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KATA PENGANTAR 

 

Oleh Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH., MA. 

(Guru besar IAIN Sunan Ampel Surabaya) 

 

 

 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa jauh sebelum lahirnya Undang-undang 

nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, gagasan untuk mengimplementasikan 

zakat, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam 

di Indonesia. Hal demikian dapat dimaklumi karena kewajiban zakat profesi belum 

dikenal secara luas dalam khazanah keilmuan Islam. Oleh karena itu, kehadiran buku 

yang berjudul Problematika Zakat Profesi dan Solusinya ini, penulis dengan tegas 

menolak pandangan  bahwa “gaji dan penghasilan profesi tidak wajib dizakati”, selain itu 

buku ini juga memiliki keberanian untuk menjawab permasalahan sosial, terkait dengan 

kewajiban zakat profesi yang harus ditunaikan bagi umat Islam. Buku yang ada ditangan 

pembaca ini, pada mulanya berasal dari sebuah disertasi tentang Zakat Profesi dan 

Implementasinya bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung Jawa Timur yang berhasil 

dipertahankan oleh penulisnya di hadapan tim penguji, yang mana saya (Prof. Dr. KH. 

Sjechul Hadi Permono, SH., MA.) adalah promotor dan penguji pada ujian tertutup dan 

tebuka promosi Doktor Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

Melalui buku ini Dr. Muhammad Hadi memberikan sumbangan jawaban terhadap 

permasalahan zakat profesi yang selama ini digelisahkan. Berbeda dengan kajian zakat 

yang telah dilakukan oleh beberapa sarjana terdahulu, yang lebih banyak membahas zakat 

melalui kebenaran doktrinal yang bersifat formal, tanpa melihat realitas sosial yang 

bersifat empiris-kontekstualis. Maka melalui pendekatan sosiologi hukum Islam 



 vi 

(legitimasi, selektifitas,  fungsionalitas dan ‘as}abi>yah), penulis menunjukan realitas 

pada pemahaman tentang kewajiban zakat yang bergeser dari fiqh sebagai kebenaran 

doktrinal, menjadi paradigma pemaknaan sosial-empiris. Dalam buku ini penulis 

berupaya mengkaji ulang permasalahan zakat, untuk menemukan konteks yang baru dan 

mengambil tindakan atas realitas paham kewajiban zakat, legislasi, regulasi dan 

interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif, secara teoritis penting dilakukan guna 

menemukan solusi yang tepat  dalam mengimplementasikan zakat profesi yang benar. 

Dengan mempertimbangkan muatan-muatan yang terkandung di dalamnya, secara 

sederhana penulis dengan tegas mengatakan bahwa zakat profesi merupakan suatu 

kiniscayaan yang wajib diimplementasikan bagi kaum muslim untuk masa kini dan masa 

mendatang. Meskipun masih banyak di kalangan ulama yang pro dan kontra terhadap 

permasalahan yang digagas, namun hal itu  harus disikapi secara bijak, tidak emosional 

terhadap apa yang tertuang dalam pemahaman penulis, karena sikap emosional jelas 

bukan tindakan bijak yang harus diambil. Akhirnya semoga jerih payah penulis 

senantiasa mendapat bimbingan dari Allah swt. dan membawa manfaat bagi pembaca 

pada umumnya, dan penulis sendiri khususnya. Amin.   

 

                                                             Yogyakarta, 6 Oktober 2009 
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PENGANTAR REDAKSI 

 

 

 

 

 

 

 

Pada awalnya, buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan disertasi doktor 

yang berhasil dipertahankan oleh penulisnya di Program Pascasarjana IAIN  Sunan Ampel 

Surabaya. Dalam karya ini, penulis melihat bahwa selama ini kajian tentang zakat telah 

banyak dilakukan oleh sarjana, namun studi-studi tersebut belum memperhatikan aspek-

aspek sosial terkait dengan implementasi zakat profesi di tingkat wilayah tertentu. Gagasan 

tentang implementasi zakat profesi muncul ke permukaan tidak lahir dari ruang hampa, 

melainkan dipengaruhi oleh kondisi wilayah, atau lingkungan sosialnya. 

Banyak wacana di kalangan ulama baik tradisional maupun modern terkait dengan  

zakat dapat dijadikan contoh betapa pemahaman tentang zakat profesi ini telah dimaknai 

dengan pengertian yang sangat beragam. Zakat profesi dibicarakan dalam konteks spiritual 

keagamaan (fikih, shari>‘ah),
 
sosial, ekonomi maupun hukum positif. Zakat  profesi dalam 

pengertian spiritual keagamaan dapat dikatakan tidak banyak menimbulkan perdebatan. 

Tetapi ketika zakat profesi diwacanakan dalam konteks legislasi dan regulasi, maka 

pemahaman zakat profesi pun menjadi kontroversial. Sebagian pegawai yang memahami 

zakat profesi secara positif melalui legislasi dan regulasi mengatakan bahwa zakat profesi 

merupakan paham yang mengajarkan  solidaritas sosial, agar kelompok hartawan dan orang 
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miskin dapat hidup secara adil dan merata kesejahteraannya,  karena itu paham ini diterima. 

Sementara sebagian pegawai yang menolak zakat profesi dalam pengertian tradisional atau 

tidak ada dalil hukum yang jelas mewajibkan hal itu,  maka harus ditolak. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Muhammad Hadi ini menegaskan bahwa perspektif sosiologi 

legitimasi, selektivitas, fungsionalitas dan ‘as}abi>yah sangat berguna untuk memahami 

keragaman pandangan tentang zakat profesi antarpegawai dalam penggolongan jabatan.. 

Dengan memahami keragaman inilah diharapkan masalah zakat profesi yang acapkali 

melahirkan ketegangan dan bahkan konflik di antara pegawai dalam penggolongan jabatan 

maupun ulama dapat diminimalisir  

Dinyatakan oleh penulis bahwa secara konseptual, kajian ini menolak teoritisasi 

Weber dalam karya Weber and Islam. Sebab, rasionalisasi tidak selalu dapat mengubah 

tindakan religius, melainkan justru dapat dikolaborasikannya, yaitu rasionalisasi ganjaran. 

Temuan dalam buku ini juga merivisi ulang nis}a>b, pembagian dan jenis-jenis zakat yang 

ditulis oleh Imam al-Shafi>‘i>, menilai ulang  kerangka epistemologi  pemahaman zakat 

normatif, yang memandang tarif zakat pertanian 5%-10% dan niaga 25% tanpa keterlibatan 

unsur sosial atau kondisi masyarakat tertentu. Menilai ulang pemikiran Yusuf al-Qard}awi 

tentang tarif zakat profesi yang terkesan harga mati. Menolak pemikiran Sahal Mahfudh 

(Rais Aam PBNU), Hasjim Abbas (Rais Suriyah NU Jatim), fatwa Ulama NU tahun 80-an, 

dan lain-lain yang mentolerir kewajiban zakat profesi.   
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Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Muhammad Hadi yang telah 

mempercayakan penerbitan buku ini kepada kami. Kepada Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi 

Permono, SH., MA. dan Prof. Dr. H. Nur Syam M.Si (Guru besar ilmu sosial IAIN Sunan 

Ampel), kami juga berterima kasih atas kesediannya memberikan kata pengantar dan 

bimbingan dalam buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pustaka Pelajar, 

yang telah bersedia menerbitkan manuskrip disertasi ini sehingga menjadi shape yang 

sekarang. Kami berharap buku ini dapat memperkaya wacana, lokus dan keragaman 

pandangan tentang zakat profesi di Indonesia. 

Akhirnya, dari suara nurani yang paling dalam, penulis menyadari, bahwa banyak 

kekurangan dalam penyajian tulisan ini. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk 

berdialog dengan siapa saja untuk memperdalam pengetahuan, terutama yang berkaitan 

langsung dengan aspek kajian dalam buku ini. Semoga dengan cara demikian terwujud 

suatu pemahaman yang lebih baik dari sekarang. Semoga Allah swt. selalu memberikan 

hidaya-Nya bagi semua manusia yang menyeruh memperdalam ilmu dan amal kebaikan. 
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Transliterasi Arab-Indonesia  

Indonesia Arab Indonesia Arab No. 

t} 1 ا ’ ط 

z} ظ b 2 ب 

 3 ت t ع ،

gh غ th 4 ث 

f ف j 5 ج 

q ق h} 6 ح 

k ك kh 7 خ 

l ل d 8 د 

m م dh 9 ذ 

N ن r 10 ر 

W و z 11 ز 

H ھ s 12 س 

 13 ش sh ء ’

y ي s} 14 ص 

 Bacaan maad ا , ي danو 

panjang a>,  >i 

dan ū 

d} 15 ض 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR TABEL 

 

Skema  1:  Implikasi teoritik Douglas dan Ibn Khaldun........................................................ 22  

Tabel    2:  Nama-nama informan........................................................................................... 44 

Tabel    3:  Nama-nama subjek penelitian..............................................................................45 

Tabel    4:  Jumlah  pemeluk agama menurut jenisnya di Tulungagung…..........................116 

Tabel    5:  Tahapan keluarga sejahtera di Tulungagung ………………...........................118 

Tabel    6:  Jumlah pembayar zakat-infak  profesi di instansi Tulungagung......................123 

Tabel    7:  Jumlah zakat-infak pegawai negeri sipil  di  empat Kabupaten ......................128 

Tabel    8:  Jumlah zakat profesi Depag Tulungagung ……………………………....................130 

Tabel     9:   Persentase zakat profesi  Bawaskab/ Dinas Pertanian Tulungagung……................131 

Tabel   10: Kategori instansi dan pegawai yang pro-kontra terhadap zakat profesi.............151 

Tabel   11: Pendayagunaan dan pengembangan zakat BAZ di Tulungagung …………....173 

Skema 13: Hubungan  relasionalitas  antara  legitimasi,  selektivitas  dan fungsionalitas  

zakat profesi........ ...............................................................................................223 

Skema 13: Hubungan relasionalitas ‘as}abi>yah: budaya, bahasa dan peraturan  zakat 

........228 

Skema 14: Relasi antar konsep legislasi, regulasi, pegawai sebagai subjek/objek…...........233 

Tabel   15: Hubungan zakat antara institusi,  legislasi, regulasi, pegawai  sebagai objek….234 

Skema 16: Hubungan legislasi, regulasi terhadap media institusi sosio-religius pegawai sebagai 

subjek/objek tindakan rasional-spiritual kewajiban zakat…………………............235 

Tabel  17: Makna  tindakan  berkaitan  dengan  konteks  aktor  dan  simbol-simbol (in order 

to motive dan because motive)...........................................................................245 

Tabel   18: Media institusi dan beberapa varian ………………………………………….248 

Skema 19: Perubahan zakat profesi dari ritual mahd}a>h ke hukum 



positif..……………....253  

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

KATA PENGANTAR ...........................................................................................................xi 

DAFTAR ISI.........................................................................................................................xiv 

BAB  I:  PENDAHULUAN...................................................................................................1 

A. Latar Belakang Masalah…………………………………………………………..1 

B. Fokus, Tujuan dan Kegunaan Penelitian………………………………………..17  

C. Studi Terdahulu…………………………………………………………………..19 

BAB II: MODEL ANALISIS SOSIOLOGI …………………………………….……..20 

A. Zakat Profesi Perspektif Sosiologi……………………………………….……..20 

B. Implikasi Teoritik Sosilogi...................................................................................27 

BAB III: METODE PENELITIAN.................................................................................33 

A. Metode Kualitatif..................................................................................................33 

B. Memasuki Lokasi Penelitian …………………………………………………..35 

C. Menemukan Data Lapangan: Observasi dan Wawancara………………….37 

      D. Pemeriksaan Keabsahan  Data...........................................................................49 



E. Prosedur Analisis Data........................................................................................51 

  

BAB IV: ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF TEORITIK.............................53 

A.   Definisi Zakat Profesi ………………………….………….…..................53 

B.   Landasan Paradigmatik  Zakat Profesi....................................................57 

           1. Normatif................................................................................................57  

   2. Filosofis..………………………………………………......................63 

   3. Historis…………………………………………………………….....66 

   4. Sosiologis...............................................................................................68 

C.   Zakat Profesi dalam Lintasan Sejarah.......................................................73 

     1. Zakat pada masa Nabi saw.................................................................73 

     2. Zakat pada masa 

S}ah}a>bat………………………………………….75 

     3. Zakat pada masa 

Ta>bi‘i>n……………………………………….......79 

     4. Zakat dalam hukum positif di Indonesia...........................................81 

D.  Peranan Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat.....................87 

     1.  Sosialisasi pengumpulan zakat...........................................................87 

   2.  Pemberdayaan zakat.............................................................................95 

BAB V:   IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI TULUNGAGUNG…………............115  



A. Setting Sosial dan Kondisi Ekonomi di Tulungagung......................................115 

1. Letak geografis...........................................................................................115 

2. Ditinjau dari agama....................................................................................116 

3. Ditinjau dari profesi......……………………………………………..........117 

4. Ditinjau dari tingkat kesejahteraan ekonomi.............................................118 

B.  Instansi Pemerintah di  Tulungagung....................................................................120 

C.  Kondisi Pegawai di Tulungagung...........................................................................122 

  1. Jumlah pembayaran zakat profesi ………………..……………………..122 

  2. Jumlah pegawai yang terkena zakat……………………………………..126 

 D.  Problematika Implementasi Zakat  Profesi…………………………...……….132 

     a. Ketegori pegawai yang pro zakat profesi………………………............132 

    b. Kategori pegawai yang kontra zakat profesi…......................................139 

  E.  Solusi Problematika Zakat Profesi dan Perubahannya.....................................154 

  F.  Zakat Profesi di Tulungagung………………………………………….…..........164 

   1. Pembentukan Badan Amil  Zakat………………………………...............164 

   3. Menajemen pengelolaan  zakat..………………………………...............179 

   4. Skala prioritas Badan Amil Zakat……………………....…………...........181 

5. Posisi kinerja Badan Amil Zakat…….………………………………........183 

G. Faktor-faktor Penghambat dan Penentu dalam Pembayaran Zakat  Profesi.187 

BAB VI: MEMAHAMI REKONSEPTUALISASI ZAKAT PROFESI...............................207  



A. Pola dan Tindakan Pembayaran Zakat serta Sistem Nilai yang 

Melandasinya........................................................................................................207 

B. Pemahaman Konsep Zakat Profesi....................................................................212 

1. Legitimasi institusi dan legitimasi kolektif.............................................212 

2. Selektivitas penggolongan pegawai.........................................................215 

3. Fungsionalitas zakat profesi....................................................................220 

C.  Zakat sebagai Representasi Institusi Sosial dan Religius...............................224 

1. Institusi sosio-legislasi dan regulasi: pegawai sebagai subjek……….224 

2. Institusi religius-legislasi dan regulasi: pegawai sebagai subjek...........228 

3. Hubungan relasionalitas antara institusi sosial dan institusi religius: 

pegawai sebagai subjek/objek...............................................................231 

D. Interpretasi Zakat Profesi: Pegawai sebagai Subjek-Objek...........................236 

E. Inter-Subjektifitas Pemahaman Kewajiban Zakat Profesi ...........................241 

F. Beberapa Varian Penggolongan Pegawai dalam Penyaluran Zakat   

Kaitannya dengan Media Pembayaran Zakat.................................................246 

  G. Perubahan Pembayaran Zakat dari Ritual Mahd}a>h ke Hukum Positif.........249 

 H. Analisis Verifikasi................................................................................................257 

BAB VII:  PENUTUP ………………………………………………...................................273 

A. Kesimpulan……………………………………………………....................273 

B. Refleksi Teoritik………………………………………...…........................275 



C. Keterbatasan Studi.......................................................................................283 

DAFTAR  PUSTAKA………………………………...........................................................295 

RIWAYAT HIDUP 

 



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian 

karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi 

juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya 

(aghniya>') ketika memenuhi nis}a>b (batas minimal) dan h}awl (waktu satu tahun). 

Secara sosiologis zakat bertujuan untuk memeratakan kesejahteraan dari orang  kaya 

kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. 

Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan 

keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.
1
  

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai 

ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi
2
 belum sepenuhnya diterima oleh umat 

Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, di samping meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat 

                                                 
1
Nik Mustapha, “Zakat in Malaysia Present and Future Status”, dalam Journal of Islamic Economics, Volume 

1, Nomor 1 (September, 1987), 50.  
2
Yusuf al-Qard}awi> menyebutkan istilah profesi dengan  Kasb al-‘Amal wa al-Mihan al-H{urrah. Kasb al-

‘Amal adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan seperti pegawai negeri, 

karyawan, wiraswasta, dengan menerima upah atau gaji. Sedangkan al-Mihan al-H{urrah, yaitu pekerjaan 

bebas tidak terikat pada orang lain atas kemampuan atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan 

lain dengan menerima imbalan, seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-

lain. Periksa al-Qard}awi>, Fiqh al-Zaka>h, vol. 1 (Beirut:  Muassasah al-Risa>lah, 1991), 487. Baca Sjechul 

Hadi Permono, Formula Zakat  (Surabaya: Aulia, 2005), 215.  



 

 

2 

 

hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi 

di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan kerja dan 

sumber penghasilan pokok dibarengi dengan mulai berkurangnya minat sebagian 

masyarakat terhadap jenis pencarian yang potensial terkena kewajiban zakat. Lalu apa 

jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang, 

sedangkan pencaharian tak kena zakat makin bertambah.
3
 Fenomena di atas, secara esensial  

bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab petani yang penghasilannya kecil justru 

diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, atau dokter justru 

dibiarkan tidak membayar zakat.
4
  

Atas dasar itu, implementasi zakat profesi di Indonesia masih mengundang 

perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan zakat yang harus 

dikeluarkan. Di Lombok Timur misalnya, terdapat 21 persen pegawai negeri sipil yang 

kontra dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2002, tentang  penerapan zakat 

profesi bagi pegawai negeri sipil di Nusa Tenggara Barat. Pemikiran kontradiktif di atas 

terlihat pada kasus pemotongan 2,5% gaji para pegawai negeri setiap bulan, yang dinilai 

oleh sejumlah kalangan PNS belum saatnya dilakukan, karena penghasilan yang diperoleh 

masih tergolong rendah.
5
 Amien Rais pernah dituduh kafir karena menetapkan zakat 

profesi. Sebenarnya dia “dikafirkan” bukan karena zakat profesinya, tetapi karena 

                                                 
3
Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU  (Yogyakarta: LKiS, 2004), 217. 

