Perang Saudara.Undang – Undang Pajak tahun 1864 disahkan untuk 

meningkatkan penghasilan tambahan untuk mendukung Perang Saudara. 

Dengan berakhirnya Perang Sipil keceriaan publik diterima berkenaan dengan pajak 

berkurang. Undang – Undang Pajak tahun 1864 dimodifikasi setelah perang. Tingkat diubah 

menjadi 5% datar dengan jumlah pembebasan dinaikkan menjadi $ 1.000. Dari 1870 – 1872 

tingkatnya adalah 2,5 persen datar dan jumlah pembebasan dan dinaikkan menjadi $ 2.000. 

Pajak ini dicabut pada tahun 1872 dan di tempatnya dipasang pembatasan tarif yang 

signifikan yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk AS sampai tahun 

1913. Pada tahun 1913 Amandemen ke-16 disahkan, yang memungkinkan Kongres otoritas 

pajak warga negara atas penghasilan yang berasal dari sumber apapun. 

Perlu dicatat bahwa Undang – Undang Pajak tahun 1864 ditentang beberapa kali. Mahkamah 

Agung dengan suara bulat mendukung pajak. Setelah perang pajak dinyatakan 

inkonstitusional oleh pengadilan yang sama karena diwakili pajak langsung pada warga yang 

tidak diperbolehkan di bawah konstitusi. 

 

B.SEJARAH PAJAK INDONESIA 

Pajak yang pertama kalinya di awali di Indonesia yaitu Pajak Bumi dan Bangunan atau yang 

lebih kita kenal dengan sebutan PBB. Dimana pada saat itu lebih dikenal sebagai pajak 

pertanahan. Pungutan ini diberlakukan kepada tanah atau lahan yang dimiliki oleh rakyat 

Indonesia. Pemungutan Pajak atas tanah ini dimulai sejak VOC masuk dan menduduki 

Hindia Belanda. Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah pajak di Indonesia dapat kita lihat 

pada buku karangan Profesor Tobias Subekti yang berjudul “Perpajakan di Indonesia”. 

Profesor Subekti adalah seorang profesor pajak pertama di Indonesia dan buku ini adalah 

disertasi beliau. Pada pada jaman dulu, Inspektur Liefrinch dari VOC mengadakan survey 

atau penelitian di daerah Parahyangan. 

Di mana hasil dari penelitian tersebut membuat VOC memutuskan untuk memberlakukan 

pajak pertanahan yang disebut dengan landrente. Rakyat setuju atas keputusan Pemerintah 

Hindia Belanda ini. Rakyat harus membayar uang sebesar 80% dari harga besaran tanah atau 

hasil 

lahan yang dimilikinya. Daendels, 
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seorang Jendral yang terkenal akan kekejamannya menyatakan bahwa tanah di Hindia 

Belanda adalah milik dari Belanda. Pada masa kependudukan Inggris yang dipimpin oleh 

Raffles kebijakan 

landrente berubah. Raffles mengenakan tarif sebesar 2,5% untuk golongan pribumi dan tarif 5% 

untuk tanah yang dimiliki oleh bangsa lain. Selain itu, Raffles juga mengeluarkan Surat 

Tanah sebagai suatu Sertifikat Tanah Internasional bagi penduduk yang dikenal dengan nama 

girik dalam bahasa Jawa. Ketika, pemerintahan Hindia Belanda 

kembali, timbul gagasan untuk 

mengenakan pajak penghasilan. Pada tahun 1920-1921 sudah ada pajak penghasilan terhadap 

hasil bumi atau hasil lahan penduduk. Isitlahnya dikenal dengan nama Versponding Warde 

yang berupa pajak untuk kebun-kebun teh, kelapa, jati, dan tembakau. Pengenaan tarifnya 

sebesar 7,5% dari hasil. Pada tahun 1934 sudah ada Pajak Kendaraan Bermotor. Setelah itu, 

lahirlah jenis pajak-pajak yang lain yang berkembang hingga zaman kemerdekaan hingga 

sekarang. Oleh karena itulah, kita dapat menyebut bahwa PBB merupakan cikal bakal dari 

pajak di Indonesia. Ada tiga katagori cika bakal pajak di Indonesia diantaranya? 

1.      Pajak 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

(Prof. Dr. P.J.A. Adriani) 

Pengertian Pajak Menurut  Leroy Beaulieu (1906) 

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh Kekuasaan 

Publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah.” 

Pengertian Pajak Menurut  Prof. Edwin RA Seligman (1925) 

“Tax is a compulsory contribution from the person, to the Government to defray the expenses 

incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred“. 

Pengertian Pajak Menurut Mr. Dr. N J Feldmann (1949)  
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mendefinisikan bahwa “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan 

terhutang kepada Penguasa, tanpa adanya kontra-prestasi, semata-mata digunakan untuk 

menutup pengeluaran umum.” 

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. MJH Smeets (1951)  

mendefinisikan bahwa “Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terhutang melalui 

norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat 

ditunjukkan dalam hal yang individual.” 

Pengertian Pajak Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (1964)  

mengartikan bahwa “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh 

Penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” 

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH  

mendefinisikan sebagai berikut “Pajak adalah iuran rakyat kepada KAS NEGARA 

berdasarkan Undang-undang dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 

Dari banyaknya definisi para ahli, dapat diambil beberapa cirri atau karakteristik dari pajak, 

yaitu sebagai berikut: 

a.       Pajak dipungut berdasar undang-undang atau peraturn pelaksanaannya. 

b.       Terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi langsung. 

c.       Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu ada 

istilah pajak pusat dan pajak daerah. 

d.       Hasil dari uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 

baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan 

maka sisanya digunakan untuk public investment. 

e.       Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam 

kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu mengatur. 

2.      Retribusi 
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Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang 

dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Pembayar 

retribusi justru menginginkan adanya jasa timbale balik langsung dari pemerintah. Contohnya, 

pembayaran air minum pada PAM, retribusi listrik, telepon, gas, uang kuliah, dan sebagainya. 

Pengenaan retribusi berlaku umum dan dapat dipaksakan. Misalnya retribusi terhadap listrik, 

apabila rakyat tidak membayar retribusi listrik, maka aka nada tindakan-tindakan tertentu 

yang bertujuan sebagai pemaksaan seperti pengenaan denda, pemutusan hubungan sementara, 

dan sebagainya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah: 

a.       Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum). 

b.       Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan 

mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya. 

c.       Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang 

bersangkutan. 

d.       Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis. 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan. 

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu 

a.       Retribusi Jasa Umum. 

Objek retribusi ini beupa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa 

umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah 

berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jenis ini misalnya: 

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Biaya Cetak KTP 

dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemerikasaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Biaya 

Cek Peta, dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 



14 
 

b.       Retribusi Jasa Usaha 

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip komersial. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran 

penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta 

sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Retribusi jenis ini 

misalnya: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, 

Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi 

Tempat Penginapan, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi 

Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi 

Penyeberangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Penjualan 

Produksi Limbah. 

c.        Retribusi Perizinan Tertentu 

Objek retribusi ini yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin 

tertentu dari Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah 

adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 

pemberian izin yang bersangkutan. 

 

 

 

3.      Sumbangan 

Menurut Santoso Brotodiharjo, dalam sumbangan itu terkandung pemikiran bahwa  biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas 

umum, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya 

sebagian penduduk saja. Oleh karena itu, maka hanya golongan tertentu dari penduduk ini 

sajalah yang diwajibkan membayar sumbangan ini. Sumbangan memang hampir sama 

dengan retribusi, tapi keduanya memiliki perbedaan. Pada retribusi dapat ditunjuk seseorang 
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yang mengenyam kenikmatan kontraprestasi dari pemerintah, sedangkan pada sumbangan, 

yang mendapat kontraprestasi ini hanya satu golongan. 

Apabila dikaitkan dengan pajak dan retribusi, maka sumbangan memiliki karakteristik 

tertentu, antara lain:  

a.       Sumbangan dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikat 

umum 

b.       Dalam sumbangan, kontraprestasi diperoleh bukan karena membayarnya secara individual 

melainkan secara kelompok. 

c.       Pelaksanaannya dapat dipaksakan, tetapi tidak bersifat ekonomis seperti halnya retribusi, 

melainkan hanya bersifat yuridis. 

 

C.FUNGSI DAN PERANAN PAJAK 

1. Fungsi Stabilitas 

Pajak memberi kesempatan pada pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan yang 

berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Fungsi 

stabilitas ini dapat berjalan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan 

pajak, dan penggunaan pajak seefisien mungkin. 

 

2. Fungsi Budgeeter ( Anggaran ) 

Dalam fungsi budgeter, pajak menjalankan fungsinya untuk membiayai pengeluaran negara, 

baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pembangunan, seperti belanja pegawai, belanja 

barang, pemeliharaan dan lain- lain. 

 

3. Fungsi Retribusi Pendapatan 

Pajak dipungut untuk digunakan membiayai semua kepentingan umum. Salah satunya adalah 

untuk peningkatan lapangan kerja yang bermanfaat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat luas. 

 

4. Fungsi Regulatif ( Mengatur ) 

Melalui kebijaksanan pajak, pemerintah memiliki peluang yang lebih baik untuk mengatur 

pertumbuhan ekonomi. Disini pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu 

tujuan, seperti kebijakan pengurangan pajak dalam hal penanaman modal. 
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D.Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Sh., Hukum Pajak mempunyai keudukan di antara 

hukum-hukum sebagai berikut: 

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 

2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan dengan rakyatnya. 

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:  

o Hukum Tata Negara 

o Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif) 

o Hukum Pajak 

o Hukum Pidana  

Dengan demikian kedudukan pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam 

mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis derogat Lex Generalis, 

yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu 

ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang 

diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak itu sendiri, 

sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada 

sebelumnya. 

Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaan tidak dapat ditunda Misalnya 

dalam hal pengujian keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jendral Pajak bahwa 

keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu 

membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang 

menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah keputusan lain. 

E.Undang - Undang Perpajakan Negara 

 1.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan  

stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

 2.      Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  

stdd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

http://pureliefde.wordpress.com/2010/02/12/kedudukan-hukum-pajak/
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_6_Tahun_1983
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_16_Tahun_2009
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_7_Tahun_1983
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_36_Tahun_2008
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 3.      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah  

stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

4.      Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan  

stdd Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

 5.      Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai  

stdd Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

 

 

F.ASAS PAJAK 

 

Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan 

pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib 

pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

 

Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, 

sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 

 

Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas 

kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling 

baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak 

menerima hadiah. 

 

Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan 

sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil 

pemungutan pajak. 

 

 

 

 

http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_8_Tahun_1983
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_42_Tahun_2009
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_10_tahun_1995
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_17_Tahun_2006
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_11_Tahun_1995
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Nomor_39_Tahun_2007
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II. Zakat 

A.    Sejarah Zakat Pada Masa Rosulullah 

1.      Pada Periode Makkah 

Ayat-ayat Alqur'an yang mengingatkan orang mukmin agar mengeluarkan sebagian 

harta kekayaannya untuk orang-orang miskin diwahyukan kepada Rasulullah SAW ketika 

beliau masih tinggal di Makkah. Perintah tersebut pada awalnya masih sekedar sebagai 

anjuran, sebagaimana wahyu Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 39:  

''Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan 

Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan 

(pahalanya)''. 

2.      Pada Periode Madinah 

Namun menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 

Hijriah di Madinah.1[1] Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan, 

sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, Syawal. Jadi, mula-mula diwajibkan 

zakat fitrah kemudian zakat mal atau kekayaan.  

Firman Allah SWT surat Al-Mu'minun ayat 4: ''Dan orang yang menunaikan zakat''. 

Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat dalam ayat di atas 

adalah zakat mal atau kekayaan meskipun ayat itu turun di Makkah. Padahal, zakat itu sendiri 

diwajibkan di Madinah pada tahun ke-2 Hijriah. Fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban 

zakat pertama kali diturunkan saat Nabi SAW menetap di Makkah, sedangkan ketentuan 

nisabnya mulai ditetapkan setelah Beliau hijrah ke Madinah.  

 

 

Kewajiban yang dikenal sebagai zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. 

Namun, permasalahan zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat. 

Demikian juga pada zaman Nabi Muhammad SAW.  

Dalam buku 125 Masalah Zakat karya Al-Furqon Hasbi disebutkan bahwa awal Nabi 

Muhammad SAW hijrah ke Madinah, zakat belum dijalankan. Pada waktu itu, Nabi SAW, 

para sahabatnya, dan segenap kaum muhajirin (orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari 

Makkah ke Madinah) masih disibukkan dengan cara menjalankan usaha untuk menghidupi 

diri dan keluarganya di tempat baru tersebut. Selain itu, tidak semua orang mempunyai 
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perekonomian yang cukup kecuali Utsman bin Affan karena semua harta benda dan kekayaan 

yang mereka miliki ditinggal di Makkah.2[2] 

Kalangan anshar (orang-orang Madinah yang menyambut dan membantu Nabi dan 

para sahabatnya yang hijrah dari Makkah) memang telah menyambut dengan bantuan dan 

keramah-tamahan yang luar biasa. Meskipun demikian, mereka tidak mau membebani orang 

lain. Itulah sebabnya mereka bekerja keras demi kehidupan yang baik. Mereka beranggapan 

pula bahwa tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah.  

Keahlian orang-orang muhajirin adalah berdagang. Pada suatu hari, Sa'ad bin Ar-Rabi' 

menawarkan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf, tetapi Abdurrahman menolaknya. Ia 

hanya minta ditunjukkan jalan ke pasar. Di sanalah ia mulai berdagang. Dalam waktu tidak 

lama, berkat kecakapannya berdagang, ia menjadi kaya kembali. Bahkan, sudah mempunyai 

kafilah-kafilah yang pergi dan pulang membawa dagangannya.  

Selain Abdurrahman, orang-orang muhajirin lainnya banyak juga yang melakukan hal 

serupa. Kelihaian orang-orang Makkah dalam berdagang ini membuat orang-orang di luar 

Makkah berkata, ''Dengan perdagangan itu, ia dapat mengubah pasir sahara menjadi emas.'' 

Tidak semua orang muhajirin mencari nafkah dengan berdagang. Sebagian dari 

mereka ada yang menggarap tanah milik orang-orang anshar. Tidak sedikit pula yang 

mengalami kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya. Akan tetapi, mereka tetap berusaha 

mencari nafkah sendiri karena tidak ingin menjadi beban orang lain. Misalnya, Abu Hurairah.  

Kemudian Rasulullah SAW menyediakan bagi mereka yang kesulitan hidupnya 

sebuah shuffa (bagian masjid yang beratap) sebagai tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, 

mereka disebut Ahlush Shuffa (penghuni shuffa). Belanja (gaji) para Ahlush Shuffa ini 

berasal dari harta kaum Muslimin, baik dari kalangan muhajirin maupun anshar yang 

berkecukupan. 

Setelah keadaan perekonomian kaum Muslimin mulai mapan dan pelaksanaan tugas-

tugas agama dijalankan secara berkesinambungan, pelaksanaan zakat sesuai dengan 

hukumnya pun mulai dijalankan. Di Yatsrib (Madinah) inilah Islam mulai menemukan 

kekuatannya. 

Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW menerima wahyu berikut ini: 

''Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan 

dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan'' (QS Al-Baqarah: 110).  
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Berbeda dengan ayat sebelumnya, kewajiban zakat dalam ayat ini diungkapkan 

sebagai sebuah perintah, dan bukan sekedar anjuran. 

Mengenai kewajiban zakat ini ilmuwan Muslim ternama, Ibnu Katsir, 

mengungkapkan, ''Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua hijriyah. Tampaknya, zakat 

yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang 

khusus, sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini, yang dibicarakan di Makkah, 

merupakan kewajiban perseorangan semata''.   

Sayid Sabiq menerangkan bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara 

mutlak. Kewajiban zakat ini tidak dibatasi harta yang diwajibkan untuk dizakati dan 

ketentuan kadar zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran dan kemurahan kaum 

Muslimin. Akan tetapi, mulai tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur 

ditetapkan besar dan jumlah setiap jenis harta serta dijelaskan secara teperinci.  

Menjelang tahun ke-2 Hijriah, Rasulullah SAW telah memberi batasan mengenai 

aturan-aturan dasar, bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar 

zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat.3[3] Dan, sejak saat itu zakat telah berkembang 

dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan yang 

diharapkan dipenuhi oleh setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah 

minimum kekayaan yang wajib dizakati. 

 

B.     Sejarah Zakat Pada Masa Sahabat 

1.      Masa Khalifah Abu Bakar Ashidiq 

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada 

Khalifah Abu Bakar Ashidiq. Di masa pemerintahan Abu Bakar, zakat dilakukan dengan 

merujuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah SAW. Namun, 

persoalan baru muncul, ketika ada orang atau kelompok yang enggan membayar zakat, di 

antaranya Musailamah Al-Kadzdzab dari Yamamah dan Sajah Tulaihah. 

Masalah ini berakar dari pemahaman sebagian umat Islam bahwa perintah zakat 

yang tertuang dalam surat At-Taubah ayat 103: “Ambilah sedekah (zakat) dari harta mereka, 

dari zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,” bermakna hanya Nabi yang 

berhak memungut zakat, karena beliaulah yang diperintahkan untuk memungut pajak. 

Mereka juga menilai hanya pemungutan yang dilakukan Nabi yang dapat 

membersihkan dan menghapuskan dosa mereka. Dengan demikian, zakat hanya menjadi 
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kewajiban mereka ketika Rasullulah masih hidup, dan ketika rasul telah wafat maka mereka 

terbebas dari kewajiban berzakat tersebut. 

Pandangan tersebut jelas keliru. Menyikapi hal itu, Abu Bakar mengambil kebijakan 

tegas dengan memerangi mereka. Bagi Abu Bakar mereka dianggap telah murtad. Pada 

awalnya, kebijakan Abu Bakar ini ditentang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab 

berpegang kepada hadis nabi yang menyatakan, “Saya diutus untuk memerangi manusia 

sampai ia mengucapkan kalimat La llahaillah”. 