4
PeriksaYayasan Zakat Membangun, “Zakat Profesi”, dalam http://www.yazam. or.id  (25 Maret 2007) 

5
Mohammad Ali B. Dahlan,  “Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil”, dalam http://www. Suara NTB Aspirasi 

Rakyat. news.php  (02 Nopember-Desember 2005) 

http://www/
http://www/
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ijtihadnya menetapkan dua puluh persen. Orang-orang menggugat Amien Rais dengan 

sejumlah pertanyaan: dalilnya apa, ayat atau h}adi>thnya mana, metode istinbat-nya 

bagaimana? Amin Rais sendiri menjawab: “saya bukan ahli fikih”.
6
  

Menurut Imam al-Sha>fi„i>, sebagaimana dikutip oleh Sahal Mahfudh, gaji dan 

penghasilan profesi tidak wajib dizakati.
7
  Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat 

h}awl dan nis}a>b. Jika gaji ditotal setahun, mungkin memenuhi nis}a>b, tetapi dalam 

praktiknya gaji diberikan tiap bulan. Dengan demikian, gaji setahun yang memenuhi 

nis}a>b itu hanya memenuhi syarat hak dan belum memenuhi syarat milik. Padahal benda 

yang wajib dizakati harus merupakan hak milik. Gaji maupun upah jasa lainnya, kalaupun 

dikenakan zakat, adalah zakat ma>l, jika memang sudah mencapai nis}a>b dan h}awl.
8
  

Fatwa NU yang muncul pada tahun 1980-an, menyatakan bahwa jasa transportasi 

penerbangan, perkapalan, hotel, profesi dokter, pegawai negeri, karyawan dan seterusnya 

begitu dominan. Pada tingkat penjualan  tidak ada kesulitan, usaha-usaha tersebut seperti 

yang lainnya dapat diakomodasi dalam fikih sebagai barang yang harus dikeluarkan 

zakatnya. Meskipun demikian, ketika jasa transportasi penerbangan, perkapalan, hotel, 

profesi dokter, pesepakbola, pegawai negeri, karyawan itu dioperasikan dan dipelihara, 

tetapi tidak diperoleh keuntungan yang dapat dilihat, maka tidak ada kewajiban zakat. Di 

sisi lain, NU juga menolak organisasi („a>mil) sebagai penerima zakat,  penjualan beras 

                                                 
6
Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim (Bandung: Mizan, 1998), 146. 

7
Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 2007), 143. Bandingkan dengan Jaluddin Rakhmat, 

Islam Aktual, 146.  
8
Ibid.  
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hasil dari zakat dan permodalan zakat. Persis dan Muhammadiyah dalam masalah 

permodalan zakat juga mengambil sikap yang sama.
9
   

Muhammad Abdul Mujib dalam keputusan Syuriah NU (Ulama se-Jawa Tengah 

seperti Sarang, Rembang, Jombang, Banyuwangi, Jawa Timur dan keputusan Mu‟tamar 

NU ke 1 s/d 15) berpendapat bahwa pegawai negeri sipil yang penghasilannya mencapai 

satu nis}a>b dan ia punya maksud tija>rah (dagang/jasa), maka wajib berzakat. Jika tidak 

mempunyai maksud tija>rah, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Maksud tija>rah 

adalah bekerja untuk mendapatkan upah yang sepadan.
10

  

Wahbah al-Zuh}ayli> menegaskan bahwa penghasilan profesi yang diperoleh dari 

profesi seperti dokter, insinyur, advokat, wiraswasta dan pegawai negeri, wajib dikeluarkan 

zakatnya begitu gaji diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun.
11

 Kajian 

yang senada dengan pandangan di atas, antara lain: Huseyn al-Shah}atah,
12

 Sjechul Hadi 

                                                 
9
M.B. Hooker, Islam Mazhab Indonesia Fatwa dan Perubahan Sosial, terj. Iding Rosyidin Hasan 

(Jakarta:Teraju, 2003), 160-163. Baca Badawi, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah 

(Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1967), 362. 
10

Abdul Mujib, Soal Jawab Masalah Agama Keputusan Syuriah NU (Surabaya: Bintang Terang, 2004), 111. 

Periksa Muhammad bin Sulaiman al-Kurdy, H}awa>shi> al-Madaniya>h, vol. 2 (Surabaya: al-Haramayn 

Sangkapura Bungul Indah, t.th), 145. 
11

Wahbah al-Zuh}ayli>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 2  (Damaskus: Da>r-al-Fikr,1989), 864-866.  
12

Huseyn al-Shah}atah, Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer, terj. A. Syakur. 

(Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 188. Buku ini membahas karakteristik zakat wiraswasta (h}irfah) dan 

profesi (mihnah). H{irfah adalah pembuatan, perbaikan atau perakitan sesuatu apapun dengan bantuan 

beberapa orang dan beberapa alat ringan, sesuai dengan akad kesepakatan atas sifat, syarat, upah dan waktu. 

Contohnya, bengkel, usaha penjahitan, salon, bordir dan seterusnya. Salah satu ciri utama pada aktivitas ini 

adalah menggunakan tenaga, pikiran dan sejenisnya. Sedangkan mihnah adalah pelayanan seseorang terhadap 

orang/pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan atas kualifikasi ilmu, keterampilan lengkap dengan 

sertifikat ijazah, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, jangka waktu pelayanan. Contoh akuntan, 

auditor, pengacara, dokter, konsultan, apoteker dan sebagainya. Ciri khas utama aktivitas ini berpegang pada 

kemampuan pikiran atau otak dan bukan pada kekuatan fisik semata. Aktivitas atau jasa tersebut, bila telah 

mendatangkan hasil cukup nis}a>b, maka wajib dikenakan zakat.  
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13

Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat, 215-216. Buku ini menggagas zakat profesi, seperti gaji pegawai, 

jasa, upah buruh  dan wiraswasta. Dalam buku tersebut, zakat profesi dibagi dua kategori. (1)  kasb al-

‘ama>l, yaitu pekerjaan seseorang yang tunduk pada peseroan atau perseorangan dengan mendapat upah (2) 

al-mihan al-h}urrah, pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti dokter swasta, pemborong, 

pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan sejenisnya wajib dikenakan zakat. Sedangkan perbedaan 

pendapat ulama tentang zakat profesi, hanya pada tataran waktu wajib zakat dan persyaratan h}awl.  
14

Hamdan Rasyid, Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), 102-

108. Buku ini membahas permasalahan zakat profesi. Dalam buku ini dinyatakan bahwa di zaman modern 

sekarang ini, telah muncul profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah 

besar yang belum dijelaskan ketentuan zakatnya secara sha>ri‘. Karena itu jenis profesi seperti dokter, 

advokat, notaris, akuntan, konsultan, dosen baik berasal dari gaji, honorarium, upah komisi, uang jasa, hadiah 

maupun yang lain wajib dibayarkan zakatnya. 
15

Rifyal Ka‟bah, Penegakan Shari>‘at Islam di Indonesia (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 65-68. Buku ini 

mejelaskan posisi perbedaan mengenai zakat profesi. Ia menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian 

yang harus dikeluarkan pada setiap kali panen. Artinya zakat gaji pegawai harus dikeluarkan setiap bulan. 
16

Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakata (Bandung Mizan, 1994), 58-65. Buku ini 

menggagas tentang zakat profesi. Dalam buku tersebut, dinyatakan bahwa profesi yang dapat mendatangkan 

rizki secara melimpah wajib dikenai zakat, seperti, komisaris perusahaan, bankir, pemborong berbagai 

konstruksi, eksportir, importir, broker, dokter spesialis, akuntan, notaris, artis dan berbagai penjual jasa serta 

macam-macam profesi “kantoran” (white collar) lainnya. Jadi ragam profesi di atas, wajib terkena zakat yang 

persentase zakatnya 2,5 persen, bila perlu ditingkatkan menjadi 10 persen atau 20 persen.   
17

Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 70. Buku 

ini menjelaskan bahwa zakat profesi, seperti produk-produk industri, hasil jasa, kaum profesional, eksekutif, 

usahawan dan berbagai komoditi lainnya wajib dikeluarkan zakatnya, jika telah memenuhi syarat nis}a>b. 
18

Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual, 145-153. Dalam buku ini, terdapat pro dan kontra terhadap pandangan 

zakat profesi oleh sejumlah cendekiawan muslim dan ulama. Bagi cendekiawan yang pro zakat profesi wajib 

dikeluarkan, sedangkan bagi ulama yang kontra, mereka lebih mendasarkan pada kitab mu’ta>bar  (al-Fiqh 

‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘a>h), yang menyatakan bahwa tidak ada zakat selain yang lima (ternak, emas-

perak, perdagangan, barang tambang atau rika>z dan pertanian), sehingga para pegawai negeri sipil, ABRI, 

konsultan, pemilik media massa, pengusaha jasa angkutan, penulis buku, kontraktor, psikolog dan ratusan 

profesi lainnya tidak wajib zakat dan dokter hanya diwajibkan infak saja. 
19

Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), 38-47. Buku ini menggagas 

zakat profesi. Salah satu dari gagasan buku tersebut, adalah tentang makna profesi yang dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu al-Mihnah dan al-H}{irfah. Mihnah merupakan teks yang sering dipakai untuk menunjuk 

pekerjaan yang lebih mengandalkan pekerjaan otak. Oleh karena itu, kalangan profesional disebut al-mi 

haniyyu>n atau asha>b al-Mihnah, seperti, pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan (hukum, 

managemen dan pemasaran), pekerja kantoran dan sejenisnya. Sedangkan al-H}{irfah, teks yang sering 

dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot, seperti pengrajin, pande 

besi, tukang las, mekanik bengkel, tukang jahit/konveksi, buruh dan sejenisnya, disebut asha>b al-

h}irfah/tukang, menurut Abdullah pemahaman ini aneh, sebab isim fâ>‘il/kata pelaku dari al-hirfah, disebut 

al-muhtarifu>n, kata sandang juga dipakai untuk menyebut kalangan profesional pesepakbola profesional, 

pembalab, petenes dan seterusnya juga disebut sebagai al-la>ib al-muhtarif (pemain profesional) dan wajib 
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zakat begitu gaji diterima, sedangkan untuk pegawai negeri, seperti di Indonesia dengan pertimbangan gaji 

yang ada/nis}a>b, dapat dilakukan tiga bulan sekali atau empat bulan atau enam bulan sekali. 
20

Masdar Helmy, Panduan Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya (Bandung: Al-Ma‟arif, 2001), 

35-38. Buku ini membahas tentang zakat profesi. Zakat profesi yang dimaksud adalah zakat yang dibebankan 

kepada seseorang yang memiliki pekerjaan atau keahlian profesional tertentu dan mendapatkan penghasilan 

yang sudah mencapai nis}a>b sehingga wajib zakat. Menurut Helmy, zakat profesi dapat dilakukan secara 

perorangan atau melalui lembaga. Sedangkan zakat jasa dapat dilakukan secara terikat, seperti di perusahaan 

swasta, dan tidak terikat, seperti dokter dan pengacara. 
21

Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2004.) 93-98. Buku 

ini menjelaskan tentang zakat profesi termasuk kategori flows (berkembang) atau stocks (hasil kotor), seperti 

pelukis, da‟i atau mubaligh, dokter, ahli hukum, penjahit dan arsitek yang dilakukan secara bersama-sama di 

lembaga pemerintah maupun swasta dengan sistem menggunakan upah atau gaji, maka profesi-profesi 

tersebut wajib zakat, apabila mencapai nis}a>b. Periksa juga dalam buku lain (pengarang sama), Panduan 

Praktis tentang Zakat Infaq Sadaqah (Jakarta: Gemah Insani,  2004), 103-106. Menyatakan bahwa profesi,  

perancang busana, dosen dan seniman wajib dikeluarkan zakatnya secara langsung begitu gaji diterima.  
22

Abdul Ghofur Ansori, Hukum Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia (Yogyakarta: Pilar 

Media, 2006), 86-93. Buku ini menjelaskan zakat profesi, seperti hasil profesi kiai, ulama/da‟i, karyawan, 

guru, arsitek, notaris, dokter dan sejenisnya, wajib dikenai zakat. 
23

Zakiah Daradjat, Zakat Pembersih Harta dan Jiwa (Jakarta: Ruhama, 1994), 52-63. Buku ini berisi tentang 

seputar zakat profesi. Menurutnya, zakat profesi adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan 

atau jasa yang dilakukannya, seorang karyawan menerima gaji, upah, bonus, hadiah, insentif atau seorang 

dokter, akuntan dan pengacara, wajib dikenai zakat. Selain itu, buku ini menjelaskan fenomena atau 

kegalauan psikologis di kalangan pegawai/pejabat yang merasa belum mendapat kebahagiaan hidup atas 

prestasi yang diperoleh, sebelum menunaikan ibadah zakat, terutama zakat profesi. 
24

Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, 217-221. Karya ini, salah satu  bab berisi tentang zakat profesi dan 

jasa. Menurutnya, profesi adalah suatu pekerjaan yang terkait erat dengan kemampuan dan keterampilan 

individu baik dilakukan secara personal maupun institusional, seperti dokter, arsitek, pengacara, pegawai dan 

tentara (perwira tinggi). Sedangkan jasa adalah suatu pekerjaan yang tekait erat dengan kemampuan 

menyediakan fasilitas bagi keperluan orang banyak, seperti usaha perhotelan, rumah/kamar kontrakan, jasa 

transportasi darat, laut maupun udara dan sebagainya, wajib dikeluarkan zakatnya.  
25

Masdar F. Mas‟udi, Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat 

(Bandung: Mizan, 2005), 28. Buku ini berisi tentang kritik terhadap sejumlah ulama yang masih bersikeras 

menolak kewajiban zakat profesi, selain itu, buku ini juga menjelaskan bahwa zakat dan pajak adalah dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, zakat adalah "ruh" sedangkan pajak adalah "badannya", keduanya 

memang berbeda, tetapi tidak terpisah. Artinya jika seseorang sudah membayar pajak (dengan niat zakat) 

kepada negara/pemerintah, maka terpenuhilah sudah kewajiban agamanya. Periksa dalam kata pengantar XX-

XXV. 
26

Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 220-238. Buku ini memuat zakat gaji 

(salary), seperti dosen PTN, dokter, saham (surat berharga dalam permodalan usaha atau surat pinjaman dari 

pemerintah), bank, penghasilan bisnis, pekerjaan profesi, investasi dan sejenisnya, wajib dikenai zakat.  
27

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 65. Buku ini membahas tentang zakat 

profesi, kaitannya dengan Undang-undang nomor 38 tahun 1999. Dalam tulisan tersebut, dinyatakan  bahwa 
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penghasilan profesi pegawai negeri, pejabat struktural, maupun pejabat fungsional wajib dikenakan zakat.  
28

Ma‟ruf Amin,“Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesi”, dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia,  no. 3 (Jakarta:  Departemen Agama RI, 2003), 87-91.  Buku ini berisi tentang fatwa-fatwa MUI, 

salah satu di antara fatwa MUI tersebut adalah tentang zakat profesi, seperti gaji, honorarium, upah jasa, 

dokter, pengacara, dan sejenisnya yang diperoleh dengan cara halal, wajib dikeluarkan zakatnya dengan 

ketentuan penghasilan yang halal dan mencapai nis}a>b senilai 85 gram emas murni. 
29

Muhammad Ali Hasan, Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2006), 73-77. Buku ini menjelaskan tentang perhitungan dan pertimbangan yang terkait 

dengan zakat profesi, seperti gaji, honorarium, upah jasa, dokter pengacara dan sejenisnya yang diperoleh 

dengan mempertimbangkan antara wajib atau tidak muzakki mengeluarkan zakat. Dalam pernyataan buku 

tersebut terdapat dua jawaban, yaitu muzakki tidak wajib zakat jika penghasilan tidak memenuhi nis}a>b dan 

wajib zakat jika memenuhi nis}a>b. 
30

Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 576-577. Buku ini menerangkan 

perintah wajib zakat, yang meliputi semua hasil usaha, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang 

pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. 
31

Ahmad Abd Madjid, Masa’il Fiqhiyyah (Pasuruan: Garoeda Buana Indah,1995), 69-71. Buku ini memuat 

tentang masalah zakat jasa, profesi dan usaha. Menurutnya, zakat profesi termasuk zakat penghasilan, seperti 

tambak, jasa angkot truck atau colt, bus, pabrik, advokad, insinyur dan dokter dan seterusnya wajib 

dikeluarkan zakatnya.   
32

Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 

260-264. Buku ini, menggagas zakat inflasi, mesin industri, uang kertas, saham, perdagangan, jasa, profesi 

dan segala jenis harta benda yang tidak diketahui atau yang diketahui masa kini dan sebagainya harus 

dikenakan zakat.  
33

Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1988), 54. Periksa juga 

dalam buku, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 262. Kedua buku 

tersebut berisi tentang kritik terhadap permasalahan zakat, kaitannya dengan  zakat jasa atau profesi. Dalam 

kedua buku tersebut, menyatakan bahwa fikih zakat yang ada sekarang ini, hanya mewajibkan zakat, seperti 

emas, perak, barang-barang niaga, makanan pokok, binatang peliharaan (unta/domba) dan tambang yang 

jumlahnya sangat terbatas, dan demikian itu memang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam di masa 

lalu, tetapi tidak cocok lagi dengan keadaan masyarakat sekarang. 
34

Rofiq, Fiqh Kontektual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 259-272. 