Bagi Umar, dengan masuk Islam yang dibuktikan dengan mengucapkan lafaz 

syahadat, sudah menjamin bahwa darah dan kekayaan seseorang berhak memperoleh 

perlindungan. 

Akan tetapi Abu Bakat beragumen bahwa teks hadis di atas memberi syarat 

terjadinya perlindungan tersebut, yaitu, “kecuali bila terdapat kewajiban dalam darah dan 

kekayaan itu.” 

Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan. Abu Bakar juga 

menganalogikan zakat dengan sholat, karena pentasyri’an keduanya memang sejajar. 

Argumen tersebut akhirnya dapat diterima oleh Umar. 

Dan Abu Bakar pun beragumentasi pada Alquran, dimana negara diberikan 

kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan 

kembali sebagai dana pembangunan negara. 

Ketegasan sikap Abu Bakar, dalam hal ini betul-betul merupakan suatu sikap yang 

membuat sejarah yang tidak ada tandingannya. Dia tidak dapat sama sekali menerima 

pemisahan antara ibadah jasmaniah (salat) dari ibadah kekayaan (zakat) dan tidak dapat pula 

menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan kepada Rasulullah, walaupun hanya 

berupa seekor kambing ataupun anaknya. 

Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi nabi palsu dan 

sudah dirasakan bahayanya di Madinah pun tidak terlepas dari tindakan tegasnya. Dia tidak 

mundur sedikitpun dari tekadnya untuk memerangi mereka, sehingga setiap warga negara 

yang melakukan pembangkangan tidak mau membayar zakat, pemerintah dapat melakukan 

penyitaan terhadap aset yang dimiliki. 

Demikianlah tindakan Abu Bakar sebagai khalifah pertama terhadap orang-orang 

yang membangkang untuk tidak membayar zakat. Demikian pula bagaimana sikap para 

sahabat utama, termasuk mereka yang pada mulanya tidak setuju, sepakat bahwa 

pembangkang-pembangkang itu harus diperangi karena keengganan mereka membayar salah 

satu ibadah utama dalam Islam. 
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Dengan demikian, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat 

merupakan salah satu masalah konsensus (ijma’) dalam hukum Islam. Negara Islam dalam 

periode Abu Bakar, pertama kali melancarkan perang untuk membela hak-hak fakir miskin 

dan golongan-golongan ekonomi lemah. 

Setelah dilakukan pembersihan terhadap semua pembangkang zakat, Abu Bakar pun 

memulai tugasnya dengan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bagi orang-orang 

yang berhak menerimanya, menurut cara yang dilakukan Rasullulah. Dia sendiri mengambil 

harta dari Baitul Mal menurut ukuran yang wajar dan diberikan kepada golongan yang berhak 

menerimanya, dan selebihnya dibelanjakan untuk persediaan bagi angkatan bersenjata yang 

berjuang di jalan Allah. 

Dalam soal pemberian, Abu Bakar tidak membedakan antara terdahulu dan 

terkemudian masuk Islam. Sebab kesemuanya berhak memperoleh zakat apabila kondisi 

kehidupannya membutuhkan serta masuk dalam kelompok Asnaf penerima zakat yang 

terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. 

Abu Bakar mendirikan Baitul Mal di San’ah, tempat yang terletak di daratan tinggi 

Madinah. Dia tidak mengangkat satu pun pengawal atau pegawai untuk mengawasinya. Bila 

ditanya mengapa tidak mengangkat penjaga, maka Abu Bakar menjawab. “Jangan takut, 

tidak ada sedikit pun harta yang tersesisa di dalamnya, semua telah habis dibagikan.” 

Ketika Abu Bakar meninggal, Umar bin Khatab memanggil sahabat terpercaya,  di 

antaranya Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan untuk masuk dalam Baitul Mal. 

Mereka tidak mendapatkan satu dinar dan satu dirham pun di dalamnya, kecuali satu karung 

harta yang tersimpan dalam Baitul Mal yang berisi satu dirham. 

 

2.      Masa Khalifah Umar Bin Khottab 

Pada masa Umar menjadi Khalifah, situasi jazirah Arab relatif lebih stabil dan 

tentram. Semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Umar melantik amil-amil 

untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikan 

kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu kemudian diberikan kepada 

Khalifah. 

Untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan dengan persoalan yang kian 

kompleks, Umar kemudian membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk 

beberapa lembaga baru yang bersifat akseklusif-operasional, di antara lembaga baru yang 

Umar bentuk adalah Baitul Mal. 
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Lembaga yang berfungsi mengelola sumber-sumber keuangan, termasuk zakat. 

Umar menentukan satu tahun anggaran selama 360 hari, dan menjadi tanggung jawab Umar 

untuk membersihkan Baitul Mal dalam setiap tahun selama sehari. Umar berkata,”Untuk 

mendapatkan ampunan dari Allah, aku tidak sedikitpun tinggalkan harta di dalamnya.” 

Ada perkembangan menarik tentang implementasi zakat pada periode Umar ini, 

yaitu Umar membatalkan pemberian zakat kepada muallaf. Di sini Umar melakukan ijtihad. 

Umar saat itu memahami bahwa sifat muallaf tidak melekat selamanya pada diri seseorang. 

Pada situasi tertentu memang dipandang perlu menjinakkan hati seseorang agar 

menerima Islam dengan memberikan tunjangan, namun bila ia telah diberi cukup kesempatan 

untuk memahami Islam dan telah memeluknya dengan baik, maka akan lebih baik tunjangan 

itu dicabut kembali dan diberikan kepada orang lain yang jauh lebih memerlukan. 

Selain itu pada masa beliau mulai diperkenalkan sistem cadangan devisa, yaitu tidak 

semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis, namun ada pos 

cadangan devisa yang dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau 

perang. Hal ini merupakan terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan zakat yang dilakukan 

oleh Umar bin Khattab. 

Pada awal pertumbuhan konsep baitulmaal yang diinisiasi oleh Khalifah Umar bin 

Khattab, pengelolaan dana zakat menjadi otorisasi pusat dengan model sentralisasi. Sehingga 

pemerintah pusat menjadi agent of change terhadap perubahan kondisi masyarakat, terutama 

mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa. Wibawa pemerintah dan ketaatan rakyat 

menjadi harmonis seiring dengan imbangnya pengelolaan harta zakat kepada masyarakat.  

Pada masa Umar bin Khattab, sahabat Muaz bin Jabal yang menjabat sebagai 

Gubernur Yaman ditunjuk pertama kali untuk menjadi ketua amil zakat di Yaman. 

Konsekuensi dengan model sentralisasi dipahami sebagai satu kewajiban ketaatan karena 

sistem dan infrastruktur yang sudah established (berkembang). 

Pada tahun pertama Muaz bin Jabal mengirimkan 1/3 dari surplus dana zakatnya ke 

pemerintah pusat, lalu Khalifah Umar mengembalikan kembali untuk pengentasan 

kemiskinan di daerah Yaman. Sebuah kebijakan yang semestinya dilakukan sebagai 

pendidikan otorisasi wilayah dalam sistem kebijakan zakat pada saat itu.  

Pada tahun kedua Muaz bin Jabal menyerahkan dari surplus zakatnya ke pemerintah 

pusat. Dan Subhanallah, pada tahun ketiga Muaz bin Jabal menyerahkan seluruh 

pengumpulan dana zakatnya ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena sudah tidak ada 

lagi orang yang mau menerima zakat dan disebut sebagai mustahik, sehingga kebijakan 

pemerintah pusat mengalihkan distribusi dana tersebut pada daerah lain yang masih miskin.  
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Paradigma merubah mustahik menjadi muzaki bukanlah mimpi, ketika pengelolaan 

zakat didukung dengan manajemen profesional dan sistem kebijakan pemerintah yang 

komprehensif serta bermuara pada kepentingan kesejahteraan mustahik.  

 

3.      Masa Khalifah Usman Bin Affan 

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-

dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangan oleh Umar bin Khattab. 

Pada masa Usman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman 

sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta kharaz dan jizyah yang diterimanya. Harta 

zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa 

sebelumnya. Usman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. 

Pernah satu masa, Usman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta 

kepada yang berhak namun masih tersisa seribu dirham, lalu Usman menyuruh Zaid untuk 

membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan masjid Nabawi. 

Pada periode ini ada sinyalemen bahwa perhatian khalifah pada pengelolaan zakat 

tidak sepenuh seperti pada kalifah sebelumnya, dikarenakan pada periode ini wilayah 

kekhalifahan Islam semakin luas dan pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau oleh aparat 

birokrasi yang terbatas. 

Sementara itu, terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang memadai, yakni 

kharaj dan jizyah. Sehingga khalifah lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan negara yang 

lain seperti kharaj dan jizyah yang besaran persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat 

yang besarannya harus mengikuti tuntunan syariat. 

 

 

 

4.      Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib 

Dalam kebijakan zakat dan pengelolaan uang Negara khalifah Ali bin Abi Thalib 

mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab. Zakat dianggap 

sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan da Baitul Mal, namun zakat berbeda dengan 

jenis harta-harta yang lain, dari segi perolehannya serta berapa kadar yang harus 

dikumpulkan, dan dari segi pembelajaannya. 