Buku ini berisi tentang kritik terhadap kewajiban zakat profesi bagi pegawai. Menurut buku tersebut, harus 

ada dialog secara intensif antarulama, apa sebab dan alasannya harta dari profesi tersebut dikenakan zakat.  
35

Nina M, ed. Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t) 16-317. Dalam Ensiklopedi Islam  

tersebut  dinyatakan bahwa zakat profesi termasuk dalam kelompok zakat ma>l atau al-ma>l al-mustafa>d, 

yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan shari>„ah 

agama. Profesi yang dimaksud antara lain dokter, insinyur dan pengacara wajib dikenakan zakat. Periksa juga 

Yan-Zun,  Ensiklopedi Islam  vol. 5, Nomor 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 227.  
36

Zakat BAZ Surabaya, “Zakat Profesi”, dalam http://www. zakat surabaya. htm (21 Desember 2007) Tulisan 

ini membahas tentang permasalahan seputar kewajiban zakat profesi>. Dalam tulisan tersebut dinyatakan 

bahwa zakat profesi tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi dapat 

dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seperti pegawai 
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Republika,
39

 Rumah Zakat,
40

 dan pendapat yang menolak atau tidak sepaham dengan 

tokoh-tokoh di atas, antara lain Suara Nusa Tenggara Barat,
41

 Hasjim Abbas,
42

 Sahal 

Mahfudh dan  kalangan NU lainnya.
43

 

Terlepas dari perdebatan dan kontroversi itu, gagasan zakat terus berkembang di 

kalangan sebagian pemerintahan daerah di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten 

Tulungagung Jawa Timur. Terbitnya Surat Keputusan Bupati nomor 324 tahun 2004 

tentang Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana (BAZ) Kabupaten 

                                                                                                                                                     
negeri, konsultan, dokter, notaris  telah memenuhi syarat ketentuan wajib zakat.   
37

Nuareni, “Zakat Profesi”, dalam http://www.fajar. co.id (25 September 2007). Tulisan ini membahas seputar 

zakat profesi, lawyer (pengacara), kontraktor, dokter dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 

persen setelah cukup nis}a>b. 
38

Dompet Sosial Madani, “Zakat Profesi”, dalam http://www. DSM Bali. co.id  (25 September 2006). Tulisan 

ini membahas tentang kewajiban harta penghasilan profesi menurut para sahabat Ibn Abbas, Ibn Mas‟ud, 

Mu‟awiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Dalam tulisan tersebut mengungkap bahwa zakat profesi bukanlah 

sesuatu yang baru, tetapi sudah dipraktikkan pada masa para sahabat atau ta>bi‘i>n yang keseluruhannya 

(s}ah}abat ataupun ta>bi‘i>n),  menyatakan penghasilan profesi wajib dikeluarkan zakat bila mencapai 

nis}a>b. 
39

Republika, “Zakat Profesi”, dalam http://www.republika. co.id  (29 Oktober  2004). Tulisan ini kaitannya 

dengan praktik zakat pegawai negeri sipil di Temanggung Jawa Tengah. Dalam tulisan tersebut Bupati 

Temanggung Totok Ari Prabowo mengatakan perlunya membangun kesadaran di kalangan para PNS  dalam 

kehidupan beragama dan membangkitkan semangat solidaritas sosial para pegawai melalui pengumpulan 

zakat, infak dan s}adaqa>h secara profesional. 
40

Rumah Zakat, “Zakat Profesi”, dalam http://www. ovoer. com  (5 Januari 2008). Tulisan ini memuat tentang 

zakat profesi. Zakat profesi dimaksud adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi bila mencapai nis}a>b 

yang setara dengan  520 kg  beras/makanan pokok dan besarnya zakat adalah 2,5%. 
41

Suara NTB “Zakat Profesi”, dalam http://www.id. aspirasi rakyat. org.id  (18 Nopember  2005). Tulisan ini 

secara tegas menolak penerapan zakat profesi pegawai negeri sipil di Lombok Nusa Tenggara Barat. 
42

Hasjim Abbas, "Zakat Penghasilan dan Jasa Profesi", seputar jawaban atas pertanyaan Gubernur Jawa 

Timur perihal zakat profesi kepada MUI (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2007), 11-13. Dalam tulisan tersebut, 

dinyatakan bahwa gaji pegawai/karyawan sebagai zakat yang harus dikeluarkan setiap bulan belum 

memenuhi standar nis}a>b, karena itu tidak wajib dizakati.   
43

Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 143. Dalam buku tersebut, ditegaskan bahwa gaji dan penghasilan 

profesi tidak wajib dizakati. Bandingkan dengan karya lain Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Aktual 

Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Surabaya:  Lajnah 

Ta‟lif  Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005), 412 . Buku ini berisi tentang fatwa-fatwa ulama NU. Di 

antara fatwa tersebut terdapat fatwa zakat hasil jasa perhotelan, penghasilan sewa tanah,  perkebunan tebu dan 

sejenisnya  yang tidak dikenakan wajib zakat.  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.id/
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Tulungagung dan Surat Edaran (SE) Bupati nomor 451 tahun 2004 tentang pembentukan 

Unit Pengumpul Zakat (UPZ), juga tidak dapat dilepaskan dari wacana interpretasi di 

kalangan ulama tentang kewajiban zakat profesi  bagi pegawai negeri sipil sebagai sasaran 

SK dan Surat Edaran tersebut. Kegiatan di atas, dipelopori oleh beberapa tokoh organisasi 

keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan MUI Tulungagung yang 

dianggap valid, dalam arti tidak bertentangan dengan nas}s}  al-Qur‟a>n dan al-H{adi>th.
44

   

Jika ditelusuri secara historis dan cermat, wacana tentang zakat profesi sesungguhnya 

tidak dipersoalkan oleh sebagian kalangan NU, Muhammadiyah dan MUI setempat, 

termasuk terapan zakat profesi di Tulungagung. Karena zakat profesi pegawai negeri sipil 

di Tulungagung selama ini telah menjadi sumber yang potensial bagi masyarakat setempat, 

terutama bagi kalangan ekonomi lemah, walaupun secara praktis keberadaannya belum 

dilakukan secara maksimal. Keterlibatan tokoh ulama NU, seperti KH. Mungien Arief 

(ketua NU Tulungagung 2004-2007), Anang Imam Massarief (Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Tulungagung 2005 hingga sekarang) dan KH. Syafi‟i Abdurrahman (ketua 

MUI Tulungagung 2008-sekarang), terkait dengan interpretasi
45

 kewajiban zakat profesi, 

merupakan bagian dari proses awal dalam mereformulasikan paham tentang kewajiban 

zakat. 

                                                 
44

Dalam rangka mereformulasikan zakat profesi pegawai negeri sipil di Tulungagung, pemerintah daerah 

secara umum telah melibatkan beberapa elemen tokoh masyarakat di antaranya, kalangan ulama NU, 

Muhammadiyah, MUI Tulungagung dan ormas Islam lain yang dianggap penting. Nursalim, Wawancara, 

Tulungagung, 28 Pebruari 2008. 
45

Menurut Von Savigny, interpretasi merupakan suatu rekonstruksi buah pikiran yang tidak terungkapkan 

dalam perundang-undangan hukum positif. Periksa Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: 

Kencana, 2005), 106.  
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Berdasarkan fenomena di atas, kebijakan Bupati tentang implementasi zakat profesi 

tersebut menimbulkan resistance (perlawanan) dari kalangan pegawai negeri sipil yang 

menjadi sasaran SK dan Surat Edaran tersebut. Dalam mengimplementasikan gagasan zakat 

profesi, Bupati Tulungagung mendasarkan Surat Keputusan nomor 324 Tahun 2004 tentang 

peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat, pada Undang-undang nomor 38 tahun 

1999
 
yang merupakan bagian terpenting dalam kebijakan politik, ekonomi dan sosial.

46
 

Keinginan umat Islam agar dibuat Undang-undang zakat terkabul pada masa pemerintahan 

Habibie, yaitu dengan dikeluarkan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat. Presiden Megawati dalam peringatan Nuzulul Qur‟a>n bulan Nopember 

2001, juga mencanangkan Gerakan Sadar Zakat (GSZ).
47

 Gerakan tersebut sangat positif, 

meskipun sebenarnya terlambat. Sejak saat itu Menteri Agama juga menindaklanjuti 

dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 kemudian diperbaharui lagi dengan 

SK Menteri Agama RI nomor 373 tahun 2003 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-

undang tersebut. Upaya untuk membentuk Undang-undang zakat sebenarnya bukan hal 

baru, tetapi di masa lalu pernah muncul gagasan tentang zakat, namun belum mendapat 

perhatian signifikan, baik dari kalangan Islam sendiri maupun  pemerintah yang memiliki 

kekuatan untuk merealisasikan gagasan tersebut.  

Kalangan pegawai negeri sipil sendiri menyikapi implementasi zakat profesi dengan 

                                                 
46

Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta: 

Departemen Agama Rebublik Indonesia, 2003), 1. 
47

Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual,  283. 
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respon yang beragam. Sebagian mereka menganggap peraturan tentang zakat profesi 

sebagai keniscayaan yang harus diterima. Sementara sebagian yang lain menolak 

implementasi zakat profesi tersebut. Ragam sikap kalangan pegawai negeri terhadap 

implementasi zakat dapat diamati secara langsung di kalangan pegawai lingkup 

Departemen Agama Tulungagung, yang sebagian melakukan pembangkangan,
48

 demikian 

juga Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanen,
49

 MAN I-II Beji, Madrasah Tsanawiyah 

Negeri (MTsN) Beji,
 50

 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung
51

 

Kesbang Linmas,
52

 Kecamatan Puncanglaban dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dari Fraksi Golkar.
53

 Pembangkangan terhadap zakat profesi ini tidak akan terjadi 

tanpa ada faktor yang melatarbelakangi. Di antara faktor tersebut adalah pemahaman 

tentang kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi para ulama tentang zakat profesi yang 

dapat dipandang sebagai beberapa faktor potensial yang menyebabkan resistance 

(perlawanan) terhadap zakat profesi. Penolakan ini kemudian dibawa ke forum negotiation 

(perundingan) yang menghasilkan kesepakatan bahwa pegawai negeri sipil yang tidak 

bersedia mengeluarkan zakat diminta membuat surat pernyataan tertulis.
54

 

Sebagai penjabaran Surat Keputusan Bupati diterbitkan Surat Edaran tentang 

                                                 
48

Ahmad, Wawancara, Tulungagung, 27 Agustus 2008.  
49

Lembaga tersebut, sejak awal menentang penerapan zakat profesi di Tulungagung. Supriono, Wawancara,  

Tulungagung,  2  Januari 2006. 
50

Dalam suatu diskusi tentang kewajiban zakat profesi, justru yang sering menentang adalah lembaga-

lembaga Islam lingkup Depag. Wahono, Wawancara, Tulungagung, 28 April 2008. 
51

Hasil survai dan wawancara dengan Timbul UPZ di  STAIN Tulungagung,  Juli 2006.  
52

Pembayaran zakat tidak perlu dilakukan di BAZ, justru saya tidak yakin dapat berjalan dengan baik. M. 

Justi Taufik, Wawancara,  Tulungagung,  2 Mei 2008.   
53

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, Tulungagung, 27 April 2008. 
54

Supriono, Wawancara, Tulungagung, 23 Juni 2006.  
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pembentukan UPZ di setiap instansi di lingkungan Pemkab Kabupaten Tulungagung, 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan-perusahaan di Tulungagung. Selain 

itu, Bupati juga menghimbau kepada seluruh Kepala Dinas, instansi vertikal, badan, kantor, 

bagian, camat,  BUMD dan perusahaan di Kabupaten Tulungagung untuk: (1) membentuk 

unit pengumpul zakat pada unit kerja masing-masing, dengan susunan kepengurusan terdiri 

dari: ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, (2) mengirimkan susunan keanggotaan 

pengurus UPZ, untuk diterbitkan Surat Keputusan kepengurusan oleh Badan Amil Zakat 

(BAZ) Tulungagung, (3) tugas UPZ dimaksud sebagai pengumpul dan menghimpun zakat 

dari para pejabat, pegawai atau karyawan muslim, yang telah memenuhi syarat dan bersedia 

dipotong 2,5% dari gaji setiap bulan atau infak bagi yang belum memenuhi syarat, (4) 

kesediaan para pejabat, pegawai dan karyawan dalam membayar zakat atau infak 

hendaknya dituangkan dalam sebuah surat pernyataan.
55

  

Surat Keputusan dan Surat Edaran Bupati tersebut, sebenarnya lebih mengarah pada 

implementasi dan optimalisasi zakat pegawai negeri sipil bagi kemaslahatan umat Islam di 

Tulungagung. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan beberapa faktor: Pertama, 

faktor diterbitkan SK Bupati sebagai proses awal pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri 

sipil melalui mediator BAZ, yang bertindak sebagai pengelola zakat. Kedua, memberi 

pemahaman bahwa kewajiban membayar zakat adalah sebagai sarana solidaritas sosial. 

Ketiga, interpretasi para ulama dan kepercayaan terhadap pengelola zakat. Keempat, 

                                                 
55

Heru Tjahjono, “Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung”, dalam 

Naskah Surat Edaran Bupati  (18 Nopember 2004), 1-2.  
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penyediaan modal usaha dan pinjaman tanpa bunga bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) atau 

kaum d}u‘afa’ lainnya. Fenomena di atas dapat dilihat bahwa dengan terbentuknya UPZ 

dan BAZ, zakat profesi pegawai negeri sipil menjadi dapat dilestarikan di Tulungagung.  

Studi tentang zakat secara umum telah banyak dilakukan, baik oleh ulama terdahulu 

maupun kontemporer. Hal demikian dapat dimaklumi karena zakat adalah ajaran pokok 

dalam Islam sesudah s}alat. Untuk membahas permasalahan implementasi zakat profesi 

pegawai negeri sipil, diperlukan langkah-langkah praktis guna mencapai tujuan, 

berdasarkan prinsip yang berlaku, baik melalui hukum Islam maupun hukum positif 

(legislasi-regulasi). Implementasi zakat profesi yang terkait dengan paham kewajiban, SK 

Bupati dan interpretasi ulama, akan dikaji dengan cara mendengarkan "suara" pegawai 

negeri dalam merekonseptualisasi zakat (pembayaran zakat profesi di UPZ-BAZ) dalam 

bingkai hukum positif yang "ada" di kalangan mereka sendiri. Oleh karena itu, bisa saja 

terdapat tataran yang memang dianggap sebagai potongan gaji,  kewajiban dan ada yang 

mengganggap bukan sebagai kewajiban. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena pembayaran zakat profesi, yang hingga 

sekarang masih terlihat dengan nyata di Tulungagung. Ada gejala penguatan terhadap zakat 

profesi pegawai negeri sipil, seirama dengan tuntutan perubahan dan perkembangan zaman 

terutama pada sektor industri, jasa dan profesi yang semakin berkembang dewasa ini. 

Di Kabupaten Tulungagung, banyak dijumpai aktifitas dalam kaitannya dengan 

pembayaran zakat bagi pegawai negeri sipil. Misalnya di instansi atau kantor Dinas, badan, 



 

 

14 

 

bagian dan seterusnya. Pembayaran zakat profesi merupakan pengamalan keagamaan yang 

memberikan perhatian sedemikian rupa terhadap solidaritas sosial umat muslim, dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi lemah yang bersumber dari para pegawai 

tersebut. Tidak dapat dipungkiri, berbagai perbedaan pendapat tentang zakat profesi 

muncul, sebagi akibat dari legislasi dan regulasi yang melandasi tentang zakat profesi 

tersebut, baik dalam wacana spiritual keagamaan, sosial  maupun hukum positif.  

Di bidang pembayaran zakat profesi di UPZ dan BAZ terkait dengan SK Bupati, 

jelas kelihatan adanya dua reaksi penerimaan dan penolakan, yang berakibat adanya 

resistensi antarpegawai dalam penggolongan jabatan. Selektivitas dilakukan di UPZ  

kepada subjek pembayar zakat agar dapat membedakan antara yang menolak dan menerima 

atau untuk menjauhkan sekat-sekat interaksi dan halangan berkomunikasi. Tindakan  

selektivitas terus dilakukan agar dalam pembayaran zakat dapat berjalan dengan tertib dan 

berimbang di samping diharapkan dapat memotivasi pegawai lain dalam pembayaran zakat.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, zakat profesi di Kabupaten Tulungagung memiliki 

keunikan tersendiri dibanding wilayah Kabupaten lainnya (Kediri, Trenggalek, Blitar, 

Sleman dan Surabaya).
56

 Dilihat dari perspektif penelitian yang diselenggarakan, yaitu 

secara sosio-spiritual dan hukum positif terdapat perimbangan kekuatan dari aspek 

legislasi-regulasi dengan paham kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati dan interpretasi 

ulama yang berbasis shari>„ah Islam dan hukum positif. Pembayaran zakat yang didasarkan 

                                                 
56

Ibnu Sholeh (BAZ Kediri), Mudiono (BAZ Trenggalek), Zainal (BAZ Blitar), Bambang (BAZ Sleman) dan 

Mamak Pragoto (BAZ Surabaya), Wawancara 12 Pebruari-2 Maret, 2008.  
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pada SK Bupati telah dilakukan, namun tetap memiliki maksud spiritual atau prinsip 

hukum Islam yang variatif, dan relatif orisinal dilihat dari sudut pandang objek kajian  

maupun masalah yang dibahas. 

Dalam perspektif sosiologi, penelitian ini dibatasi pada zakat profesi pegawai negeri 

sipil sebagai titik pusat penyelidikan. Sedangkan selain pegawai negeri yang menjalankan 

kewajiban zakat tidak dijadikan objek kajian, mengingat luasnya permasalahan zakat yang 

muncul di masyarakat. Karena itu, fokus kajiannya hanya pada pegawai negeri sipil di 

Tulungagung sebagai subjek yang memiliki konteks sosial sendiri melalui proses relasi 

paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati dan interpretasi ulama. Kajian seperti 

ini akan menghasilkan suatu pemahaman yang agak berbeda dengan berbagai studi lain, 

karena lebih menekankan pada dimensi pola-pola tindakan pegawai dalam panggung 

kehidupan sosial dan bias pandangan pro-kontra tentang kewajiban zakat profesi, yang 

keduanya merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial. Jadi studi implementasi zakat 

profesi pegawai negeri sipil melalui pendekatan sosiologi ini, sebenarnya bertujuan untuk 

menemukan alasan pada tataran apa zakat profesi dapat diterima dan pada tataran apa zakat 

profesi ditolak atau bagaimana proses keduanya terjadi dalam bingkai hukum positif: 

legislasi, regulasi dengan konfigurasi  tindakan pegawai negeri sipil di Tulungagung.  

 

B. Fokus, Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di 

Tulungagung yang terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, Surat Keputusan Bupati 
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dan interpretasi ulama. Mengkaji implementasi zakat profesi yang di dalamnya menyangkut 

pola-pola dan tindakan pro-kontra terhadap pembayaran zakat, yang memiliki dimensi 

sosial dan spiritual dalam bingkai hukum positif, sehingga memperoleh gambaran jelas 

menjadi penting untuk dilakukan, dalam rangka memuwujudkan kesejahteraan bagi 

ekonomi lemah. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi (legitimasi, selektifitas,  

fungsionalitas dan ‘as}abi>yah), karena fenomena yang dikaji bukan bersifat eksternal 

namun berada pada masing-masing individu. Data diperoleh melalui observasi partisipatif 

atau pengamatan terlibat dan wawancara. Selain melalui wawancara mendalam dan 

observasi terlibat, pengumpulan data juga dilakukan dengan dokumentasi guna memahami 

hal-hal  yang terkait dengan pembayaran zakat di berbagai instansi pegawai negeri sipil di 

lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Penelitian ini menggunakan 

teori sosiologi sebagai model analisis, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah 

pegawai negeri sipil. 