Saudah berkata “ Saya menemui Amirul Mukminin untuk mengeluhkan sesuatu 

kepada petugas yang diangkatnya sebagai pengumpul zakat. Ketika saya berdiri di depannya 

ia berkata kepada saya dengan penuh kelembutan, `Adayang Anda perlukan ? `Saya 
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mengadukan petugas tersebut kepadanya. Setelah mendengar pengaduan saya, ia langsung 

menangis dan berdoa kepada Allah, `Ya Allah ! Saya tidak menyuruh para petugas itu untuk 

menindas manusia, dan tidak meminta mereka menyia-nyiakan keadilanMu.`Lalu ia 

mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan menuliskan kata-kata berikut,`Timbag dan 

ukurlah dengan benar dan jangan memberi kepada rakyat dengan ukuran yang kurang, dan 

janganlah menyebarkan bencana dimuka bumi. Setelah anda menerima suratini, tahanlah 

barang-barang yang Anda urusi sebagai cadangan sampai orang lain datang dan mengambil 

alih tugas iu dari Anda.” 

Dalam buku Islamic Economic: Theory and Practice (Lahore, 1970:285), 

diterangkan bahwa ibadah zakat mengikuti beberapa prinsip yaitu : 

a.       Prinsip Keyakinan Keagamaan (Faith). Prinsip ini menyatakan bahwa orang yang 

membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi 

keyakinan agamanya, sehingga kalau belum mengeluarkan zakat, merasa belum sempurna 

ibadahnya. 

b.      Prinsip Pemerataan (Equity) dan Keadilan. Prinsip ini menggambarkan tujuan dari zakat itu 

sendiri, membagi lebih adil atas kekayaan yang telah diberikan oleh Allah. 

c.       Prinsip Produktivitas (productivity) dan Kematangan. Prinsip ini menekankan bahwa zakat 

memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertntu. 

d.      Prinsip Nalar (Reason) dan Prinsip Kebebasan (Freedom). Kedua prinsip ini menjelaskan 

bahwa zakat harus dibayar oleh orang yang bebas, dan sehat jsmani serta rohaninya. Zakat 

tidak dipungut dari orang yang sedang mengalami gangguan jiwa. 

e.       Prinsip Etik (Ethic) dan Kewajaran. Prinsip ini menjelaskan, zakat tidak akan dimnta 

secara sewenang-wenang, tanpa memperhatikan akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. 

Zakat tidak mungkin dipungut, kalau ternyata membuat orang yang membayarnya menderita. 

 

C.    Sejarah Zakat Pada Masa Tabiin 

Hal dan kondisi seperti inipun terjadi pada masa kekhalifahan tabiin-tabiin yang 

berjuang dijalan Allah SWT. Salah satunya Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. 

Pemimpin yang mengoptimalkan potensi zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf sebagai kekuatan 

solusi pengentasan kemiskinan di negerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 

bulan dengan pengelolaan dan sistem yang profesional, komprehensif dan universal membuat 

negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di negerinya. 
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Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin 

Abdurahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di Baitulmaal karena sudah 

tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat.  

Mindset dan izzah prilaku muslim yang perlu menjadi perhatian bersama antara 

muzaki dan mustahik. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah 

kepada orang yang biasa menerima upah. Lalu Yazid menjawab, "Sudah diberikan namun 

dana zakat masih berlimpah di Baitulmaal."  

Umar mengintruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berhutang 

dan tidak boros. Yazid berkata, "Kami sudah bayarkan hutang-hutang mereka namun dana 

zakat masih berlimpah." 

Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang 

dan membayarkan maharnya. Namun hal itu dijawab oleh Yazid dengan jawaban yang sama 

bahwa dana zakat di Baitulmaal masih berlimpah.  

Pada akhirnya, Umar bin Abdul memerintahkan Yazid bin Abdurahman untuk 

mencari orang yang usaha dan membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut tanpa 

harus mengembalikannya. Strategi pengelolaan dan distribusi dana zakat yang semuanya 

berorientasi pada berlipatgandanya pahala muzaki dan peningkatan kesejahteraan para 

mustahik.  

 

D.    Sejarah Zakat Di Indonesia 

Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi satu sumber dana untuk 

kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang 

penjajahan Barat pendahulu, zakat, terutama bagian sabilillahnya, merupakan sumber dana 

perjuangan ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah Belanda. Pemerintah 

Kolonial itu mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi 

kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat. Yang menjadi pendorong pengeluaran 

peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial yaitu mencegah terjadinya 

penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib bekerja untuk melaksanakan 

administrasi kekuasaan pemerintah Belanda, tapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk 

membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Dan untuk melemahkan (dana) 

kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu. Pemerintah Hindia Belanda melarang semua 

pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. 

Kendatipun negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, 

namun falsafah negara kita dan pasal-pasal UUD negara Republik Indonesia memberi 
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kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat 

dan pendayagunaannya. Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 antara lain 

adalah bahwa “ Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari’at islam bagi orang 

islam, syari’at nasrani bagi orang nasrani, dan syari’at hindu Bali bagi orang hindu. Sekedar 

menjalankan syari’at ( norma hukum agama ) itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara 

(Demokrasi Pancasila, 1983 : 34). Karena syari’at yang berasal dari agama yang dianut warga 

negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. 

Dalam Negara Republik Indonesiaini, syari’at islam yang merupakan kebutuhan hidup 

para pemeluk agama islam dan norma abadi yang berasal dari Allah itu dapat dibagi dalam 3 

kategori yaitu: 

1.      Syari’at yang mengandung hukum dunia, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, 

hukum zakat, dan hukum pidana. Hukum-hukum ini memerlukan bantuan kekuasaan negara 

untuk menjalankannya agar dapat berjalan dengan sempurna. 

2.      Kategori yang kedua yaitu norma abadi yang memuat syari’at yang mengatur hubungan 

antara manusia dengan Tuhannya seperti shalat, dan puasa. Pelaksanaan syari’at ini tidak 

memerlukan bantuan kekuasaan negara, karena ia merupaka kewajiban pribadi pemeluk 

agama yang bersangkutan kepada Allah. 

3.      Kategori ketiga yaitu syari’at yang mengandung tuntunan hidup kerohanian (iman) dan 

kesusilaan (akhlak) yang seperti syari’at dalam kategori kedua tersebut di atas, tidak 

memerlukan bantuan kekuasaan negara yang menjalankannya. Demikian juga syari’at agama 

nasrani dan hindu. 

Menurut Profesor Hazairin, dalam penyusunan ekonomi Indonesia, di samping 

komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong-royong dan tolong-

menolong. Pengertian zakat seperti yang terdapat di dalam Al-Qur’an besar manfaatnya. 

Kalau dipahami dengan seksama. Kata beliau, mengenai cara pelaksanaannya memang 

diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan bank masa kini dan keadaan di 

Indonesia. Dan jika diadakan bank zakat misalnya, tempat mengumpulkan dana yang tidak 

adalagi golongan yang menerimanya dari mustahiq yang delapan itu, manfaatnya akan besar 

sekali. Dari Bank zakat itu akan dapat disalurkan pinjaman-pinjaman jangka panjang yang 

tidak berbunga untuk rakyat miskin guna membangun lapangan hidup yang produktif. Zakat 

yang di organisasikan dan diselenggarakan dengan baik, akan sangat berfaedah bukan saja 

bagi umat islam, tetapi juga bagi mereka yang bukan muslim. 
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Demikian sejak Indonesia merdeka, di beberapa daerah di tanah air kita, pejabat-

pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta membantu 

pemungutan dan pendayagunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan 

pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak – anak 

terlantar di pelihara oleh negara. Kata-kata “ fakir miskin “ yang dipergunakan dalam pasal 

tersebut jelas menunjukkan pada para mustahiq yaitu mereka yang berhak menerima bagian 

zakat. 

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif, mulai meningkat 

pada tahun 1962. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 

4 dan Nomor 5 / 1968. Masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan 

pembentukan Baitul Mal ( Balai Harta Kekayaan ) di tingkat pusat, propinsi dan 

kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemeritah telah pula 

menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-

undang. Menteri Keuangan, pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama, 

menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, 

cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Karena pendapat itu, Menteri menunda 

pelaksanaan peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 tersebut di atas. Kemudian 

beberapa hari setelah itu, pada peringatan Isra’ dan Mi’raj di Istana Negara tanggal 22 

Oktober 1968, Presiden Soeharto manganjurkan untuk menghimpun zakat secara sistematis 

dan terorganisasi seperti Badan Amil Zakat Nasional yang dipelopori oleh Pemerintah 

Daerah khusus Ibukota Jakarta. 

Dengan di pelopori Pemerintah Daerah DKI Jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh 

Gubernur Ali Sadikin, berdirilah di Ibukota ini Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah 

(disingkat BAZIS). Pada tahun 1968 yang terbentuk diberbagai daerah. 

Dari lembaga yang telah ada, yang disebut di atas dapat ditarik beberapa pola, pola 

pertama adalah lembaga Amil yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja 

seperti yang terdapat di Jawa Barat. Pola kedua menitikberatkan kegiatannya pada 

pengumpulan zakat Mal atau zakat harta di tambah dengan Infak dan Shadaqah. Pola ketiga 

adalah lembaga yang kegiatannya meliputi semua jenis harta yang wajib di zakati yang 

dipunyai oleh seorang muslim. 
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III . Perbedaan Pajak dan Zakat 

Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, 

namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, 

berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai 

prinsip, tujuan dan jaminannya. Sesungguhnya ummat Islam dapat melihat bahwa zakat tetap 

menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan hasil pemikiran keuangan dan 

perpajakan zaman modern, baik dari segi prinsip maupun hukum-hukumnya. 

Hakikat Pajak dan Zakat 

Pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada 

negara sesuai  dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya 

untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umumdi satu pihak dan untuk merealisir sebagian 

tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. 

Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala terhadap kaum 

Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Quran disebut kalangan fakir miskin 

dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan 

untuk mendekatkan diri kepadaNya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya. 

Dapat dipetik beberapa titik persamaan antara zakat dan pajak: 

1. Adanya unsur paksaan untuk mengeluarkan 

2. Keduanya disetorkan kepada lembaga pemerintah (dalam zakat dikenal amil zakat) 

3. Pemerintah tidak memberikan imbalan tertentu kepada si pemberi. 

4. Mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan. 

Adapun segi perbedaannya: 

1. Dari segi nama dan etiketnya yang memberikan motivasi yang berbeda. Zakat: suci, 

tumbuh. Pajak (dharaba): upeti. 

2. Mengenai hakikat dan tujuannya Zakat juga dikaitkan dengan masalah ibadah dalam 

rangka pendekatan diri kepada Allah. 
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3. Mengenai batas nisab dan ketentuannya. Nisab zakat sudah ditentukan oleh sang 

Pembuat Syariat, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapapun juga. 

Sedangkan pada pajak bisa hal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan polcy pemerintah. 

4. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya, Zakat bersifat tetap dan terus menerus, 

sedangkan pajak bisa berubah-ubah. 

5. Mengenai pengeluarannya, Sasaran zakat telah terang dan jelas. Pajak untuk 

pengeluaran umum negara. 

6. Hubungannya dengan penguasa, hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung 

kepada penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya. Bila penguasa tidak 

berperan, individu bisa mengeluarkannya sendiri-sendiri. 

7. Maksud dan tujuan, zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari 

pajak. 

Berdasarkan point-point di atas dapatlah dikatakan bahwa “zakat adalah ibadat dan pajak 

sekaligus”. Karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang 

pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak 

mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek 

untuk kepentingan masyarakat. 

Apa yang coba diterangkan dalam masalah perpajakan dewasa ini telah dilaksanakan Islam 

jauh sebelumnya. Inilah syariat yang berasal dari Pembuat Syariat yang Maha Tahu. Berikut 

ini adalah salah satu bab dalam buku Yusuf Al Qardhawi yang mengupas hal tersebut. 

Prinsip Keadilan Antara Pajak dan Zakat 

Para ahli ekonomi keuangan menyerukan agar dalam masalah perpajakan hendaknt tetap 

memegang prinsip dan kaedah yang dapat menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan 

sehingga menepati prinsip keadilan, disamping itu dapat mencapai sasaran yang tepat dengan 

tidak memberatkan pihak wajib pajak disatu segi dan pihak pelaksana administrasi keuangan 

di sisi lain. Hal ini ternyata sudah diterapkan Islam dalam mekanisme zakat jauh sebelumnya. 

Dikenal empat prinsip yang mesti diperhatikan dalam soal perpajakan, yaitu: keadilan, 

kepastian, kelayakan dan ekonomis. 
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Tentang Keadilan 

Ini merupakan prinsip pertama yang wajib diperhatikan dalam setiap pajak yang dikenakan 

pada masyarakat. Prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, dimana Islam menuntutnya dalam 

segala hal. Prinsip keadilan ini dijumpai pada: 

1. Sama rata dalam kewajiban zakat. Setiap Muslim yang mempunyai satu nisab zakat 

adalah wajib zakat tanpa memandang bangsa, warna kulit, keturunan atau kedudukan 

dalam masyarakat, laki-laki, perempuan, pemerintah, yang diperintah, pemimpin 

agama, pemimpin negara, semua sama. 

2. Membebaskan harta yang kurang dari nisab 

3. Larangan berzakat dua kali. Banyak hadits yang menerangkan larangan ini. Dalam 

studi perpajakan dikenal dengan nama: “Larangan Pajak Ganda”. 

4. Besar zakat sebanding dengan besar tenaga yang dikeluarkan. Semakin mudah 

memperoleh, semakin besar zakatnya, seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% 

dan 5%.  Prinsip ini masih belum begitu dihiraukan oleh para ahli keuangan. 

5. Memperhatikan kondisi dalam pembayaran. Dengan juga memperhatikan besarnya 

pendapatan, beban keluarga, hutang-hutang yang dimiliki, dipungut dari pendapatan 

bersih, dan lain-lain. 

6. Keadilan dalam praktek. Islam memberikan perhatian istimewa dan hati-hati terhadap 

pelaksana pemungut zakat (amil), yaitu dengan persyaratan yang tinggi untuk menjadi 

amil, dan posisi yang mulia bagi mereka, seperti hadits sebagai berikut: “Orang yang 

bekerja memungut sedekah dengan benar adalah seperti orang yang berperang di 

jalan Allah” (Hadits shahih). 

Tentang Kepastian 

Pengetahuan para subjek pajak tentang kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti, tak boleh 

ada keraguan sedikitpun, sebab ketidakpastian dalam sistem pajak apapun sangat 

membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak. Kepastian itu sangat 

erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Dalam mekanisme zakat tidak diragukan lagi 

bahwa kaidah ini sangat jelas. 

Tentang Kelayakan 
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Kesimpulan prinsip ini ialah menjaga perasaan wajib pajak dan berlaku sopan terhadap 

mereka, sehingga dengan sukarela mereka akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu 

dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik. 

Dalam zakat hal ini sudah mendapat perhatian seperti halnya: 

 Perintah untuk memungut zakat dari harta yang kualitasnya pertengahan dan melarang 

memungut yang terbaik, misalnya ternak. 

 Nabi menyuuruh tukang taksir agar memperkecil taksiran terhadap tanaman dan buah-

buahan. 

 Bolehnya menangguhkan zakat karena ada satu sebab yang menghalangi, misalnya 

ketika terjadi wabah kelaparan. 

 Dan lain-lain. 

Tentang Faktor Ekonomis 

Yang dimaksudkan disini adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi 

berbagai pemborosan. Jangan sampai bagian besar dari pajak yang terkumpul hanya habis 

terserap oleh petugas pajak. Islam sangat melarang pemborosan kepada harta pribadi 

seseorang, apalagi terhadap harta kepunyaan umum terutama lagi terhadap harta zakat. 

Diceritakan, bagaimana para petugas zakat berangkat untk mengumpulkan zakat, yang lalu 

dibagikan kepada yang berhak, sehingga ketika mereka pulang pun mereka tidak membawa 

apa-apa lagi. Jatah untuk para amilpun di batasi (maksimal 1/8 bagian). 

Pajak Diwajibkan Di Samping Zakat 

Apabila Islam telah mewajibkan zakat sebagai hak yang dimaklumi atas harta kaum 

Muslimin dan menjadikannya sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah Islam, maka 

bolehkah pemerintah Islam mewajibkan kepada orang kaya pajak-pajak lain disamping zakat 

untuk melaksanakan kepentingan ummat dan menutupi pembiayaan umum negara? Jawabnya 

boleh tapi dengan syarat. 

Dalil-dalil yang memperbolehkan adanya kewajiban pajak disamping zakat 

1. Karena jaminan/solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban. Hal ini sudah kita 

kupas pada bagian yang membahas adanya kewajiban lain di luar zakat. 
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2. Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali. Zakat 

harus digunakan pada sasaran yang ditentukan oleh syariah dan menempati fungsinya 

yang utama dalam menegakkan solidaritas sosial. Zakat tidak digunakan untuk 

pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain. Bila pemerintahan Islam dulu 

memperoleh pemasukan dari Kharaj (rampasan perang) untuk membiayai keperluan-

keperluan tersebut, maka untuk saat ini Yusuf Al Qardhawi menyokong pendapat para 

ulama yang berpendapat bahwa pemerintah dapat memungut kewajiban pajak dari 

orang-orang kaya. 

3. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara’ yang memperbolehkan. Misalnya kaidah 

“Maslahih Mursalah” (atas dasar kepentingan). Kas yang kosong akan sangat 

membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari 

dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak 

dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh. 

4. Adanya perintah Jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan ummatnya untuk 

berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan dalam Al Quran 9:41, 49:51, 

61:11, dan lain-lain. Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah 

kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah (ulilamri) dari kaum Muslimin 

adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan 

harta ini. 

5. Kerugian yang dibalas dengan keuntungan. Sesungguhnya kekayaan yang diperoleh 

dengan pajak akan digunakan untuk segala keperluan umum yang manfaatnya 

kembali kepada masyarakat seperti; pertahanan dan keamanan, hukum, pendidikan, 

kesehatan, pengangkutan, dan lain-lain. 