Dari data yang dihimpun, temuan penelitian ini menunjukkan adanya 

rekonseptualisasi implementasi zakat dan pola-pola tindakan pegawai dalam pembayaran 

zakat di BAZ Tulungagung, baik golongan pegawai yang menolak maupun yang menerima 

didasari oleh paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati dan interpretasi ulama 

yang merupakan faktor penentu dalam mengimplementasikan zakat profesi. Untuk 

membuktikan bahwa foktor-faktor tersebut eksis wujudnya adalah adanya tindakan 
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pengumpulan zakat yang dilakukan pegawai di berbagai instansi melalui UPZ (Unit 

Pengumpul Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat). Implikasi dari Undang-undang RI nomor 

38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tercermin dalam kesadaran pegawai untuk 

melakukan pembayaran zakat, baik secara eksternal (formal) maupun internal (untuk 

memperoleh ganjaran atau keselamatan).  

Penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa persoalan sebagai berikut: (1)  

bagaimana implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil di Tulugagung?, (2) apakah 

implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil tersebut ditentukan oleh  paham tentang 

kewajiban zakat, Surat Keputusan Bupati dan interpretasi para ulama tentang zakat profesi? 

Pararel dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (a) mendeskripsikan 

implementasi zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil di Tulungagung. (b) 

memperoleh  gambaran secara mendalam tentang implementasi zakat profesi terkait dengan 

paham tentang kewajiban zakat, Surat Keputusan Bupati dan interpretasi para ulama 

tentang zakat profesi pegawai negeri sipil di Tulungagung Jawa Timur. 

Secara teoritis beberapa kegunaan hasil penelitian ini antara lain: (1) menguatkan 

kerangka epistemologi paham tentang zakat profesi dalam konteks sosiologis, empiris dan 

kontekstualis. (2) menilai ulang  kerangka epistemologi  pemahaman zakat normatif dan 

formalistik, yang memandang tarif zakat pertanian 5%-10% dan niaga 25% tanpa 

keterlibatan unsur sosial atau kondisi masyarakat tertentu.(3) menilai ulang pemikiran 

Yusuf al-Qard}awi, tentang nis}a>b zakat profesi 85 gram emas yang terkesan harga mati. 
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Teori Mary Douglas dan Weber yang menempatkan relasi sosial sebagai tahapan 

pemahaman manusia, tanpa melihat adanya dikotomi dan unsur supra-empiris. Teori Ibn 

Khaldun, yang menempatkan ‘a>s}abi>yah sebagai tujuan organisasi sosial yang terkesan 

authoritative tanpa melihat unsur stimulatif. (4) menjadi model analisis sosiologi tentang 

paham kewajiban zakat profesi. 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa memahamkan berbagai pihak 

tentang zakat profesi, selain sebagai upaya dalam memberikan masukan terhadap 

problematika dan solusi, terkait dengan zakat profesi dan implementasinya bagi pegawai 

negeri sipil di Tulungagung Jawa Timur. 

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah, maka penulis menempuh cara 

sebagai berikut: Satu, pendahuluan, berisi latar belakang masalah, merupakan bagian awal 

dari penelitian yang dapat dijadikan sebagai awalan dalam memahami keseluruhan isi 

dari pembahasan. Sehingga tergambar bagaimana kerja penelitian dan posisi penelitian 

tentang zakat profesi dalam belantara kajian terdahulu. Dua, tentang model analis 

sosiologi pemahaman zakat profesi yang mengantarkan pembahasan pada jenjang 

berikutnya, yaitu pembahasan pokok masalah rekonseptualisasi zakat profesi.  

Tiga metode memahami implementasi zakat profesi, berisi langka-langka 

penelitian kualitatif yang meliputi pendahuluan, observasi, laporan penelitian dan 

wawancara mendalam pada sejumlah informan yang menjadi subjek penelitian. Keempat, 

pada pembahasan ini dikemukakan definisi zakat profesi dalam perspektif teoritik. 
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Sebagaimana yang diformulasikan oleh ulama hukum Islam. Bagian bab ini memuat 

landasan zakat profesi yang meliputi landasan normatif, filosofis, historis, sosiologi di 

samping menguraikan zakat dalam lintasan sejarah, peranan pemerintah dan ulama dalam 

pengelolaan zakat. Landasan-landasan zakat profesi ini penting sebagai kerangka pikir 

dalam penelitian. Kerangka dimaksud adalah pendekatan sosiologi, karena setiap produk 

pemikiran seseorang dipengaruhi oleh kondisi sosial yang melingkupinya. 

Lima, setting sosial Kabupaten Tulungagung, merupakan bagian yang memuat 

implementasi zakat profesi sejak awal dirintis hingga perkembangan saat ini. Bagian ini 

penting untuk menunjukkan adanya pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh 

pegawai di berbagai instansi pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini berisi 

beberapa sub bagian meliputi kondisi sosial ekonomi ditinjau dari berbagai aspek sosio-

georafis, agama, profesi, kesejahteraan ekonomi, instansi pemerintah, kondisi pembayar 

zakat profesi dan jumlah pegawai yang dikenai zakat, serta usaha-usaha untuk 

meningkatkan kuantitas maupun kualitas pembayar zakat profesi di Tulungagung. 

Enam, zakat profesi di Tulungagung merupakan bagian yang meguraikan 

pemahaman subjek penelitian terhadap wacana zakat profesi. Bagian ini memuat 

kontroversi SK Bupati dan solusi ulama terhadap zakat profesi, implementasi zakat 

profesi yang meliputi pembentukan BAZ, manajemen zakat, skala prioritas, posisi kinerja 

BAZ faktor-faktor penghambat, dan penentu dalam pengumpulan zakat serta relasi 

paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati dan interpretasi ulama sebagai 
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media dalam memobilisasi pembayaran zakat profesi.  

Tujuh, memahami rekonseptualisasi zakat pofesi, merupakan bagian yang 

menguraikan kerangka pikir peneliti tentang zakat profesi dalam perspektif sosiologi 

(legitimasi, selektivitas, fungsionalitas dan ‘as}abi>yah). Tinjauan sosiologi ini penting 

untuk menunjukkan adanya keunikan (sui generis) dari setiap produk pemikiran. Bagian ini 

berisi beberapa sub bagian meliputi pola dan tindakan pembayaran zakat serta sistem nilai 

yang melandasinya, pemahaman konsep zakat profesi, zakat sebagai representasi institusi 

sosial dan religius yang memuat institusi sosio-legislasi dan regulasi (pegawai sebagai 

subjek), institusi religius-legislasi dan regulasi (pegawai sebagai subjek). Hubungan 

relasionalitas antara institusi sosial dan institusi religius (pegawai sebagai subjek/objek), 

interpretasi zakat profesi di kalangan pegawai (pegawai sebagai subjek-objek), inter-

subjektifitas pemahaman kewajiban zakat profesi. Beberapa varian penggolongan pegawai 

dalam penyaluran zakat, kaitannya dengan media pembayaran zakat, perubahan 

pembayaran zakat dari ritual mahd}a>h ke hukum positif dan analisis verifikasi terapan 

zakat profesi. 

  Delapan, penutup berisi jawaban terhadap masalah penelitian, refleksi teoritis dan 

keterbatasan studi dalam buku (disertasi). Beberapa jawaban dalam bab terakhir ini, 

merupakan temuan terhadap permasalahan yang dibahas dan dianalisis berdasarkan data 

hasil penelitian. 
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C. Studi Terdahulu 

Selama ini, kajian tentang zakat telah dilakukan oleh beberapa sarjana, namun studi-

studi tersebut belum memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan implementasi 

zakat profesi. Karya Yusuf al-Qard}awi>> dalam Fiqh al-Zaka>h, menyatakan bahwa 

penghasilan yang dominan pada zaman sekarang adalah apa yang didapat dari sumber 

perolehan gaji pegawai, karyawan, jasa dan profesi. Penghasilan yang diperoleh dari jasa 

dan profesi oleh al-Qard}awi dikategorikan sebagai kasb al-'a>ma>l wa al-mihan al-

h}urrah yang menghasilkan ma>l mustafa>d (kekayaan yang masuk dalam kepemilikan 

seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai dengan shari>„at agama). Dengan konsep 

ma>l mustafa>d, al-Qard}awi>> membagi dua kategori penghasilan profesi dan jasa yang 

terkena kewajiban zakat, yaitu kasb al-'a>ma>l (pekerjaan yang terikat pada lembaga atau 

perseorangan dengan mendapatkan gaji, upah, atau honorarium seperti karyawan, pegawai 

negeri sipil, tentara dan seterusnya) dan al-mihan al-h}urrah (pekerjaan tidak terikat pada 

orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, seperti pekerjaan seorang dokter, insinyur, 

advokat, seniman, tukang kayu dan lain sebagainya).
57

 Jenis-jenis kekayaan di atas, 

menurut al-Qard}awi>> wajib dikenai zakat bila memenuhi nis}a>b atau h}awl.   

Karya Sjechul Hadi Permono dalam buku Pendayagunaan Zakat dalam Rangka 

Pembangunan Nasional, memfokuskan pada kajian tentang pendayagunaan pajak dalam 
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al-Qard}awi>, Fiqhuz-Zakah, 487.  
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rangka pembangunan nasional dan pendayagunaan zakat dalam arti luas, menurut konsep 

fikih. Menurutnya, pendayagunaan zakat dan pajak terdapat segi-segi khusus yang 

membedakannya. Letak persamaan antara pendayagunaan pajak
 
dan zakat mencakup semua 

bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari dana pajak dapat dibiayai dari dana 

zakat, kecuali dua sub sektor, yaitu sektor agama non Islam, sektor aliran kepercayaan, 

tidak mengandung taqarrub (kebajikan), dan yang berbau maksiyat atau shirik, menurut 

pandangan Islam.
58

 Letak perbedaannya adalah pada sektor yang dapat dibiayai dari dana 

zakat, tetapi tidak dibiayai dari dana pajak,
 59

seperti 'a>mili>n, mu‘a>llaf,  riqa>b, dan 

gha>rim. 

Huseyn al-Shah}a>tah dalam buku Akuntasi Zakat, menjelaskan dasar-dasar 

penghitungan, tempat zakat, nis}a>b zakat dalam berbagai aktivitas, baik seorang 

pedagang, kontraktor, advokat, akuntan, investor dan seterusnya. Buku yang digagas ini 

menggunakan metode manhaj para ahli fikih yang ra>jih} (kuat) tanpa ber-iltizam (terikat) 

dengan mazhab tertentu, sehingga bermanfaat bagi semua umat Islam. Corak pemikiran 

akuntansi zakat ini menjadi jalan ke luar dari kebutuhan umat akan perhitungan zakat 

kontemporer, apapun jenis usaha baik sektor jasa atau profesi. Akuntansi zakat adalah 

bingkai pemikiran yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses operasional yang 

                                                 
58

Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1992), 84.  
59

al-Qard}awi> menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban  yang harus disetorkan kepada negara sesuai 

dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran 

yang bersifat umum atau dengan tujuan sosial ekonomi politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai 

(terlepas dari muatan ibadah atau kewajiban agama). Periksa al-Qard}awi> Fiqh al-Zaka>h, 997. Baca Abdul 

Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, 251.     



 

 

23 

 

berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta serta pendapatan yang 

wajib dizakati.
60

  

Ugi Suharto dalam buku Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, 

memberi tekanan pada pandangan Abū Ubayd tentang keuangan publik Islam. Menurut 

Abū Ubayd, pendapatan publik Islam, yaitu sunūf al-amwa>l al-lati> yali>ha> al-

a'immah li al-ra>‘iyyah” (macam-macam harta yang harus dikendalikan oleh kepala 

negara). Kitab Amwa>l mengacu pada kekayaan publik dengan tiga klasifikasi; fay', 

khumus, dan zakat.
61 Dalam karya ini, Ugi menyimpulkan bahwa Abū Ubayd megunakan 

metode eklektik sebagai solusi ketika terjadi pertentangan hukum, terkait dengan keuangan 

publik Islam.
62

 

Karya Abdurrachman Qadir dalam disertasi Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah 

Teoritik Menurut Konsep Keadilan, berusaha menjelaskan masalah zakat menurut konsep 

keadilan. Menurutnya, zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan hanya sebatas ibadah 

kepada Allah semata, akibatnya ibadah zakat dirasakan hampir kehilangan vitalitas dan 

aktualitasnya. Sejalan dengan alur pemikiran tersebut, orang-orang yang memiliki harta 

kekayaan melimpah pada zaman sekarang yang diperoleh di luar jenis usaha konvensional, 

seperti kaum professional, eksekutif, industriawan, usahawan, wiraswastawan, jasa dan 
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Huseyn al-Shaha>tah, Akuntansi Zakat, 30.  
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Fay', khumus dan zakat, merupakan sumber pemasukan keuangan untuk menciptakan keseimbangan negara, 

pada masa awal Islam. Periksa Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron 

Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 129. 
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Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam (Yogyakarta: Pusat Studi  Zakat, 2004), 262. 
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sejenisnya seakan-akan terbebas dari kewajiban berzakat (muzakki>).
 63

 Hal ini, 

diasumsikan bahwa telah terjadi kesenjangan atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan 

Islam, sebab petani yang penghasilannya kecil dikenai kewajiban zakat, sementara seorang 

eksekutif, seniman, atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat.  

Karya Didin Hafidhudin tentang Zakat dalam Perekonomian Modern, buku ini 

menggunakan dua pendekatan ijmali> (global) dan tafs}ili> (terurai). Pendekatan ijma>li> 

merupakan cara menyebut harta dan hasil usaha seperti tergambar dalam al-Qur‟a>n surah 

al-Baqarah: 267. Semua jenis harta yang belum ada contoh kongkritnya di zaman 

Rasulullah saw. tetapi karena perkembangan ekonomi modern, menjadi harta wajib zakat. 

Sedangkan pendekatan tafs}ili> menjelaskan secara rinci beberapa jenis harta yang wajib 

dikeluarkan zakatnya, seperti jasa dan profesi.
64

 

 Karya Syarifuddin Abdullah berjudul Zakat Profesi, merumuskan makna profesi 

yang berpijak pada konsep linguistik (bahasa Arab modern untuk menyebut istilah profesi 

dan profesional) yang menghasilkan dua kategori al-mihnah (profesi) dan al-h}irfah 

(wiraswasta). Dua penalaran tersebut, memiliki kecendrungan yang berbeda mengenai 

objek kajian dan sasaranya. Al-mihnah lebih menekankan pada prestasi otak, sedangkan al-

h}irfah lebih menekankan pada kekuatan otot. Dilihat dari sudut pemaparannya, kedua 

kategori tersebut, dinilai sebagai harta wajib zakat bila masih bersisa di akhir tahun dan 
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Abdurrachman Qadir, “Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan”, (Disertasi, 

IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997), dalam kata pengantar VIII.   
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Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 91. 
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cukup se-nis}a>b.
 65

 

Berbeda dari studi-studi di atas, penelitian ini secara spesifik membahas implementasi 

zakat profesi, perspektif sosiologi hukum Islam belum ada yang melakukan. Melalui 

pendekatan yang disebut sosiologi hukum ini, memungkingkan produk pemikiran atau 

pemahaman seseorang dapat dideskripsikan.  
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Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi, 39-43. Perlu diketahui bahwa buku ini berasal dari buletin, yang 

dimuat oleh Yayasan Madani Jakarta, ditulis kurang lebih tiga bulan yang isinya adalah rangkuman dan 

jawaban tertulis seputar zakat profesi.  
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BAB II 

MODEL ANALISIS SOSIOLOGI  

 

 

A. Zakat Profesi Perspektif Sosiologi  

Dalam penelitian implementasi zakat profesi, penulis menggunakan beberapa 

kerangka teoritik, antara lain yang dikembangkan oleh Mary Douglas, Ibn Khaldun, Weber 

dan Percy Cohen. Konsep Douglas dalam buku Comment Pensent les Institutions atau 

bagaimana cara berpikir institusi, yang kemudian berkembang menjadi tiga konsep 

hubungan sosial legitimasi, selektivitas dan fungsionalitas.
1
 Secara lebih rinci model kerja 

sosiologi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.  

Pertama, konsep legitimasi dibagi menjadi dua, yaitu legitimasi institusi-rasionalis 

dan legitimasi kolektif-mistis. Masing-masing legitimasi memiliki pandangan yang 

berbeda. Legitimasi institusi digunakan untuk melihat otoritas pemimpin terhadap 

munculnya Undang-undang zakat dan SK Bupati. Legitimasi kolektif digunakan untuk 

melihat pegawai dalam pembayaran zakat yang didasarkan pada keyakinannya. 

Kedua, konsep selektivitas dibagi menjadi dua, yaitu selektivitas afektif-holistis dan 

rasional-individualistis. Selektivitas afektif digunakan untuk melihat aktivitas pegawai 

dalam pembayaran zakat yang dipengaruhi oleh kesadaran hati nurani. Selektivitas 

                                                 
1
Mary Douglas, “Comment Pensent les Institutions”, dalam Sciences Humaines (La Découverte: Perancis, 

2000), 104-105. 
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rasionalis digunakan untuk melihat tindakan pegawai dalam pembayaran zakat, yang 

dilakukan secara sistematis, cermat dan terorganisasi.  

Ketiga, fungsionalitas dibagi menjadi dua, yaitu koherensi (hubungan sosial) dan 

tautologi (agama).
2
 Fungsionalitas koherensi digunakan untuk melihat fungsi zakat 

produktif dan produktif kreatif. Fungsionalitas tautologi digunakan untuk melihat fungsi 

zakat yang tersembunyi atau tidak diharapkan, seperti fungsi zakat konsumtif kreatif 

(pemberian beasiswa) dan konsumtif tradisionalis (pemberian zakat pada fakir-miskin)  

Teori sosiologi Ibn Khaldun dalam Muqaddimah Ibn Khaldun, yang terkenal adalah 

‘a>s}abi>yah (group feeling), merupakan inti dari organisasi sosial yang mengikat 

kelompok-kelompok menjadi satu melalui budaya, bahasa dan peraturan.
3
 Budaya, 

digunakan untuk melihat pembayaran zakat profesi, yang didasarkan pada pengetahuan, 

keyakinan dan moral yang hidup dalam masyarakat. Bahasa, digunakan untuk melihat 

pembayaran zakat profesi yang didasarkan pada nilai-nilai dan warisan ulama masa lalu. 