Syarat-syarat diperbolehkannya pajak di luar zakat 

Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

1. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Tidak diperbolehkan 

memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul-mal masih terdapat kekayaan. 

2. Adanya pembagian pajak yang adil. Pengertian adil tidak harus sama rata bebannya. 

3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan ummat bukan untuk 

maksiat dan hawa nafsu. Pajak bukan upeti untuk para raja dalam rangka memuaskan 
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hawa nafsu, kepentingan pribadi dan keluarga mereka, atau kesenangan para pengikut 

mereka, tetapi harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas. 

4. Adanya persetujuan para ahli dan cendikia. Pemerintah tidak bertindak sendirian 

dalam hal mewajibkan pajak, menentukan besarnya serta memungutnya tanpa adanya 

persetujuan dari hasil musyawarah para ahli atau cendikia dari kalangan masyarakat 

(dewan perwakilan rakyat). 

Terdapat beberapa pendapat yang mencoba mengawinkan antara zakat dan pajak, dan 

memungkinkan adanya substitusi antara pajak dan zakat. Sehingga bagi kita yang telah rajin 

membayar pajak tidak perlu lagi membayar zakat, benarkah? Hal ini diulas panjang lebar 

oleh Yusuf Al Qardhawi di bagian akhir buku beliau. 

Apakah Cukup Membayar Pajak Saja Tanpa Membayar Zakat 

Itu adalah suatu pertanyaan yang sering muncul diantara kita. Yang saat ini merasakan 

terbebani dua kewajiban sekaligus. 

Namun setelah mengkaji beberapa perbedaan antara pajak dan zakat maka dapat dimengerti 

bahwa zakat tidak dapat digantikan oleh pajak, walaupun sasaran zakat dapat dipenuhi 

sepenuhnya oleh pengeluaran dari pajak. 

Zakat berkaitan dengan ibadah yang diwarnai dengan kemurnian niat karena Allah. Ini adalah 

tali penghubung seorang hamba dengan khaliqnya yang tidak bisa digantikan dengan 

mekanisme lain apapun. Zakat adalah mekanisme yang unik Islami, sejak dari niat 

menyerahkan, mengumpulkan dan mendistribusikannya. Maka apapun yang diambil negara 

dalam konteks bukan zakat tidak bisa diniatkan oleh seorang Muslim sebagai zakat hartanya. 

Demikian pula setiap pribadi Muslim wajib melaksanakannya walaupun dalam kondisi 

pemerintah tidak memerlukannya atau tidak mewajibkannya lagi. 

Adalah suatu hal yang sangat berbahaya, bila kita diperbolehkan untuk mengganti zakat 

dengan pungutan-pungutan lainnya, niscaya hukum wajib zakat akan hilang dan sedikit demi 

sedikit akan sirna dari kehidupan setiap orang, seperti hal telah lenyapnya zakat dari undang-

undang pemerintahan saat ini. 
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Sesungguhnya zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak. Inilah pendapat yang akan 

menyelamatkan agama seorang Muslim, yang akan melestarikan kewajiban tersebut dan 

mengekalkan hubungan antara kaum Muslimin melalui zakat, sehingga zakat tidak dapt 

diganti dengan nama pajak dan tak dapat dihilangkan begitu saja. 

Benar orang Islam itu dibebani kesulitan dalam menanggung beban harta yang sebagian ini 

tidak dapat dipikulnya. Akan tetapi ini adalah kewajiban iman dan tuntutan Islam, khususnya 

dalam masa-masa cobaan (fitnah) yang membuat bimbang orang-orang penyantun dan orang 

yang memegang agama seperti orang yang menggenggam bara api. 

Akhirnya kaum Muslimin berkewajiban untuk bekerja dan berjuang untuk memperbaiki 

penyimpanganpenyimpangan, meluruskan peraturan yang bengkok dan mengembalikannya 

pada jalan yang lurus dalam hukum Islam. Tanpa usaha tersebut orang Muslim akan 

dirugikan oleh harta, jiwa dan sosial, karena ia akan hidup dalam masyarakat yang 

membuatnya hidup terbelakang tanpa ada yang menolongnya, dan diam tanpa berbuat apa-

apa. 

Dan ini merupakan cobaan umum dalam segala sektor kehidupan yang dituntut oleh Islam 

terhadap putera-puteri Islam agar tetap berpegang teguh pada syariat Islam, bukan hanya 

dalam soal zakat saja. 

Zakat Dalam Islam Adalah Sistem Baru dan Unik 

Dari celah-celah seluruh bagian dan bab pada buku ini jelaslah kepada kita bahwa zakat 

diwajibkan mula-mula di Madinah dan diterangkan batas-batas serta hukumnya, zakat adalah 

suatu sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistem yang belum pernah ada 

pada agama-agama samawi juga dalam peraturan-peraturan manusia. Zakat mencakup sistem 

keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus. 

Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. 

Sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbegai kelemahan. 

Sebagai sistem politik karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan 

pembagiannya. Sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran 

orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya. Akhirnya sebagai sistem 
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keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi 

dalam mendekatkan diri kepada Allah. 

Zakat itu sendiri menjadi bukti bahwa ajaran Islam itu dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 

Suatu sistem yang adil, yang tidak mungkin dihasilkan oleh Rasulullah Muhammad 

Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam yang ummi. 

Inilah zakat yang disyariatkan Islam meskipun banyak kaum Muslimin pada masa akhir-akhir 

ini tidak mengetahui hakikatnya dan mereka melalaikan membayarnya, kecuali mereka yang 

disayangi Tuhannya dan jumlahnya sedikit. 

Banyak pendapat baik yang dari kalangan Muslim maupun non Muslim, yang mengagumi 

indahnya konsepsi zakat sebagai pemecahan problematika sosial. 

Jika seandainya kaum Muslimin melaksanakan kewajiban ini dengan baik, tentu di kalangan 

mereka tidak akan ditemukan lagi orang-orang yang hidupnya sengsara. Akan tetapi 

kebanyakan dari mereka telah melalaikan kewajiban ini, mereka mengkhianati agama dan 

ummatnya, akibatnya nasib Ummat Islam sekarang ini lebih buruk dalam kehidupan ekonomi 

dan politiknya dari seluruh bangsa-bangsa lain di dunia ini. 

Kekayaan, kebesaran dan kemuliaan Ummat Islam telah sirna. Kini mereka menjadi 

tanggungan penganut agama lain, sehingga pendidikan anak-anaknya pun diserahkan ke 

sekolah-sekolah missi kristen atau missi atheis. 

Bila mereka ditanya mengapa tidak mendirikan sendiri sekolah itu, mereka berkata: “kami 

tidak mempunyai biaya untuk mendirikannya. Maka sebanarnya mereka tidak memperoleh 

dari agama; akal fikiran, cita-cita dan ghairah yang dengan itu mereka dapat melakukannya. 

Mereka menyaksikan para penganut agama lain yang berkorban untuk mendirikan sekolah-

sekolah, organisasi-organisasi sosial dan politik, padahal tidak disuruh oleh agama mereka, 

tapi mereka diharuskan oleh akal fikiran dan ghairahnya terhadap agama dan kaumnya. Tapi 

pada kaum Muslimin ghairah itu telah tidak ada. Mereka rela menjadi beban dan tanggungan 

orang. Mereka telah meninggalkan agamanya sendiri, akibatnya mereka kehilangan dunianya 

sesuai dengan firman Allah: “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada 

Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-

orang yang fasik” (59:9). 
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Yang menjadi kewajiban bagi para da’i saat ini ialah mulai mengadakan usaha membina 

mereka yang masih ada rasa keagamaannya dengan mendirikan organisasi pengumpulan 

zakat. Zakat yang dapat digunakan untuk konsolidasi ummat, memberantas kemiskinan, 

memperlancar aktivitas da’wah menahan agresi dari kaum kuffar. Bila seluruh kaum 

Muslimin menunaikan zakat dan digunakan secara teratur, maka Islam akan mampu untuk 

mengembalikan kejayaannya. 

 

IV. Pajak dan Zakat dalam Presfektif Islam 

Merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan 

melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya berdasarkan 

bimbingan Al-Qur’an dan As-Sunnah.  

Di antara larangan Allah ialah melakukan kezhaliman kepada sesama manusia dengan 

mengambil harta benda mereka tanpa hak, seperti mencuri, korupsi, memakan harta riba, 

mewajibkan bayar pajak bagi seluruh masyarakat terutama kaum muslimin, dan lain 

sebagainya. 

Oleh karenanya, dalam edisi kali ini kami akan menjelaskan tentang hukum pajak menurut 

pandangan Islam, bagaimana kaum muslimin menyikapinya, dan syarat-syarat dibolehkannya 

pemungutan pajak. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat.  

A. DEFINISI PAJAK PRESFEKTIF ISLAM 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut 

Al-Maks, yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.” 

(Lihat Lisanul Arab IX/217-218 dan XIII/160, dan Shahih Muslim dengan syarahnya oleh 

Imam Nawawi XI/202).  

Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh 

penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa 

yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum, pent) 

ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.” (Lihat Syifa’ul Ghalil hal.234, dan Ghiyats al-

Umam Min Iltiyats Azh-Zhulmi hal.275).  
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Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara 

(pemerintah) berdasarkan undang-undang -sehingga dapat dipaksakan- dengan tiada 

mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma 

hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai 

kesejahteraan umum. 

Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-Dharibah diantaranya 

adalah : 

a. al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam) 

b. al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam) 

c. al-‘Usyur (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam) 

B. BEBERAPA JENIS PAJAK DI ZAMAN SEKARANG: 

Di zaman sekarang terdapat beberapa macam pajak yang sering kita jumpai, diantaranya ialah: 

– Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dikenakan terhapad tanah dan lahan 

dan bangunan yang dimiliki seseorang. 

– Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan 

seseorang. 

– Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

– Pajak Barang dan Jasa 

– Pajak Penjualan Barang Mewam (PPnBM) 

– Pajak Perseroan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan (kongsi) atau badan 

lain semisalnya. 

– Pajak Transit/Peron dan lain sebagainya. 

C. HUKUM PAJAK DALAM FIQIH ISLAM: 

Berdasarkan istilah-istilah di atas (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-‘Usyur), kita dapatkan bahwa 

pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam 

sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum 

muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi’in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam 

menyikapinya. 

Pendapat Pertama: Menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada 

kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil 

syar’i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut: 
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1) Firman Allah Ta’ala: 

َْمَ ََا اَوَنمَ َ نِياََّا اَاَُّيي اَي َُ
ل
َمَ ََوملا اَُ َنَوملا اَول اِا َْمل ِْ  ِْي لاَي

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

cara yang batil….”. (QS. An-Nisa’: 29). 

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan 

yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta 

sesamanya. 

2) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

مَ ََا اَََا َْ ُلِْ مَ ََا اَََا ، اَ َْ ُلِْ مَ ََا اَََا ، اَ َْ ُلِْ ْما َوياَا اَِلاُّا ََا ُِهننَا ، اَ ِِ نَا هَسلفما ِِْبمطِا َُِنا َول  ِونل

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali, pent). Sesungguhnya 

tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam 

Ahmad V/72 no.20714, dan di-shahih-kan oleh Al-Albani dalam Shahih wa Dha’if Jami’ush 

Shagir no.7662, dan dalam Irwa’al Ghalil no.1761 dan 1459) 

3) Hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais radhiyallahu ‘anha, bahwa dia 

mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

ياِا يِف  َملفَا َْ َُيزِا ِىَمس ٌَّقَا َ ل  َ ةن

“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. ” (HR Ibnu Majah I/570 no.1789. Hadits ini 

dinilai dho’if (lemah) oleh syaikh Al-Albani karena di dalam sanadnya ada perawi yang 

bernama Abu Hamzah (Maimun), menurut imam Ahmad bin Hanbal dia adalah dha’if 

hadistnya, dan menurut Imam Bukhari, ‘dia tidak cerdas’). 

Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil syar’i yang menetapkan adanya hak wajib pada harta 

selain zakat hanyalah bersifat anjuran (bukan kewajiban yang harus dilaksanakan), seperti 

hak tamu atas tuan rumah. Mereka juga mengatakan bahwa hak-hak tersebut hukumnya wajib 

sebelum disyariatkan kewajiban zakat, namun setelah zakat diwajibkan, maka hak-hak wajib 

tersebut menjadi mansukh (dihapuskan/dirubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah). 

4) Hadits Buraidah radhiyallahu ‘anhu dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, 

bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda tentangnya: 

َْوَا اَيَْالا  ََددلا ِْمَِديِا هَسلِفن َيَمَ نِيس َِيٌِّا اَيََْيي  َملا اَمل فما طَا
َِا َوول   َنَا  ََرِس

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-

benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita 

itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim III/1321 no: 1695, dan Abu Daud II/557 
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no.4442. dan di-shahih-kan oleh syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah 

hal. 715-716) 

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran 

dan hikmah yang agung diantaranya ialah, “Bahwasanya pajak termasuk seburuk-buruk 

kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan 

dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat kelak.” (Lihat Syarah 

Shahih Muslim XI/202 oleh Imam Nawawi). 

5) Hadits Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu, berkata: Saya mendengar Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

ََا َخاَا  َِيٌِّطَا َ لََّننوَا اَدل فما 
 َوول

“Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim, pent).” (HR. Abu 

Daud II/147 no.2937. Hadist ini dinilai dho’if oleh syaikh Al-Albani) 

Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama yang menggolongkan pajak yang dibebankan 

kepada kaum muslim secara zhalim dan semena-mena, sebagai perbuatan dosa besar, seperti 

yang dinyatakan Imam Ibnu Hazm di dalam Maratib al Ijma’, Imam adz-Dzahabi di dalam 

bukunya Al-Kabair, Imam Ibnu Hajar al-Haitami di dalam az- Zawajir ‘an Iqtirafi al Kabair, 

Syaikh Shiddiq Hasan Khan di dalam ar-Raudah an-Nadiyah, Syaikh Syamsul al-Haq Abadi 

di dalam Aun al-Ma’bud dan selainnya. 

6) Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma pernah ditanya, apakah Umar bin Khaththab 

radhiyallahu ‘anhu pernah menarik pajak dari kaum muslimin. Beliau menjawab: “Tidak, aku 

tidak pernah mengetahuinya.” (Lihat Syarh Ma’anil Atsar II/31) 

7) Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitabnya, Huquq Ar-Ra’iy war Ra’iyyah, 

mengatakan, “Adapun kemungkaran seperti pemungutan pajak, maka kita mengharap agar 

pemerintah meninjau ulang (kebijakan itu)”. 

Pendapat Kedua: Menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika 

memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun 

harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para ulama yang membolehkan 

pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah imam al-Juwaini di dalam 

kitab Ghiyats al-Umam hal. 267, Imam al-Ghazali di dalam al-Mustashfa I/426, Imam asy-

Syathibi di dalam al-I’tishom II/358, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin II/336-337, 

dan selainnya. 
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Di antara dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut: 

1) Firman Allah Ta’ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, dimana pada ayat ini Allah 

mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara: (a) 

Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang 

yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dengan (b) Iman kepada Allah, hari 

kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan 

menepati janji, dan lain-lainnya. 

Point-point dalam group (a) di atas, bukannya hal yang sunnah, tapi termasuk pokok-pokok 

yang hukumnya fardhu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardhu, dan bukan termasuk 

zakat, karena zakat disebutkan tersendiri juga.  

2) Hadits-hadits shahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Perintah menghormati tamu 

menunjukkan wajib karena perintah itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari Kiamat, 

dan setelah tiga hari dianggap sebagai sedekah.  

3) Ayat Al-Quran yang mengancam orang yang menolak memberi pertolongan kepada 

mereka yang memerlukan, seperti halnya dalam surat Al-Ma’un, dimana Allah mangaggap 

celaka bagi orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna bersamaan dengan 

orang yang berbuat riya’. 

4) Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara’ yang memperbolehkan. Misalnya kaidah 

“Mashalih Mursalah” (atas dasar kepentingan), atau kaidah ‘mencegah mafsadat itu lebih 

diutamakan daripada mendatangkan maslahat’, atau kaidah ‘lebih memilih mudharat yang 

menimpa individu atau kelompok tertentu daripada mudharat yang menimpa manusia secara 

umum’. Kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik 

adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta 

yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke 

tangan musuh. 

5) Adanya perintah Jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan ummatnya untuk berjihad 

dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran (QS. 9:41, 49:51, 

61:11, dll). Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di 

luar zakat. Di antara hak pemerintah (ulilamri) dari kaum Muslimin adalah menentukan 

bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini. 
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6) Syaikh Izzuddin memberikan fatwa kepada raja al-Muzhaffar dalam hal mewajibkan pajak 

kepada rakyat dalam rangka mempersiapkan pasukan untuk memerangi Tatar, seraya berkata: 

“Apabila musuh memasuki Negeri Islam, maka wajib bagi kaum muslimin menahan serangan 

mereka, dan diperbolehkan bagi kalian (para penguasa) mengambil dari rakyat apa yang 

dapat menolong kalian dalam berjihad melawan mereka, namun dengan syarat tidak ada kas 

sedikitpun di dalam baitul mal, dan hendaknya kalian (penguasa dan para pejabatnya, pent) 

menjual (menginfakkan) barang-barang berharga milik kalian. Setiap tentara dicukupkan 

dengan kendaraan dan senjata perangnya saja, dan mereka itu diperlakukan sama dengan 

rakyat pada umumnya. Adapun memungut harta (pajak) dari rakyat padahal masih ada harta 

benda dan peralatan berharga di tangan para tentara, maka itu dilarang.” (An-Nujum Az-

Zahirah fi Muluki Mishr wa Al-Qahirah, karya Abul Mahasin Yusuf bin Taghri VII/73). 

Kesimpulan Hukum Pajak dalam Fiqih Islam:  

Setelah memaparkan dua pendapat para ulama di atas beserta dalil-dalilnya, maka jalan 

tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa tidak ada kewajiban atas harta 

kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, namun jika datang kondisi yang 

menuntut adanya keperluan tambahan (darurat), maka akan ada kewajiban tambahan lain 

berupa pajak (dharibah). Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Qadhi Abu Bakar 

Ibnu al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam asy-Syathibi, Mahmud Syaltut, dan lain-

lain. (Lihat Al-Fatawa Al-Kubra, Syaikh Mahmud Syaltut hal.116-118 cetakan Al-Azhar). 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi 

untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka 

akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. 

Sebagaimana kaidah ushul fiqh: Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun (Suatu 

kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib).  

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata, “Jika sekiranya seorang penguasa 

(pemerintahan muslim) hendak menyiapkan sebuah pasukan perang, maka sepantasnya dia 

menyiapkannya dengan harta yang diambil dari baitul mal kaum muslimin (kas Negara) jika 

di dalamnya memang ada harta kekayaan yang mencukupinya, dan tidak boleh baginya 

mengambil harta sedikitpun dari rakyat. Akan tetapi jika di dalam baitul mal tidak ada harta 

yang mencukupi penyiapan pasukan perang, maka dibolehkan bagi penguasa/pemerintah 

muslim menetapkan kebijakan kepada mereka (orang-orang kaya agar membayar pajak, pent) 
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sehingga pasukan perang yang akan berjihad menjadi kuat.” (Lihat As-Sair Al-Kabir beserta 

syarahnya I/139). 

D. SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK: 

Para ulama yang membolehkan Pemerintahan Islam memungut pajak dari kaum muslimin, 

meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

Pertama: Negara komitmen dalam penerapan syariat Islam. 

Kedua: Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti 

pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh 

musuh. 

Ketiga: Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al 

‘usyur, kecuali dari pajak. 

Keempat: Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat. 

Kelima: Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari –orang kaya saja-, dan tidak boleh 

dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh 

terfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat. 

Keenam: Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada 

saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat 

mendesak saja. 

Ketujuh: Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-

hamburkan uang saja. 

Kedelapan: Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu 

saja. (Lihat syarat-syarat ini secara lengkap dalam Abhats Fiqhiyyah Fi Qadhaya Az-Zakat 

Al-Mu’ashirah II/621-623)  

E. PAJAK DI ZAMAN INI SESUAI DENGAN SYARIAH ISLAM 

Apakah pajak hari ini sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan para ulama di 

atas? maka jawabannya adalah tidak sesuai, hal itu dikarenakan beberapa sebab: 

1. Negara belum komitmen untuk menerapkan syariat Islam. 

2. Pajak hari ini dikenakan juga pada barang dagangan dan barang-barang yang menjadi 

kebutuhan sehari-hari yang secara tidak langsung akan membebani rakyat kecil. 

3. Hasil pajak hari ini dipergunakan untuk hal-hal yang bukan termasuk kebutuhan darurat, 

tetapi justru malah digunakan untuk membiayai tempat-tempat maksiat dan rekreasi, 
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pengembangan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sejenisnya, bahkan yang 

lebih ironisnya lagi sebagian besar pajak yang diambil dari rakyat itu hanya untuk dihambur-

hamburkan saja, seperti untuk pembiayaan pemilu, renovasi rumah, pembelian mobil mewah 

untuk anggota dewan dan pejabat, dan lain-lainnya. 

4. Pajak hari ini diwajibkan terus menerus secara mutlak dan tidak terbatas. 

5. Pajak hari ini diwajibkan kepada rakyat, padahal zakat sendiri belum diterapkan secara 

serius. 

6. Pajak yang diwajibkan hari ini belum dimusyawarahkan dengan para ulama dan tokoh 

masyarakat. 

7. Pajak hari ini diwajibkan kepada rakyat kecil, padahal sumber-sumber pendapat Negara 

yang lain, seperti kekayaan alam tidak diolah dengan baik, malah diberikan kepada 

perusahaan asing, yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik, akan bisa mencukupi 

kebutuhan Negara dan rakyat. 

Dari keterangan di atas, menjadi jelas, bahwa pajak yang diterapkan hari ini di banyak 

negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, termasuk di dalamnya Indonesia adalah 

perbuatan zhalim yang merugikan rakyat kecil, apalagi hasilnya sebagian besar dihambur-

hamburkan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat, atau mengandung dosa dan maksiat, dan 

bahkan terbukti sebagiannya telah dikorupsi, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk 

kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Wallahu A’lam bish-Showab. 

F.  SIKAP KAUM MUSLIMIN TERHADAP PAJAK 

Berdasarkan dalil-dalil syar’i dari Al-Qur’an dan As-Sunnah bahwa setiap muslim wajib 

mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama 

pemimpinnya tidak memerintahkan dengan suatu kemaksiatan. Adapun jika penguasa 

memerintahkan rakyatnya dengan suatu kemaksiatan maka rakyat (kaum muslimin) dilarang 

keras oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mentaatinya. Termasuk dalam hal ini adalah 

kewajiban membayar pajak dengan berbagai jenisnya yang telah disebutkan di atas. 

Di dalam sebuah hadits, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

وَا ََا ََ ِيمَوِا يِن َْي ي َ ْننِا َوةل َْ وَا ُِهن ََ ِْا يِن َ بني م َِ ةل َْ  َ ل

“Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena sesungguhnya 

kewajiban taat itu hanya dalam hal yang ma’ruf (baik) saja.” (HR. Bukhari no.6830, dan 

Muslim III/1469 no.1840). 
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Akan tetapi, bagaimana sikap kaum muslimin jika penguasa memaksa atau menggunakan 

kekuatannya untuk memungut pajak dari mereka, bolehkah melakukan perlawanan atau 

pemberontakan? 

Dalam keadaan demikian kaum muslimin tidak boleh melakukan perlawanan atau 

pemberontakan demi untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dan jika harta 

mereka diambil penguasa secara paksa sebagai pajak, maka berlaku bagi mereka hukum 

orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang haram dan tidak dianggap sebagai dosa. Di 

dalam hadits yang shahih, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah berwasiat kepada umatnya: 

ِدس اََومكَا ْنوَا َْةل ََُدمكَا ََا اَةِ َُنُّمكَا َمََا َِْيَدَسَا اَيل ُِن اَفل ٌَِلياَا يِمِيملا َمَىمََدمسَا َِْفنن ََْيملا  َْم َْ ََْْملَا   

مَِّا ِْ مَي يكِا يِن َ نن َْ َْياَا . فماُِهلا َلنل ْلاَا  َْ َُمليَا  َنصَا  ِل ٌََىماَا اَي اَ اَا ُِكلا َ ْننِا  ُل ٌَ ََ ِلَا اَتل َْياَا  صَا  َْ  َماَِبمصَا اَفل

ِِا ِِلَا َمُِكلا  ِرَِوم ََ َِهَا  ِخيَا ََيل
َ
َْصلا َوي َلَا َما صلا َييىل ِْ  َماَ

“Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak 

melaksanakan tuntunanku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang hatinya seperti hati setan 

dalam jasad manusia.” Maka aku (Hudzaifah) bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang aku 

perbuat jika aku mendapati hal ini?” Beliau bersabda: “Hendaklah engkau mendengar dan 

taat kepada pemimpinmu walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah 

dengar dan taat kepadanya.” (HR. Muslim III/1475 no.1847 dari Hudzaifah Ibnul Yaman 

radliyallahu’anhu) 

Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzahullah memberi alasan yang sangat tepat dalam masalah ini. 

Beliau mengatakan: “Melawan pemimpin pada saat itu lebih jelek akibatnya daripada sekedar 

sabar atas kezhaliman mereka. Bersabar atas kezhaliman mereka (memukul dan mengambil 

harta kita) memang suatu madharat, tetapi melawan mereka jelas lebih besar madharatnya, 

seperti akan berakibat terpecahnya persatuan kaum muslimin, dan memudahkan kaum kafir 

menguasai kaum muslimin (yang sedang berpecah dan tidak bersatu).” (Lihat Al-Fatawa As-

Syar’iyah Fi Al-Qodhoya Al-Ashriyyah halaman.93)  

Demikian penjelasan kami tentang hukum pajak dalam pandangan Islam. Jika ada kesalahan 

dan kekurangan maka itu datangnya dari diri kami pribadi dan setan. Dan jika benar, maka ini 

datangnya dari Allah Ta’ala semata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
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BAB III 

PENUTUP 

Simpulan 

 Menurut kelompok kami pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan sosial di 

Indonesia. Dalam mendistribusikan kekayakan dengan benar mengambil kebijakan zakat 

sepenuhnya lewat ketentuan yang ada karena adanya zakat dapat menjadi salah satu solusi 

turbulensi yang terjadi dalam konteks ekonomi Indonesia. Jauh dari pada itu menujunjung 

nilai keTauhidan sehingga membentuk karakter manusia dalam menjalankan tugasnya 

sebagai khilafah di Dunia. 

 

Saran 

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih 

fokus dan details dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber – sumber yang 

lebih banyak yang tentunga dapat di pertanggung jawabkan. 

 

Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi 

terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah di jelaskan. Untuk bagian terakhir dari 

makalah adalah daftar pustaka. Pada kesempatan lain akan saya jelaskan tentang daftar 

pustaka makalah. 
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