Sedangkan konsep peraturan digunakan untuk melihat pembayaran zakat profesi pegawai 

negeri sipil di UPZ dan BAZ dalam bingkai hukum positif. 

Pendekatan sosiologi hukum Islam Weber, tentang hukum irasional dan rasional 

dikorelasikan dengan kriteria formal dan substantif yang menghasilkan empat tipe 

                                                 
2
Dalam pandangan William F. O‟neil, ketika manusia mencari kebenaran logis tidak dapat menjawab sesuatu 

yang diinginkan, maka manusia akan kembali pada tujuan praktisnya, yaitu tautologi. Baca William F. O‟neil, 

Idiologi Idiologi Pendidikan, terj. Omi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131. 
3
 Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun  (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 238/159. 
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penyadaran hukum, irasional, rasional, imposisi dan elaborasi.
4
 Secara  keseluruhan teori 

tersebut, akan digunakan untuk melihat  penyadaran dalam kewajiban zakat, baik dalam 

dimensi spiritual keagamaan maupun rasional dalam bingkai hukum positif.  

Teori sejarah Percy Cohen dikutip Ibrahim Alfian tentang universalitas, empiris dan 

kausal.
5
 Teori universalitas, digunakan untuk melihat pembayaran zakat profesi yang 

didasarkan pada teks suci, paham kewajiban zakat, legislasi, regulasi dan interpretasi 

ulama. Teori empiris, digunakan untuk melihat fakta pembayaran zakat melalui UPZ dan 

BAZ yang dapat diobservasi dengan setting sosial dan ditolak bila tidak relevan dengan 

kondisi sosial. Teori kausal, digunakan untuk melihat penyebab tindakan pembayaran zakat 

yang  muncul dalam kehidupan masyarakat. 

Beberapa teori di atas, akan dielaborasi dan digunakan untuk melihat bagaimana 

implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil di Tulungagung. Cara kerja penelitian 

sosiologi ini bertujuan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan, dari segi 

tindakan pegawai negeri. Oleh karena itu dalam kerangka teoritik ini zakat profesi akan 

dikaji melalui relasi paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama dalam 

kerangka pandangan mereka sendiri. 

 

 

 

                                                 
4
Bryan S.Turner, Weber and Islam (London: University of Aberdeen, 1974), 109-110. 

5
Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 25. Baca George 

Ritzer and Douglas J. Goodman, Modern Sociological Theory (London: Sage, 2001), 97. 
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B. Implikasi Teoritik Sosiologi  

Menurut Weber, sosiologi merupakan ilmu yang bertugas untuk menafsirkan 

pemahaman arti terdalam dari pola tingkah laku sosial dalam kehidupan bersama.
6
 Oleh 

karena itu, pendekatan sosiologi dalam konteks ini, dirumuskan dalam suatu formula yang 

bersifat telaah pada masalah-masalah sosial terkait dengan paham kewajiban zakat, SK 

Bupati dan interpretasi para ulama. Agar sampai kearah tujuan tersebut, maka penulis 

mengunakan analisis teori sosiologi, legitimasi, selektivitas, fungsionalitas dan 

‘a>s}abi>yah. Dengan kata lain, perspektif sosiologi ini, diharapkan dapat menghasilkan 

produk pemikiran seseorang tentang paham kewajiban zakat profesi dan pengelolaannya 

secara tepat, sebagaimana semangat yang ada dalam jiwa shari>„ah Islam. Meskipun kerja 

studi tentang implementasi zakat profesi ini, perlu melibatkan tidak hanya satu variabel, 

tetapi banyak variabel yang berkaitan dengan latar belakang sosial, seperti relasi paham 

kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama, sehingga implementasi zakat profesi 

dapat diketahui secara jelas. Dengan acuan seperti itu, penelitian ini mampu memberikan 

gambaran secara mendalam tentang zakat profesi dalam konteks konfigurasi varian-varian 

paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama, sebagai basis rekonseptualisasi 

zakat profesi pada pegawai negeri sipil di Tulungagung. 

Ada beberapa pertimbangan mengenai pemilihan teori sosiologi, yaitu untuk 

memahami zakat profesi pegawai negeri sipil di Tulungagung.  

                                                 
6
Alvin S. Johnson, Sociology of  Law  (New York, 1927),19.   
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Pertama, realitas zakat profesi, akan dipahami melalui observasi secara partisipatif 

dan wawancara mendalam mengenai tindakan pembayaran zakat, yang ditampakkan oleh 

pegawai negeri di berbagai instansi atau kantor setempat dalam kehidupan sehari-hari.  

Kedua, kajian ini menitikberatkan pada fenomena paham tentang kewajiban zakat, 

terbitnya SK Bupati dan interpretasi ulama, secara keseluruhan terkait dengan aktivitas 

pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat melalui organisasi UPZ dan BAZ.  

Ketiga, berbagai tindakan pengawai negeri dalam pembayaran zakat, secara terpaksa 

ditentukan oleh konteks di mana tindakan itu dilakukan, sehingga penafsiran terhadap 

tindakan tersebut juga terkait dengan konteks di mana tindakan itu berada. Dalam konteks 

ini, tindakan pembayaran zakat tersebut dipahami dari kerangka konteks waktu dan tempat. 

Pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil, tentunya juga terkait dengan konteks ruang 

dan waktu di mana aktivitas pembayaran zakat tersebut berada, hidup dan berkembang.  

Keempat, pegawai negeri yang memiliki kebebasan dalam melakukan tindakan 

pembayaran zakat, meskipun harus berhadapan dengan struktur kelembagaan sosial, 

hukum, agama dan bahkan politik. Pembayaran zakat sebagaimana yang dilakukan oleh 

pegawai negeri, pada hakikatnya adalah tindakan yang didasarkan pada tindakan rasional 

bertujuan dan dilakukan dengan penuh kesadaran, yang merupakan hasil refleksinya dari 

rasa solidaritas sosial maupun lembaga-lembaga sosial keagamaan di sekelilingnya.  

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka berbagai tindakan di balik pembayaran zakat 

profesi pegawai negeri yang terjadi, hanya dapat dipahami dari kerangka kesadaran aktor 
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melalui simbol-simbol dan pengungkapannya sendiri.  

Implikasi teori Douglas  dan Ibn Khaldun dapat digambarkan sebagai berikut: 

                                            Skema: 1.1 

                     Implikasi teoritik Douglas dan Ibn Khaldun 
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Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga moment di dalam teori 

Mary Douglas, yaitu legitimasi, selektifitas dan fungsionalitas. Sedangkan moment di 

dalam teori Ibn Khaldun terdapat ‘a>s}abi>yah yang berproses melalui sarana budaya, 

bahasa dan peraturan. Dalam moment legitimasi, realitas pembayaran zakat profesi itu, 

berupa proses institusi-rasional dengan legislasi-regulasi (bisa berupa Undang-undang, SK 

Bupati, fikih dan interpretasi ulama) dan proses institusi kolektif-irasional dengan teks-teks 

suci (al-Qur‟a>n, al-H{adi>th), yang memperlihatkan adanya pengaruh kesadaran pegawai 

dalam pembayaran zakat. Sehingga dalam proses rekonseptualisasi zakat profesi 

melibatkan moment institusi-rasional dan institusi kolektif-irasional atau dikorelasikan 

antara legislasi-regulasi dan teks suci, dengan realitas terapan zakat profesi yang berbasis 

pada hukum positif. Institusi-rasional dan institusi kolektif-irasional dapat berproses 

melalui tindakan dan penafsiran, yang sering dikenal dalam khazanah ilmu sosial disebut 

sebagai pengetahuan interpretasi atas teks atau dogma. Karena institusi-rasional dan 

institusi kolektif-irasional merupakan proses pemahaman berdasar atas penafsiran, maka 

sangat dimungkinkan terjadinya variasi-variasi paham dan tindakan yang berbeda pada 

masing-masing individu. 

Pada moment selektivitas, ada proses pemilahan antarpegawai dalam penggolongan 

jabatan. Dalam proses selektivitas terdapat seleksi pembayaran zakat bagi pegawai yang 

telah memenuhi syarat zakat, selain memilah antara pegawai yang pro-kontra terhadap 

zakat profesi atau resistensi antarpegawai, pemerintah dan ulama. Dalam proses 
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rekonseptualisasi zakat profesi, selektivitas ini melibatkan UPZ-BAZ yang terdapat di 

dalam instansi atau kantor. Melalui selektivitas di UPZ-BAZ, kemudian pegawai negeri 

teridentifikasi dalam pembayaran zakat atau antara pegawai yang pro dan kontra terhadap 

zakat profesi dalam berbagai penggolongan. Untuk melestarikan zakat profesi tersebut, 

digunakanlah selektivitas sebagai media untuk menggugah pegawai dalam pembayaran 

zakat. Tahap inilah yang kemudian menghasilkan identifikasi dan kesadaran pegawai dalam 

pembayaran zakat profesi, selain resistensi antarpegawai dalam penggolongan jabatan.  

Moment fungsionalitas, pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat 

diarahkan pada tujuannya, dalam peristilahan Talcott Parsons dan Robert F. Bales disebut 

goal attainment atau goal gratification (pemenuhan tujuan).
7
 Tujuan yang dimaksud adalah 

tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial yang terlembaga (bisa melalui UPZ-

BAZ). Dalam moment ini terdapat dua proses fungsi zakat, yaitu koherensi dan tautologi. 

Pertama, koherensi, yaitu fungsi zakat secara sosial dapat diharapkan sifat material, seperti 

zakat disalurkan pada PKL (produktif kreatif/pedagang) dan penyandang cacat 

(produktif/keahlian). Dua, tautologi, yaitu fungsi zakat yang tidak diharapkan sifat material, 

tetapi secara tersembunyi dapat meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan 

tugas sosialnya, seperti zakat yang diberikan pada fakir-miskin (konsumtif tradisional) dan 

beasiswa atau pengobatan  (konsumtif kreatif ).  

Pada  moment ‘a>s}abi>yah realitas pembayaran zakat profesi itu, berproses melalui 

                                                 
7
George Ritzer and Douglas J. Goodman, Modern Sociological Theory (London: Sage, 2001),59. Bandingkan 

Peter Beilharz, Social Theory: A Guide to Central Thinkers (Sydney: Allen, 1991), 192. Periksa Beni Ahmad 

Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 73 
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budaya (bisa berupa keyakinan, pengetahuan, moral dan hukum), bahasa  (berupa nilai-nilai 

atau warisan ulama masa lalu) dan peraturan (berupa kesepakatan pemerintah, ulama 

Undang-undang dan SK Bupati) yang secara keseluruhan berada dan hidup di masyarakat, 

sehingga dalam proses rekonseptualisasi implementasi zakat profesi melibatkan ketiga hal 

tersebut. Dalam produk ‘a>s}abi>yah, unsur agama dan pelembagaan zakat dalam hukum 

positif ikut terintegrasi di dalamnya. Pada moment ‘a>s}abi>yah ini, akan terjadi 

hubungan relasionalitas paham kewajiban zakat rasional-objektif dan irasional-subjektif 

melalui media UPZ dan BAZ. Hubungan relasionalitas budaya, bahasa dan peraturan akan 

terjadi manakala relasi paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama, dapat 

ditarik ke dalam institusi sosio-legislasi dan religius-legislasi atau hubungan antarsubjek-

subjek. Dalam hal ini, dikenal agen-agen pelembagaan zakat profesi, seperti pegawai, 

ulama  dan pemerintah. Masing-masing agen tersebut, kemudian berusaha untuk 

melestarikan implementasi zakat profesi dalam kehidupan sosial. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Kualitatif  

Penelitian kualitatif menurut Taylor dan Bogdan, sebagaimana dikutip Emy Susanti, 

menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif 

mengenai tingkah laku, bahasa lisan dan tulisan yang dapat diamati dari orang-orang yang 

diteliti.
1
 Sedangkan menurut Strauss dan Corbin, metode kualitatif dapat digunakan untuk 

mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui.
2
  

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif 

yang didasari atas beberapa alasan. Pertama, yang dikaji adalah implementasi zakat profesi 

sebagai suatu tindakan yang didasari oleh paham kewajiban zakat, SK Bupati  dan 

interpretasi ulama dalam bingkai  hukum positif.
3
 Kedua, penelitian tentang pemahaman 

                                                 
1
Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 2005), 166.  

2
Anselm Strauss and Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research (New York: Cambridge University Press, 

1987), 2. 
3
Dalam dunia penelitian sosiologi hukum, ancangan seperti ini disebut  sebagai penelitian sosiologi hukum 

genetis, karena  dalam kajian implementasi zakat terdapat relasi-relasi yang terkait dan menjadi faktor 

penentu dalam tindakan, seperti terbitnya SK Bupati (regulasi), paham tentang kewajiban zakat dan 

interpertasi ulama. Penelitian sosiologi hukum genetis menyangkut dua bagian. Pertama, penelaahan, pada 

regularitas sebagai tendensi perubahan  di dalam setiap tipe sistem hukum. Kedua, penelaahan faktor-faktor 

regularitas dari perubahan di dalam kehidupan hukum pada umumnya. Dalam bahasa Durkheim  hubungan 

antara hukum (keputusan hukum) dan paksaan pemerintah yang terorganisasi menghapuskan salah satu sektor 

yang terpenting dari kenyataan sosial dan sektor itu merupakan paling utama bagi dunia sosiologi. Durkheim 

kemudian menambahkan bahwa sosiologi hukum genetis harus memusatkan perhatinnya pada paksaan-

paksaan yang terorganisasi demi terwujudnya kesadaran kolektif. Baca Alvin S. Jonson, Sociology of Law 
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inter-subjektif dalam kaitannya dengan paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi 

ulama yang memungkinkan mengunakan penelitian kualitatif, karena yang dikaji adalah 

fenomena prilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang para 

pegawai). Hal ini perlu dilakukan dengan cara membuat empati pada subjek yang diteliti 

untuk memahami bagaimana mereka melihat berbagai masalah dalam kehidupannya. 

Tiga, tindakan pembayaran zakat yang melibatkan aspek religiusitas atau ritual 

involvement, yaitu sejauh mana pegawai negeri melakukan tindakan ritualisasi zakat bagi 

dirinya. Apakah  pegawai yang beragama Islam menjalankan kewajiban zakat profesi  

secara tertib (rutin) setiap bulan. Bagaimana mereka menjalankan kewajiban zakat dengan 

kesadaran religiusitas yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Apakah pembayaran 

zakat yang mereka lakukan disebabkan adanya pemahaman baru, orientasi baru dan masa 

depan baru, yaitu perlunya pembayaran zakat yang progresif (berpikiran maju) dan rasional 

objektif. 

Empat, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami emic view atau 

pandangan aktor (pegawai) setempat. Di sini peneliti hanyalah orang yang belajar mengenai 

apa yang menjadi pandangannya, terutama terkait dengan pembayaran zakat yang dipahami 

sebagai kewajiban agama atau haruslah dipahami melalui ungkapan mereka sendiri. 

 Lima, proses tindakan pembayaran zakat yang tercakup di dalamnya, seperti relasi 

paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati dan interpretasi ulama harus dipahami 

                                                                                                                                                     
(New York, 1927), 58. Periksa L.J Van Apeldoorn, Pengntar Ilmu Hukum (Jakarta:  Pradnya Paramita, 1985), 

426-427. 
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di dalam kerangka kesatuan atau konsolidasi.
4
 Artinya zakat profesi akan dipahami dalam 

kerangka rasionalitas dan spiritualitas yang berawal dari proposisi paham kewajiban zakat, 

SK Bupati dan interpretasi ulama, atau mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, 

kausalitas antara satu dengan lainnya.
5
 Proposisi paham kewajiban zakat, SK Bupati dan 

interpretasi ulama tersebut, dirancang secara khusus sebagai hasil temuan yang berakhir 

pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) dan hipotesis (dugaan peneliti)
6
 yang besifat 

umum. Dalam hal ini konsep-konsep atau pemahaman-pemahaman zakat profesi di 

kalangan pegawai negeri sipil didasarkan pada pola-pola yang dijumpai di dalam data dan 

dapat dipahami dari kerangka penelitian kualitatif. 

Sebagai refleksi dari penelitian kualitatif, rekonseptualisasi implementasi zakat 

profesi dengan perspektif sosiologi, yang diselenggarakan diharapkan dapat menafsirkan 

arti terdalam terhadap nilai-nilai, motif dan tujuan zakat profesi, serta realisasinya dalam 

kehidupan sosial. 

 

B. Memasuki Lokasi Penelitian  

Sebelum peneliti melakukan penelitian dengan fokus kajian ini, peneliti telah 

                                                 
4
Konsolidasi adalah peristilahan yang dikemukakan oleh Clifford Geertz dalam memahami penyatuan antara 

rasionalitas dan keyakinan rohaniah. Baca Clifford Geertz, Islam Observed: Religion Development in 

Marocco and Indonesia (London: The New Haven, 1968), dalam kata pengantar.  
5
Peter Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarata: Kencana, 2005), 82. Baca Ida Bagoes Mantra, Filsafat 

Penelitian dan Metode Penelitian Sosial (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 64 yang  menyatakan bahwa 

dalam dunia ilmu sosial proposisi atau “an empirical generalization”, maksudnya relaitas sosial itu 

diabstraksikan melalui hubungan antara dua konsep (menghubungkan antara variabel pengaruh dan 

terpengaruh). Hubungan yang logis antara dua konsep disebut proposisi. Periksa Masri Singarimbun  dan 

Sofian Efendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1989), 34. 
6
Sunggono, Metodologi Pnelitian Hukum ( Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 109.   
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mengobservasi pengumpulan zakat pegawai di beberapa instansi atau kantor di 

Tulungagung yang merupakan pendahuluan dalam topik Zakat Profesi dan 

Implementasinya bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung Jawa Timur, sehingga peneliti 

telah memiliki sejumlah informan yang dapat dijadikan pangkal (key person) yang akan 

menjadi "pintu masuk" dalam proses pengumpulan data tentang topik yang dibahas. Jadi, 

peneliti telah memiliki referensi yang cukup berharga, yaitu nama-nama pegawai, pejabat, 

ulama dan tokoh masyarakat sebagai informan kunci (key informan) subjek penelitian yang 

dapat dihubungi dan diwawancarai. 

Sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya, posisi peneliti adalah sebagai 

orang yang sedang belajar mengenai fenomena sosial yang dikaji. Meskipun peneliti tidak 

berasal dari Tulungagung, namun beberapa kegiatan pernah dilakukan seperti mengajar di 

STAIN,
7
 survai dan pengamatan lain yang pernah peneliti lakukan, namun tidak berarti 

bahwa seluruh fenomena  yang terdapat di lokasi penelitian  telah berada di dalam  kognisi 

atau telah menjadi pengetahuan peneliti. Sesuai dengan konsep from the natives points of 

view (perspektif), maka peneliti belajar bersama dengan para pegawai negeri mengenai apa 

dan bagaimana implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil dilakukan di Tulungagung. 

Salah satu kelebihan melakukan penelitian di Tulungagung adalah peneliti telah 

memiliki kerangka referensi mengenai fenomena yang dikaji, misalnya mengenai aktivitas 

pembayaran zakat di berbagai instansi melalui pelembagaan UPZ-BAZ, sehingga peneliti 

                                                 
7
Sebelum penelitian dilakukan, beberapa kali pengamatan/survai lapangan dan bahkan wawancara pada 

sejumlah pengurus BAZ Tulungagung telah dimulai, sambil melakukan aktifitas mengajar (dosen DLB 2004), 

meskipun ancangan judul disertasi belum diangkat sebagai kajian dalam penelitian ini. 
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lebih mudah melakukan rekonseptualisasi terhadap fenomena yang dikaji. Seperti, peneliti 

telah memiliki seperangkat pengetahuan tentang pembayaran dan pemberdayaan zakat.
8
 

Beberapa pengetahuan ini, langsung atau tidak langsung telah memberikan bimbingan 

kajian lapangan yang sangat berarti. Namun perlu ditegaskan, bahwa peneliti dalam 

mengkaji implementasi zakat profesi ini, tidak berperan sebagai orang ahli yang telah 

menguasai berbagai hal terutama pada fenomena lapangan, sehingga dapat menjerumuskan 

peneliti telah mengambil kesan dan bukan fenomenanya sendiri. 

 

C. Menemukan Data Lapangan: Observasi dan Wawancara 

Secara keseluruhan, penelitian dilakukan dalam waktu yang cukup lama, yaitu sejak 

tahun 2005-2008. Meskipun demikian, peneliti tidak selalu berada di lapangan dalam kurun 

waktu tersebut. Peneliti berposisi datang dan pergi. Meskipun jarak antara Tulungaung dan 

Kediri tempat tinggal peneliti tidak terlalu jauh, tetapi penelitian dilakukan antara tiga 

sampai empat hari dengan datang ke lokasi penelitian. Tentu saja waktu seperti itu tidak 

rigid, artinya ketika di lapangan terdapat kegiatan yang mengharuskan keterlibatan, maka 

peneliti datang di lapangan. Aktivitas pembayaran zakat yang dilakukan para pegawai 

negeri dengan jadwal mulai tangal 5-14 kadang sampai tangal 20-an ke atas, misalnya 

mendatangi koordinator UPZ di sejumlah instansi masing-masing yang telah dibentuk 

untuk mengumpulkan zakat dan waktu penyetoran zakat di BAZ memungkinkan dapat 

                                                 
8
Peneliti  secara langsung  menyaksikan cara-cara pembayaran-pendistribusian zakat di BAZ Tulungagung,   

dan bahkan pernah menjadi pelaku dalam pengumpulan zakat di Kecamatan Widang -Tuban. 



 40 

diobservasi beberapa kali.
9
 Aktivitas pembayaran zakat di UPZ yang dilakukan para 

pegawai negeri di berbagai instansi di Tulungagung juga sangat memungkinkan peneliti 

mengobservasi langsung di lapangan. Demikian pula penyetoran zakat pegawai negeri di 

BAZ yang dilakukan awal-awal bulan gajian  juga dapat diobsevasi dan diamati secara 

langsung. Untuk melihat pola aktivitas pembayaran zakat tentu saja tidak cukup sekali, 

tetapi membutuhkan waktu berulangkali. Oleh karena itu, aktivitas pembayaran zakat 

tersebut dapat diobservasi dalam beberapa kali.  

Aktivitas pembayaran zakat di UPZ dan pengelolaan zakat di BAZ, seperti kegiatan 

penyaluran zakat sasaran produktif, produktif kreatif, konsumtif tradisional dan konsumtif 

kreatif juga dapat diobservasi  beberapa kali. Observasi terlibat (observer)
10

 terhadap 

aktivitas pengumpulan zakat di berbagai koordinator UPZ dan BAZ dalam berbagai 

kegiatan pengelolaan dan pendayagunaan zakat di lokasi penelitian dilakukan dengan 

cermat. Agar data yang diobservasi tidak hilang begitu saja, maka strategi yang dilakukan 

adalah dengan melakukan pencatatan secepatnya begitu observasi terlibat selesai dilakukan. 

Dalam studi sosiologi hukum, sesungguhnya  yang dicari adalah pengaruh gejala 

                                                 
9
Menrut Sutrisno Hadi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap fenomena-

fenomena yang diteliti. Observasi yang dimaksud yaitu, mengacu pada tujuan, sasaran penelitian, dilakukan 

secara sistematik, dicatat dan dihubungkan secara sistematik dengan proposisi-proposisi lebih umum, dapat 

dicetak atau dikontrol ketelitiannya. Periksa Ida Bagoes Mantra Filsafat Penelitian, 82. 
10

Metode observasi terlibat (partisipasi) digunakan  untuk penelitian kualitatif. Menurut Ida Bagoes Mantra, 

ada dua  observasi  yaitu observasi nonpartisipasi dan observasi partisipasi. Observasi nonpartisipasi adalah 

orang yang mengadakan observasi tidak ikut mengambil bagian dalam aktivitas. Sedangkan observasi  

partisipasi adalah orang yang mengadakan observasi turut mengambil bagian atau mengadakan observasi 

dalam perikehidupan pelaku atau orang yang diobservasi (observed). Periksa Ida Bagoes Mantra, Filsafat 

Penelitian, 83.  
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sosial pada sikap, tindakan dan perilaku hukum dalam kehidupan masyarakat.
11

 Pendekatan 

sosiologi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat nilai-nilai hukum  yang ada di balik 

hubungan atau interaksi kehidupan manusia di masyarakat yang bersangkutan.
12

 Sementara 

di sisi lain  ada yang mengatakan bahwa penelitian sosiologi hukum merupakan usaha yang 

telah diawali dengan suatu penilaian terhadap tingkah laku manusia.
13

 Apapun namanya 

penelitian zakat profesi, studi implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil di 

Tulungagung dalam perspektif  sosiologi ini, diharapkan mampu menganalisis nilai-nilai 

hukum yang terealisasi dalam kehidupan masyarakat. Seperti nilai kehidupan para pegawai 

negeri di lingup instansi atau ruang kerja dan juga kehidupan di luar jam kerja kantor. 

 Kehidupan di kantor atau ruang kerja dapat diperoleh dengan melakukan 

pengamatan terlibat terhadap kehidupan sehari-hari di tempat mereka bekerja dan 

kehidupan di luar jam kerja, seperti pengamatan terhadap kehidupan di tempat ibadah, 

warung kopi, saat berolahraga dan tempat wisata. Di tempat bekerja atau kantor dapat 

dilakukan pengamatan ketika ada kegiatan pembayaran zakat di UPZ di berbagai instansi 

atau kantor. Sedangkan di BAZ juga dapat diamati, ketika ada pegawai yang melakukan 

penyetoran atau pengumpulan zakat. Di Tulungagung, salah satu lokasi penelitian utama 

adalah BAZ, Depag dan instansi-instansi yang setiap hari para pegawai melakukan aktivitas 

kerja, terutama pada pagi hari dan puncaknya pada jam 9.00 sampai jam 12.00, kecuali hari 

                                                 
11

Peter Marzuki, Penelitian Hukum, 87. Baca Mastuhu, Penelitian Agama Islam Tinjauan Disiplin Sosiologi 

(Bandung: YNC, 2001), 107-109. Lihat Hendrojono, Sosiologi Hukum Pengaruh Perubahan Masyarakat dan 

Hukum (Surabaya: Srikandi 2005), 19 dan 60. 
12

Mastuhu, Penelitian Agama Islam, 107-109. 
13

Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 139.  
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minggu atau hari libur nasional. Di kantor atau instansi tersebut, peneliti dengan leluasa 

bisa melakukan pengamatan terhadap pembayaran zakat-infak baik pegawai golongan I-IV, 

terutama pada bulan awal gajian. Melalui pengamatan terlibat secara seksama diperoleh 

gambaran tentang bagaimana tindakan pembayaran zakat. Apakah tindakan pembayaran 

zakat bagi pegawai negeri itu, ditentukan oleh faktor paham kewajiban zakat, SK Bupati, 

atau interpretasi ulama, dan bagaimana tindakan pembayaran zakat dapat ditangkap sebagai 

jawaban yang memadai di ruang institusi sosio-hukum. 

Pembayaran zakat yang dilakukan setiap bulan oleh pegawai baik pegawai golongan 

III atau IV juga dapat diamati secara seksama, mengapa para pegawai itu melakukan 

pembayaran zakat-infak, apa motivasinya dan tujuannya, serta siapa yang menggerakkan 

pembayaran zakat-infak tersebut. Demikian pula pegawai negeri yang tidak melakukan 

pembayaran zakat juga diamati bagaimana tindakannya, apa tujuannya, dan mengapa 

mereka tidak melakukan pembayaran zakat serta alasan-alasan mengapa mereka menolak 

zakat profesi yang dibebankan bagi pegawai negeri setempat oleh pemerintah, melalui SK 

Bupati tersebut. Pembayaran zakat profesi yang menimbulkan pro-kontra juga menarik 

diamati, tidak hanya pada proses munculnya resistensi terkait dengan pembayaran zakat, 

tetapi juga pengaruh SK Bupati yang mampu memotivasi banyaknya pegawai dalam 

membayar zakat-infak. Jika dalam pengumpulan zakat melibatkan salah satu pegawai 

sebagai koordinator UPZ, maka hanya sebatas pengumpulan dan tidak berwenang dalam 
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pengelolaan atau pendayagunaan zakat.
14

 Sedangkan yang berwewenang mengelola dan 

mendayagunakan zakat adalah pemerintah dan ulama melalui BAZ.  

Oleh karena itu, pembayaran zakat dibedakan antara pegawai golongan III/c dan 

IV/b, yang jumlahnya cukup variatif. Demikian juga, antara pegawai golongan I-II yang 

dianjurkan infak juga berbeda. Jika pegawai golongan III-IV, melakukan pembayaran 

zakat, maka pembayarannya itu dikategorikan sebagai suatu kewajiban. Namun bila 

pembayaran itu, dilakukan pegawai golongan I-II, maka pembayarannya itu disebut sebagai 

infak yang bersifat karitatif (sukarela), atau untuk memperoleh "ganjaran". Tetapi di antara 

keduanya terdapat inti tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh pahala. 

Kalangan pegawai negeri sipil, pada umumnya lebih mencurahkan perhatiannya  

pada prestasi kerja dengan tujuan untuk naik jabatan yang lebih tinggi,  khususnya para 

pegawai yang masih berpangat rendah. Semangat kerja para pegawai dalam mengejar 

prestasi untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi dapat diamati dari tingat kedisiplinan, 

kesungguhan dalam menjalankan tugas atau kegiatan-kegitan lain di luar tugas pegawai, 

untuk menunjang kenaikan pangkat yang dikehendaki. Pengamatan berikutnya juga dapat 

                                                 
14

Dibeberapa tempat terdapat perbedaan fungsi dalam mengelola zakat, seperti BAZ Tulungagung, 

Trenggalek, Kediri dan Blitar. Di Tulunggung hampir 80% ulama, tokoh masyarakat 20% pejabat pemerintah 

dilibatkan dalam pengelolaan zakat, seperti halnya di BAZ kota Kediri 30% unsur ulama dalam bidang 

pengembangan dan 70% para pegawai. Sedangkan di Trenggalek pengumpulan dan pendayagunaan zakat 

PNS dilakukan ketua UPZ Depag, bahkan BAZ Trenggalek dalam pendistribusian zakat justru menitipkan 

dana ke UPZ Depag  untuk dikelola. Para ulama baik NU, Muhammadiyah atau pemerintah tidak ikut campur 

tangan dalam masalah ini. Sementara BAZ di Blitar dalam pengelolaan zakat PNS, baik ulama NU maupun 

Muhammadiyah justru tidak dilibatkan, karena dianggap menyulitkan kinerja BAZ dan di urus langsung oleh 

wakil Bupati. Mungien Arief (ketua BAZ Tulungagung), Supeno (UPZ Depag Trenggalek), Mudiono (sataf 

umum BAZ Trenggalek), Ibnu Sholeh (full timer BAZ Kediri), Wijianto (staf Pemkab Blitar), Masngudin 

(staf Dinsos Blitar) dan Zainal (UPZ Blitar), Wawancara, Tulunggung,  Kediri, Trenggalek dan  Blitar, 29 

April dan 22 Mei 2008.  
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dilakukan pada jam 7.00 sampai 8.00 WIB., di mana para pegawai negeri sipil mulai 

berdatangan di instansi atau kantor yang merupakan tempat utama, ia melakukan pekerjaan. 

Hiruk pikuk suara sepeda motor, mobil dan sempritan polisi mengatur lalulintas perjalanan 

juga berkisar pada jam-jam ini. Senyum dan tertawa lepas serta bercucuran keringat di 

sekujur badan, adalah tanda semangat bekerja berlangsung di jam-jam tersebut. Tidak 

terlalu sulit untuk mengobservasi bagaimana mereka berangkat ke kantor dan pulang dari 

kerja. 

Untuk memahami maksud dibalik tindakan pembayaran zakat, salah satu metode 

yang paling tepat adalah wawancara.
15

 Oleh karena itu, peneliti juga terlibat di dalam 

berbagai wawancara, baik di tempat kejadian kantor atau tempat lainnya. Wawancara yang 

dilakukan di tempat kejadian, misalnya ketika pegawai melakukan pembayaran zakat di 

UPZ, tempat masing-masing pegawai bekerja atau pada waktu penyetoran zakat di BAZ. 

Pada saat pengumpulan dan penyetoran zakat di BAZ,  peneliti sering bertemu dan 

mewancarai pegawai secara langsung dan memotret kejadian di kantor BAZ tersebut. 

Di tempat seperti ini, wawancara dapat dilangsungkan berdasar atas fenomena-

fenomena sosial di tempat kejadian. Wawancara juga dapat dilakukan di beberapa instansi 

atau kantor tempat pegawai negeri bekerja yang sifatnya formal, dan jika diperlukan 

                                                 
15

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan petunjuk Payne, The Art of Asking Quetion dikutip 

Bagong Suyanto terdapat sepuluh teknik wawancara, salah satu di antara wawancara itu adalah menggunakan 

teknik euphemism (kata-kata yang halus). Dalam buku tersebut juga dinyatakan bahwa teknik wawancara 

merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka 

wawancara merupakan elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara bisa diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap 

muka (face to face). Baca  Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, 79.  
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wawancara yang sifatnya penting dan mendesak dilakukan di luar jam kerja atau pada 

waktu di rumah. Wawancara juga dilakukan di sela-sela  aktivitas di kantor, pada saat 

istirahat s}alat z}uhur, makan siang, setelah jum’atan atau s}alat rawa>tib (sunat). Di 

masjid Depag atau lainnya di Tulungagung, juga merupakan waktu tepat berwawancara 

dengan pegawai dan ketua UPZ, sebab setelah selesai s}alat juma’at atau s}alat rawa>tib, 

mereka tidak begegas pulang atau ke kantor, tetapi terlebih dahulu berbincang-bincang di 

serambi masjid. 

 Demikian juga setelah berolahraga di seputar alun-alun, pendopo, masjid, kantor 

juga waktu yang tepat di jam-jam pagi, terutama pada hari minggu selepas s}alat subuh, 

yaitu sekitar pukul 05.00 hingga 07.30 WIB, untuk melakukan wawancara dengan para 

pegawai atau ulama yang lalulalang berolahraga, sebab setelah selesai berolahraga mereka 

tidak segera pulang, tetapi terlebih dulu memijit-mijit kakinya di atas bebatuan kecil 

berbentuk tonjolan yang didesain untuk keperluan itu, terutama bagi pegawai yang masuk 

di lokasi alun-alun atau sekedar melihat-lihat suasana di sekitar areal air mancur yang 

posisinya tepat di tengah alun-alun tersebut. Di tempat ini banyak dijumpai para pegawai 

yang berlari-lari kecil sambil melakukan senam pagi, tidak ketinggalan beberapa elit ulama 

(pengurus BAZ), juga ikut mondar-mandir berolahraga di sekitar alun-alun yang menjadi 

kebiasaan masyarakat setempat. Di alun-alun tersebut, meskipun yang berolahraga tidak 

seluruhnya pegawai negeri, tetapi untuk mengenali para pegawai ketika berolahraga 

tidaklah sulit, karena ciri-ciri pegawai dan masyarakat dapat dibedakan. Jika peneliti belum 
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kenal terhadap informan yang akan diwawancarai, maka peneliti langsung memperkenalkan 

diri dengan responden.
16

  

Di tempat lain, seperti wisata pantai popoh, juga banyak dijumpai pegawai yang 

sedang bersantai menikmati pemandangan alam atau laut lepas terutama di hari-hari libur. 

Forum-forum seperti itu dapat digunakan untuk melakukan wawancara informal, dengan 

mengambil tema-tema yang dibutuhkan. Jika ingin melakukan wawancara dengan penerima 

zakat-infak bergulir kategori produktif kreatif, dapat dilakukan dengan mendatangi RT. 5. 

Karangwaru dan menemui  para PKL (Hartono, Tatik dan Asmiyati) dan setelah itu kita 

bisa wawancara dengan PKL, dengan tema-tema seputar pengembangan dana zakat atau 

mengenai hal-hal yang diperlukan. Jika ingin ngobrol dengan penerima zakat yang 

dikembangkan bagi penyandang cacat, cukup datang  di sekretariat RT.5. Waung atau 

Didik Prayitno (ketua percatu), setelah itu bisa berbincang-bincang dengan tema-tema yang 

dibutuhkan.  

 Bila ingin wawancara dengan kiai, ulama, tokoh masyarakat cukup datang ke 

rumah setelah s}alat maghrib, waktu yang tepat melakukan wawancara dengan ulama, atau 

datang ke kantor BAZ yang sekantor dengan MUI, pada jam 09.00 sampai jam 12.00 WIB. 

Di jam-jam ini sejumlah tokoh agama, seperti kiai, ulama, tokoh masyarakat bahkan Bupati 

biasa njagong (duduk santai) di kantor BAZ, tiga sampai lima orang dan setelah itu bisa 

wawancara dengan tema-tema yang dianggap penting. Dalam forum seperti ini, peneliti 

                                                 
16

Menurut Irawati Singarimbun, teknik wawancara memeperkenalkan diri merupakan prosedur wawancara 

yang digunakan bagi orang/informan yang belum dikenal sebelumnya. Baca Masri Singarimbun dan Efendi, 

Metode Penelitian Survai, 195. 
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melakukan wawancara secara simultan (bersama), sambil memantau penerimaan zakat 

profesi di BAZ. Jika ingin wawancara dengan ketua UPZ atau full timer BAZ, cukup 

datang  ke kantor dan setelah itu bisa berbincang-bincang dengan pengurus, dengan  tema-

tema yang diperlukan.  

Jika  ingin ngobrol malam hari dengan pegawai biasa, cukup datang di warung kopi 

yang biasa dikunjungi pegawai (Utara-Barat alun-alun/pojok), sambil makan sego 

bantingan (nasi yang dibungkus seperti benda yang siap di lempar/disantap) atau minum 

kopi. Jika ingin wawancara dengan sejumlah pejabat  penting, seperti anggota dewan 

DPRD, kepala Depag,  ketua STAIN, staf umum Pemkab, terkait pembayaran zakat profesi, 

cukup datang di instansi, kepala Dinas atau kantor dan setelah itu bisa langsung berdialog 

dengan para pejabat tentang tema-tema yang dianggap penting. Khusus untuk wawancara 

sifatnya formal, dilakukan melalui prosedur yang ditentukan oleh pihak-pihak pejabat 

setempat.  

 Wawancara mendalam terhadap kalangan elit, secara sengaja dilakukan di 

rumahnya. Wawancara seperti itu memang dirancang secara khusus, artinya yang 

dipertanyakan memang telah dikonsep sedemikian rupa sebelumnya. Wawancara terhadap 

tokoh agama, seperti NU, Muhammadiyah dan MUI yang terkait dengan pelaksanaan zakat 

kebanyakan dilakukan di rumahnya. Wawancara tersebut, tidak sekedar wawancara tetapi 

juga melihat setting kapasitas dan kreadibilitas para tokoh tersebut. Dengan cara seperti ini, 

maka kiranya dapat diperoleh data yang lebih akurat/sistemik tentang tokoh tersebut, dan 
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latar belakang kehidupannya. Tentu saja, peneliti tidak hanya bertemu kaum elit ini di 

rumah, kantor atau tempat ibadah, sebab banyak media untuk bisa mempertemukan, seperti 

setelah jum’atan, mengajar, saat sosialisasi zakat dan bahkan saat selesai pelantikan 

Bupati.
17

 

Suatu keuntungan bahwa informan penelitian tidak ada yang berprasangka jelek 

terhadap maksud dan tujuan peneliti, kecuali di Pengadilan Agama Tulungagung.
18

 Dalam 

wawancara itu peneliti melakukan seorang diri dan dibantu oleh alat perekam, jika 

wawancara yang diungkap oleh sejumlah informan terlalu cepat dan sifatnya penting.  

Dalam salah satu wawancara sekitar jam 10 siang, dengan bahasa khas 

Tulungagung bersama ketua BAZ/NU (2007) menyatakan,:  

“Nyuwun sewu lho nggih niki guyonan, hanya sekedar bergurau? Lha wong kiai 

nang kene sing ngerti utowo saget moco kitab kuning lan ngerti permasalahan zakat PNS 

jane katha, tapi ora gelem mbayar zakat ning kantor BAZ ha ha ha. Kiai sing gak setuju 

karo zakat PNS,  memang nek mahami masalah zakat pegawai kurang dalam bahkan "yo” 

dasare ora patek jelas malah sing akeh  mbingungno. (Maaf ya sebelum saya bicara ini 

hanya sekedar bergurau, sesungguhnya di sini itu banyak kiai yang paham atau bisa 

membaca kitab kuning dengan mahir kaitannya dengan zakat profesi, tapi justru mereka 

tidak mau membayar zakat di BAZ. Kiai yang tidak setuju dengan zakat profesi, memang 

                                                 
17

Seperti diketahui pada saat pelantikan Bupati, pejabat dan tokoh agama banyak yang datang di Pendopo  

Agung untuk menghadiri acara pelatikan, yang merupakan momen penting bagi peneliti untuk melakukan 

wawancara langsung  dengan para pejabat/ulama, setelah  selesai pelantikan. Pengamatan, 30 April 2008. 
18

Pernah ditolak ketika melakukan wawancara, lantaran tidak bawa surat izin, Tulungagung,  3  Mei  2008. 
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mereka memahami masalah zakat pegawai kurang mendalam dan dasar teks yang dirujuk 

pun tidak begitu jelas dan sering kali membingungkan).  

Gambaran bahwa para pegawai negeri dan ulama di Tulungagung itu terbuka, 

memang menunai kenyataannya. Meskipun mereka baru kenal, tetapi apa saja yang 

ditanyakan kepada mereka dijawabnya secara sungguh-sungguh. Baik lelaki maupun  

perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini, memberikan jawaban-jawaban 

yang memadai terhadap tema-tema pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika peneliti 

bertanya mengenai perihal zakat profesi dan menurutnya sangat biasa dan dianggap sudah 

mengerti jawabannya: lha wong sampean niku dari IAIN kok malah tanya tentang masalah 

zakat di sini. Di IAIN kan sudah banyak orang pinter masalah zakat, lapo sampean takon 

nang kene. (Anda itu dari IAIN, mengapa anda tanya zakat di sini, di IAIN sana kan sudah 

banyak orang yang pandai, kenapa anda tanya di sini). Lainnya secara kebetulan ada di 

tempat menjawab? ini gunanya untuk penelitian. 

Secara keseluruhan infoman penelitian ini terggambar sebagai berikut: 
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Tabel: 1.2. 

Nama-nama Informan 

No Nama Pekerjaan dan Identitas Alamat 

1 KH. Mungien Arief Ketua BAZ/NU 2007/wakil Katib 

Suriyah NU Jatim 2008 

Tiyudan  

2 KH. Syafi’i Abdurrahman  Ketua MUI Tulungagung  Ponpes Pangung Tulungagung  

3 Anang Imam Massarief Pimpinan Muhammadiyah  Jl. Pahlawan 75 Kedungwaru  

4 Abu Sofyan Sirojuddin  Ketua III BAZ Tulungagung  Jepun  

5 Nursaslim Sekretaris  Muhammdiyah Bago 

6 Gatot Usman Hadi Seksi Pendayagunaan Zakat Karangwaru 

7 Muhaji Anggota MUI/kepala Depag Kedungsuko  

8 Supriadi  Full Timer BAZ Tulungagung Ngunut  

9 Efendi A. Sunny Wakil ketua NU Tulungagung Karangwaru  

10 Wahono Kasi PZW  Depag Tulungagung Perumahan Permai   

11 Mujamil Ketua STAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 

12 Munarji Kepala PJMA STAIN Tulungagung Jl. Dr. Sutomo no. 37  

13 Ma’ruf Asror Anggota Dewan DPRD Beji 

14 Sri Wahyuningsih Staf Umum Kesbang Linmas Tunggulsari  

15 Ahmad  Pegawai Depag JL. Lej. Suprapto 

16 Marzuki Kabid Dinas Perindag dan UPZ Jl. Patimura  

17 Supriono  Sekretaris BAZ  Sambirobyong 

18 M. Justi Taufik  Kabidhal Kesbang Linmas Tawangsari  

19 Imam Asary Nur Kasi Pendidikan Depag Sukorejo Karangrejo 

20 Muhaimin Kepala Depag 2005 Rumah dinas Depag 

21 Widi Astutik Pegawai Dinas Pariwisata Popoh Tulungagung 

22 Tasrip Kasi PAI Depag Kauman 

 

Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang 

melakukan pengumpulan zakat profesi yang terkait dengan permasalahan penelitian. 

Ungkapan mereka adalah paham mengenai kewajiban zakat profesi PNS yang dipaparkan 

melalui serangkaian wawancara mendalam. 
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Tabel: 1.3. 

Nama-nama Subjek Penelitian 

No Nama Pekerjaan dan Identitas Desa /Kota 

1 Maksum Kepala Depag Tulungagung (2008) Pinggirsari  

2 Supriono Kasi Haji Depag  Sambirobyong    

3 Khairul Huda Kabag Bina Sosial Depag  Sembung  

4 Henry Sugiharti Kabid Bawaskab  Jl. Pahlawan 61 

5 Khalik Kasi Pekapontren Depag  Kampungdalem  

6 Kusnan Thohari Kasi Urais Depag  Pakisaji  

7 Qoriyatul Latifah Staf  Umum  Depag  Serut  

8 Mastur Kasubid Bawaskab Nglampir  

9 Suko Wiyono Auditor Ahli Muda Bawaskab Ngunut  

10 Kustinah, Kabag Keuangan Depag  Ketanon  

11 Sutrisno Staf Subdinas Pertanian   Boyolangu  

12 Sri Wahyuni Kabid Perlengkapan Bawaskab Pagerwojo  

13 Tri Wijono Camat Ngantru Tulungagung Rejotagan 

14 Tranggono,  Camat Kota Tulungagung Kedungwaru  

15 Muhadi Kasubid Dinas Pertanian  Kepatihan  

16 Yuni Sulistiorini Pegawai BPS Kedungwaru 

17 Wahono UPZ Depag  Perumahan Permai   

18 Arief Boediono Kabid Keuangan Bawaskab Kedungwaru  

19 Triwaluyo  Dinas Capil Kauman  

20 Nurul Hidayah Kasubdin KB. KS/BKKBN Tunggangri  

21 Jarot Subroto TU BPS Beji 

22 Ahmad Pegawai Depag  JL. Lej. Suprapto  

23 Zainal Arifin UPZ Disnaker Transmigrasi Kedungwaru  
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Data-data di atas, hanya sebagian yang ditampilkan sebagai gambaran adanya  

subjek dan informan, terkait dengan zakat profesi dan cukup orisinal dilihat dari sudut 

pandang objek kajian yang dilakukan.  

 

D. Pemeriksaan Keabsahan  Data 

Dalam penelitian sosial nampaknya sulit untuk mengungkapkan keabsahan 

informasi dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut kiranya perlu menggunakan 

bermacam-macam teknik. Teknik check dan recheck ini disebut dengan “teknik 

trianggulasi”. Denzin sebagaimana dikutip Moleong, menyatakan bahwa ada beberapa 

macam teknik trianggulasi, di antaranya adalah: Pertama, membandingkan hasil penelitian 

dengan sumber lain. Kedua, membandingkan hasil penelitian dengan hasil perhitungan 

dengan menggunakan metode analisis yang berbeda atau membandingkan dengan hasil 

perhitungan beberapa data lain dengan menggunakan metode analisis yang sama.
19

  

Penelitian sosial yang sifatnya terbuka, hasilnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Menurut Patton keabsahan informasi perlu dicek dengan menggunakan metode kualitatif. 

Hal ini dapat dicapai dengan cara: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa 

yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

                                                 
19

Ida  Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian, 91.  
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tentang situasi penelitian dan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan 

keadaan dan perspektif berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
20

  

Teknik-teknik tersebut di atas, dapat digunakan untuk mencermati berbagai 

keabsahan data informan di lapangan, misalnya tentang paham kewajiban zakat, SK Bupati 

dan interpretasi ulama. Teknik trianggulasi dapat digunakan peneliti dalam rangka 

melakukan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Langkah trianggulasi dilakukan 

jika didapati data yang memang membutuhkan pengecekan silang. Misalnya ketika ada 

pernyataan, bahwa pembayaran zakat profesi di UPZ disebut sebagai potongan gaji, infak, 

zakat ma>l, tidak wajib dan lain-lain dari pegawai negeri, maka akan dilakukan cross-

check. Demikian pula ketika ditemukan data pengumpulan zakat profesi pegawai negeri 

sebelum terbitnya SK Bupati tahun 2004, maka akan dilakukan cross-check di BAZ 

Tulungagung.  

Dalam proses kerjanya, trianggulasi melibatkan kesepakatan antarsubjek penelitian 

sehingga terjadi proses pengalihan pengertian subjektifitas-objektifitas menjadi kepastian 

(confirmability).
21

 Melalui cara ini diharapkan mampu meminimalkan bias peneliti dalam 

mengambil keputusan akhir penelitian.  

  

                                                 
20

Ibid,. 92.  
21

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 325-326.  
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E. Prosedur Analisis Data 

 Prosedur analisis data dilakukan baik dalam pengumpulan data maupun setelah 

pengumpulan data selesai. Prosedur yang ditempuh adalah melalui reduksi data (data 

reduction), sajian data (data display) dan pengambilan kesimpulan (conclusion drawing).
22

 

Reduksi data terkait dengan tujuan penelitian, sajian data dengan menggunakan narasi, 

sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul dapat bersifat tentatif 

yang selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

 Dalam proses reduksi data, data yang ditemukan lewat observasi maupun 

wawancara mendalam diklasifikasikan sesuai dengan pengelompokan datanya. Misalnya 

data pembayaran zakat profesi antarpegawai dalam penggolongan jabatan (I-II-IIIdan IV) 

di UPZ dan BAZ, akan diklasifikasikan sesuai dengan konsep-konsepnya. Data tentang 

pengumpulan infak di berbagai instansi dan kantor juga diklasifikasikan sesuai dengan 

konsep-konsepnya. Data pengumpulan di BAZ terkait dengan pengelolaan, pendayagunaan 

dan pengembangan zakat juga diklasifikasikan sesuai dengan konsep-konsepnya. Maka 

seluruh data dari informan maupun subjek penelitian diklasifikasikan sesuai dengan 

konsep-konsep tersebut. Data tentang keputusan-keputusan dari legislasi dan regulasi atau 

hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kaitannya dengan implementasi zakat juga 

diklasifikasikan sesuai dengan konsep-konsepnya. 

                                                 
22

Nur  Syam, Islam Pesisir, 57-58.   
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 Klasifikasi data ini diperlukan dalam kerangka membangun jaringan antarkonsep 

untuk kepentingan menyusun tipologi yang relevan dengan tujuan penelitian. Media UPZ 

dan BAZ dikonsepsikan sebagai media institusi sosial dan selanjutnya ditemukan popertais 

(ciri khas) yang berhubungan dengan konsep-konsep tersebut. Selanjutnya media institusi 

sosial tersebut dirangkaikan dengan seleksi penggolongan jabatan pegawai negeri sipil 

golongan I-II-III dan IV. Demikian pandangan-pandangan tentang zakat profesi yang 

terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama juga 

diklasifikasikan sesuai dengan konsep-konsepnya. Tarik menarik  paham kewajiban zakat, 

antarpegawai dalam penggolongan jabatan yang menimbulkan adanya resistensi dalam 

terapan zakat profesi, juga dikonsepsikan sebagai media legislasi dan regulasi dalam 

bingkai hukum positif, yang menggambarkan tentang dinamika tarik menarik varian paham 

antarpegawai dalam penggolongan jabatan, dan seperangkat media yang telibat di 

dalamnya berdasarkan atas paham kewajiban zakat yang diyakininya. Di sini, implementasi 

zakat profesi secara terus-menerus memperlihatkan eksistensinya di tengah dinamika dan 

kendala yang menantang.  

 Hasil kategorisasi tersebut digambarkan dalam bentuk nilai-nilai hukum atau 

simbol-simbol hukum, sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Nilai-nilai hukum yang 

terealisasi dalam kehidupan sosial diharapkan masih menggunakan pola-pola hukum, yaitu 

nilai-nilai hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok yang masih asli 

dari subjek penelitian, meskipun di sana-sini sangat dimungkinkan masuknya unsur kesan 
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peneliti. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, penulisan karya ini dijauhkan dari unsur kesan 

yang seringkali membelenggu. Dari nilai-nilai hukum yang terealisasi dalam kehidupan 

sosial tersebut, disimpulkan sebagai bagian dari temuan penelitian. Agar temuan ini dapat 

dibaca sebagai sesuatu yang baru, tentunya diperlukan pembandingan dengan teori atau 

konsep atau proposisi yang telah ada dan eksis sebelumnya di dalam jajaran teori-teori 

sosiologi hukum, sehingga menghasilkan temuan yang orisinil. Namun demikian sebagai 

konsekuensi dari penelitian kualitatif, maka kesimpulan yang diperoleh tidak 

digeneralisasikan, hanya dapat ditransfer ke lokus tindakan sosial yang memiliki kesamaan 

dengan lokus penelitian. Transferability sangat mungkin dilakukan mengingat bahwa ada 

pola umum, yang berlaku mendasar dalam kaitannya dengan zakat profesi pegawai negeri 

sipil di Tulungagung Jawa Timur. 
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BAB IV 

ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF TEORITIK 

 

 

A. Definisi Zakat Profesi  

Imam Ma>lik bin Anas dalam karyanya al-Muwat}t}a‟ menyatakan bahwa 

Mu‘a>wiyah bin Abū Sufya>n adalah khalifah Islam pertama yang memberlakukan 

pemungutan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam.
1
 Namun 

sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan di kalangan para s}ah}a>bat, seperti 

‘Umar bin Khat}t}a>b memungut kharaj (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya 

tidak dilakukan oleh Rasulullah saw.,
2
 Ibn Abbas dan Ibn Mas„ud memungut zakat 

penghasilan, pemberian dan bonus.
3
 Imam Ahmad 

4
 berpendapat bahwa harta kekayaan al-

mustaghalla>t (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah), jika dikembangkan dan hasil 

produksinya mencapai nis}a>b, maka wajib dikenai zakat.
5
  

                                                 
1
Ma>lik bin Anas, al-Muwa}t}ta‟, vol. 1 (Bairut: Da>r al- Kutub al-„Ilmi>yah, 2002), 121. Perlu diketahui, 

bahwa Ma>lik bin Anas lebih dikenal dengan sebutan "Imam  Da>r al-Hijrah" lantaran lahir dan wafat di 

Medinah tempat hijrah Nabi saw. Ia wafat tahun 179 H dalam usia 87 tahun. Kitab al-Muwa}t}ta‟, memuat 

1.700 H{adi>th, yang dinilai Ibn Hazm, 300 H{adi>th mursal dan 70 H{adi>th d}a„i>f. Bandingkan Hasjim 

Abbas, Kodifikasi H{adi>th dalam Kitab Mu'tabar (Surabaya:  IAIN Sunan Ampel, 2003), 24-28.  
2
al-Khasani, Ala>‟ al-Di>n Abu Bakar bin Mas‟ud al-Hanafi, Bada>‟i„ al-Sana‟ fi> Tarti>b al-Shara>i„, 

vol. 2 (Kairo: Al-„A<simah, t.th), 881-882. Baca Yasin Dutton, The Origins of Islamic Law (London: Curzon 

Press, 1999), 303. Dalam buku Formula Zakat, tentang nis}a>b zakat kuda tidak ditemukan dasar yang pasti 

dari „Umar bin Khat}t}a>b. Periksa Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat (Surabaya: Aulia, 2005), 187.   
3
Yusuf  al-Qard}awi>>, Fiqh al-Zaka>h, vol. 1 (Beirut:Muassasah Risa>lah, 1991), 29. 

4
Ahmad adalah putera Muh}ammad Ibn H{anbal lahir pada tahun 164 H. di Baghdad dan meninggal di kota 

yang sama tahun 240/241 H. Ia adalah ulama deretan "amirul-mu‟minin fil-H{adi>th", namun sebab 

analisisnya di bidang fiqh kemudian dikenal sebagai, "Imam mazhab" (mazhab H{anbali). 
5
Wahbah al-Zuh}ayli>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 2 (Damaskus: Da>r-al-Fikr,1989), 865. Baca 

Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, An Niza>mul Iqtisa>di fi al-Islam 

Maba>diuhu Wahda>fuhu (Kairo: al-Ammah li al-Kitab, t.th), 52.  
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‘Umar bin Abd al-‘Azi>z adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, 

jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis profesi.
6
 Jika  dicermati dari sudut 

pengamatan sejarah (tarikh tasyri‟), kesuksesan ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z, sesungguhnya 

didukung oleh beberapa faktor, yaitu: (1) terbentuknya kesadaran kolektif dan 

pemberdayaan bayt al-ma>l, (2) komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, di 

samping adanya kesadaran di kalangan umat secara umum, (3) kondisi ekonomi relatif 

ideal, (4) adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan 

dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain, para pembayar zakat tidak menaruh 

kecurigaan akan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka 

kumpulkan ke bayt al-ma>l.
7
  

Fakta ketiadaan literatur hukum klasik (kitab fiqh) yang mengupas secara detail 

perihal “zakat penghasilan dan jasa” kecuali literatur mutaakhir, seperti Yusuf al-

Qard}awi>>, Wahbah al-Zuh}ayli> dan lain-lain menunjukkan bukti bahwa status hukum 

zakat profesi masih dalam tataran wacana ijtihadiyah kontemporer. Proses penyerapan 

terhadap hukum produk ijtihad memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak mungkin 

dipaksakan. Lebih-lebih pandangan keagamaan Islam kelompok mainstream, seperti 

Nahdlatul Ulama, Persis dan Muhammadiyah, belum ada tanda-tanda mendukung tawaran 

wacana tersebut.
8
 Oleh karena itu, institusi pengelola zakat (BAZ-LAZ) harus arif dan 

                                                 
6
Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 96.  

7
Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi (Jakarta: Moyo Segoro, 2003), 5-6.  

8
Hasjim Abbas, "Zakat Penghasilan dan Jasa Profesi", seputar jawaban atas pertanyaan Gubernur Jawa Timur 

perihal zakat profesi kepada MUI (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2007), 14.  
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bijak, sebab sebagai pranata ibadah (pendekatan diri hamba kepada Allah) kriteria 

keabsahan hukum mengamalkan mesti berorientasi kepada norma shari>„ah dan kondisi 

sosial yang melingkupinya. Dengan berlatar belakang kondisi sosio-religious, dan 

mengedepankan azas fleksibelitas yang dinamis, maka strategi dalam 

mengimplementasikan zakat profesi, memungkinkan dapat terwujud dalam kehidupan umat 

Islam sekarang.  

Menurut al-Jazi>ri> harta yang wajib dikenai zakat ada empat macam, ternak, 

emas-perak, perdagangan, barang tambang-rikaz dan pertanian tidak ada zakat di luar yang 

lima.
9
  Berdasarkan alur pemikiran tersebut, pernah ada sekelompok ulama yang tidak 

berani mewajibkan zakat atas penghasilan dokter. Dokter hanya diwajibkan infak saja. 

Padahal penghasilan mereka jauh di atas penghasilan petani. Hal ini dapat dilihat pada era 

informasi, lebih dari 60 persen kegiatan ekonomi berada dalam sektor pengelolaan 

informasi. Pekerjaan informasi tidak ada zakatnya sama sekali.
10

  

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta yang  diperoleh 

melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.
11

 Definisi 

lain profesi dipopulerkan dengan term mihnah (profesi) dan h}irfah (wiraswasta).
12

 

                                                 
9
Abdurrahman al-Jazi>ri>,  al-Fiqh „ala>  al-Madha>hib al-Arba‟ah, vol. 1 (Kairo: Al-Istiqamah, t.th), 596. 

10
Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual (Bandung: Mizan, 1998), 146. 

11
Kata-kata al-kasab dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam al-Qur‟a>n sebanyak 67 kali. Baca 

Muhmmad Fuad „Abd al-Baqi>, al-Mu„jam al-mufahras li Alfa>z}} al-Qur‟a>n (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t), 

331-332. Periksa pada hlm. 715-716 dan 406. Baca Syahrin Harahap, Islam: Konsep dan Implementasi 

Pemberdayaan  (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 110. 
12

Isa Abduh Ahmad Ismail Yahya, al-„Amal al-Islam (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Arabiyah, 1991), 51. Baca  

Huseyn al-Shah}atah, Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer, terj. A. Syakur. 
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Menurut  Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah 

zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi 

dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.
13

 Oleh karena 

itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan 

dapat meningkatkan perekonomian bangsa. 

Berdasarkan apa yang tertera di atas, penghasilan dan profesi sebagai harta yang 

terkena kewajiban zakat, ternyata masih terkendala oleh kondisi psycho-religious. Hal itu 

terbukti adanya pembayaran zakat dari sektor gaji pegawai negeri relatif rendah, karena 

belum menjangkau seluruh instansi pemerintah yang berlokasi di daerah Propinsi, 

Kabupaten dan Kota. Bahkan di beberapa daerah telah muncul reaksi keberatan, memprotes 

hingga berunjuk rasa kebijakan pemotongan gaji langsung untuk pembayaran zakat sesuai 

surat edaran Gubernur atau Bupati setempat.
14

 

Sungguhpun kewajiban zakat diyakini sebagai kerangka pranata hukum Islam, 

namun ekspresi kesadaran berzakat dari gaji oleh sebagian pegawai negeri muslim tetap 

memperlihatkan kesenjangan. Untuk itu, masih diperlukan penjelasan mengenai bagaimana 

petunjuk Islam tentang zakat profesi itu. Di kalangan ulama terdapat dua pendapat 

mengenai zakat profesi. Pertama, ulama yang mengatakan tidak wajib zakat profesi dengan 

alasan bahwa hal itu belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. yang disebutnya 

                                                                                                                                                     
(Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 188. Periksa juga Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi (Jakarta: Moyo 

Segoro Agung, 2003), 39.  
13

Mustafa Edwin Nasution, et. al,  Pengenalan Eksklusif  Ekonomi  Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 211.   
14

Lihat Suara NTB “Zakat Profesi”, dalam http://www.id. aspirasi rakyat. org.id  (18 Nopember  2005). 

Bandingkan dengan bab V bagian C, Wawancara, dengan Supriono, Tulungagung, 27 Agustus 2006.  

http://www.id/
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sebagai pendapat kebanyakan ulama terdahulu (Ibn Qayyim, Ibn Hazm Ibn Shaibah dan 

Ma>lik).
15

 Kedua, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan, 

dengan merujuk pendapat sejumlah ulama Mesir semisal Abū Zahrah, Abd al-Wahhab 

Khallaf, Abd al-Rahman Hasan, dengan landasan normatif surat al-Ma„ārij ayat 24 dan al-

Taubah ayat 103.
16

 

Muhammad al-Ghaza>li> dalam karya al-Isla>m wa al-Awd}a>‟al-Iqtis}a>dīyah 

sebagaimana dikutip Syahrin Harahap menyatakan bahwa penghasilan berupa jasa profesi 

wajib dikeluarkan zakatnya, dan nis}a>b-nya dipersamakan dengan nis}a>b hasil 

pertanian, yaitu 5 wasaq atau 653 kilogram gandum.
17

 Abu Hanifah dan Imam Maliki 

menyatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun 

penuh. Sedangkan Imam Shafi„i berpendapat bahwa harta penghasilan gaji dan profesi 

tidak wajib dizakati. Ibn Hazm juga menyatakan bahwa terdapat kekacauan pendapat dan 

salah. Menurutnya, semua pendapat itu hanya dugaan belaka, tidak memiliki landasan, baik 

dari al-Qur‟a>n, H{adi>th, Ijma‟, maupun Qiya>s, dan yang patut dipertimbangkan adalah 

pendapat Daud Zahiri yang ke luar dari pertentangan pendapat di atas. Ia berpendapat 

bahwa seluruh harta penghasilan wajib dikeluarkan zakat tanpa persyaratan satu tahun.
18

   

                                                 
15

al-Qard}awi>, Fiqh al-Zaka>h, 504. 
16

Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti 

Wakaf, 1997), 260. Periksa Epri Abdurrahman Rafi‟, “ Portal Infak”, Club Community, http://www. esc. net. 

artikel/epri/hur 01.html (Mei, 2006), 2. 
17

Syahrin Harahap, Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 112. 

Baca  Masdar  Helmy, Pedoman Memahami  Zakat  dan Cara Menghitungnya (Bandung: al-Ma‟Arif, 2001), 

38. 
18

Nina M. Armando et. al., Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, t.t), 316.  Baca al-Qard}awi>, 

Fiqh al-Zaka>h, 505. Periksa Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 2007), 143.   
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Dalam konteks ini, implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil, mendesak 

untuk memperoleh pemecahan secara menyeluruh mengingat perkembangan saat ini dalam 

bidang industrialisasi, jasa maupun profesi sedemikian rupa telah mengelobalisasi dalam 

kehidupan manusia, sehingga memungkinkan akan mengundang perdebatan akibat dari 

tuntutan zaman. Bertolak dari pernyataan di atas, maka penulis berpendapat bahwa harta 

yang wajib dizakati adalah jenis harta yang memiliki nilai berkembang atau mencapai 

nis}a>b, bukan harta yang digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup. 

 

B. Landasan Paradigmatik Zakat Profesi  

1. Normatif 

Secara normatif, sebagaimana dinyatakan dalam H{adi>th, terdapat lima prinsip 

Islam, yaitu shahadat, s}alat, zakat, puasa dan h}aji. Kelima prinsip Islam ini berasal dari 

preseden (ritual yang terjadi sebelumnya dan dijadikan teladan) masyarakat Arabia, Kristen 

dan Yahudi yang merupakan ritual publik secara bersama-sama, dan jika diselenggarakan 

akan menguatkan kesadaran kolektivitas umat muslim. Persaudaraan agama yang disertai 

dengan pemberian zakat serupa dengan persaudaraan klien yang menyertai kehidupan 

sehari-hari mereka. S}alat, puasa dan kejujuran dalam kesaksian menghambakan manusia 

di hadapan Allah swt. dan menyebabkan mereka menerima kehendak-Nya.
19

 

Shari>„ah zakat diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi saw. dalam dua periode 

Mekah dan Medinah. Contoh di antara teks zakat periode Mekah sebagai berikut: 

                                                 
19

Ira  M. Lapidus, A History of Islamic Societies, vol. 1 (Cambridge: University Press, 1988), 23.  
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                   20.  

Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah 

pinjaman yang baik. 

 

Sedangkan teks (al-Qur‟a>n) bekaitan dengan zakat yang turun pada periode Medinah 

adalah:  

                21.  

  Dan dirikanlah s}alat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.  

 

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekah baru sebatas anjuran untuk 

berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang 

diturunkan pada periode Medinah, adalah perintah wajib secara mutlak untuk dilakukan 

oleh umat Islam.
22

 Shari>„ah zakat sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi-Nabi 

terdahulu seperti, Nabi Ibrahim as., Nabi Ismail as., Nabi Musa as., Nabi Isa as. dan Nabi 

Muhammad saw. 
23

  

Zakat menurut shari>„ah Islam adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. 

Mazhab Ma>liki> mendifinisikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari 

                                                 
20

al-Qur‟a>n, 73 (al-Muzzammil): 20. 
21

Ibid., 2 (al-Baqarah): 43. 
22

Dalam Subul al-Salam dinyatakan bahwa pelaksanaan zakat baru diterapkan pada tahun 2 H. Periksa 

Muhammad bin Ismail al-Shan‟ani, Subul al-Salam (Kairo: Maktabah Tijariyah Kubro, 1369 H), 120. 

Bandingkan dengan Fiqh al-Zaka>h, dinyatakan oleh Ibn Ashir zakat diterapkan pada tahun  9 H atau 

pendapat yang lebih kuat menyatakan 5 H., karena berkaitan dengan peristiwa Dimam bin Sa‟labah datang 

kepada Nabi saw. pada tahun  5 H.  Baca  al-Qard}awi>, Fiqh al-Zaka>h, 72. 
23

Sahri Muhammad, Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

(Malang: Avicena, 1982), 14. Baca Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, 51 
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harta yang khusus yang telah mencapai nis}a>b sebagai milik orang-orang yang berhak 

menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan penuh dan mencapai h}awl.
24

  

Abū Ubayd sebagaimana dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim mengatakan bahwa 

tarif zakat tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan 

membayar, hal itu dimaksudkan supaya tidak meyiksa muzakki dan dapat memenuhi 

kebutuhan finansial yang sepantasnya.
25

 Sedangkan menurut Sjechul Hadi Permono bahwa, 

zakat tidak dapat dikatakan zakat kecuali terdapat tiga unsur: 1) kadar  khusus yang 

ditentukan oleh shara‟, dari 10% sampai 5% (nis}f „ushr) atau (2,5%). (2) unsur peribadatan, 

dan 3) pendayagunaannya khusus sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-

Qur‟a>n. Unsur pertama tidak dapat berubah sebagaimana pajak, dan unsur kedua dapat 

berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya.
26

 

Nis}a>b zakat profesi, terdapat perbedaan pendapat. Muhammad al-Ghazali 

menyatakan nis}a>b zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat pertanian, yaitu 653 atau 750 

kg
27

 atau 10% (dengan air hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman. 

H{adi>th Rasulullah saw: 

 

                                                 
24

Wahbah al-Zuh}ayli>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, 730.  
25

Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 252.  
26

Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat,119-120. 
27

al-Qard}awi> Fiqh al-Zaka>h, 513. Periksa Masdar Helmy, Panduan Praktis Memahami Zakat, 38. 
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وا سقت السواء فيرضى هللا عٌَ عي الٌبى صلىاهلل عليَ قال: بيَ أعي سالن بي عبدهللا عي 

28  الوسلن(.ال)رواٍ الجواعت اعشريا العشر وها سقى بالٌضح ًصف العشروكاى ٲوالعيىى 
 

 

    Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi saw. bersabda: tanaman 

yang disirami dengan air hujan atau  mata air, zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman 

yang diairi dengan alat atau mesin air zakatnya sebesar lima persen. 

  
Menurut Yusuf al-Qard}awi> zakat profesi harus memenuhi syarat h}awl  (harta 

cukup satu tahun) dan di-qiya>s-kan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5% senilai 85 

gram emas murni.
29

 Perbedaan pendapat tentang nis}a>b ini karena pertimbangan kondisi 

sosial yang berbeda dari suatu wilayah. 

Berangkat dari beberapa landasan normatif tersebut di atas, maka kewajiban zakat 

yang diperoleh dari harta penghasilan atau profesi sebenarnya bermula dari interpretasi teks 

‘Umar bin al-Khat}t}a>b dalam surat al-H}a>shr: 

                   
30
 

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. 

Ayat di atas merupakan fakta sejarah di mana ‘Umar bin al-Khat}t}a>b pernah 

menetapkan zakat penghasilan dari kharaj (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut
31

 

                                                 
28

al-Bukha>ri>, Muhammad bin „Isma>‟i>l. Shaih al-Bukha>ri:Matan Masykul bil-Hasyiyyatis-Sanadi, vol.1 

(Mesir : Mustafa „Isa> al-Ba>bi> Halabi>l, t.th), 259.  
29

al-Qard}awi> Fiqh al-Zaka>h, 505. Baca Muhammad Amin Suma, Panduan Zakat dan Puasa, et.al., 

(Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), 51. 
30

al-Qur‟a>n, 57 (al-H}a>shr): 7.  Baca juga  Ibid., 70  (al-Ma„ārij): 24. 
31

Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat, 42. Baca  M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, 251.    
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demikian juga  ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z  menetapkan zakat gaji tentara, honorarium dan 

hadiah. 

Suatu definisi  yang juga dipertimbangkan sebagai landasan zakat profesi adalah surat 

al-Baqarah: 

                         .    
32 

 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu. 

 

Kata  هاكسبتن di atas, mencakup pengertian umum apa saja dari hasil usahamu, 

seperti jasa atau profesi.
33

 Selain teks itu, zakat profesi juga didasarkan pada H{adi>th Nabi 

saw: 

ٍ ا)رو الوستفاد زكاة حتى يحىل عليَ الحىل رضى هللا عٌَ قال: ليس فى الوال عي على

34 حود والبيهقى(.أو بى داودأ
 

Dari ‘Ali ra. berkata: tidak ada zakat pada harta (ma>l mustafa>d), sehingga sampai 

berlaku waktu satu tahun (diriwayatkan Abu Dawūd dan Ahmad Bayhaqi>). 

 

Tirmidzi mengatakan bahwa H{adi>th di atas, lebih s}ah}i>h} dari H{adi>th 

Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan Ibn Qayyim.
35

 Persyaratan h}awl dalam hal zakat, 

                                                 
32

al-Qur‟a>n, 2 (al-Baqarah): 267.  
33

Muh}ammad Rashi>d Rid}a>, Tafsi>r al-Mana>r, vol. 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), 14-15. Periksa Abū 

Bakar Muh}ammad  Ibn Abd Ma‟ruf  al-„Arabi>, Ahka>m al-Qur‟a>n, vol. 1 (Beirut: Da>r al-„Ilmiyyah, 

1988), 313. 
34

Abū Ubayd, al-Qasim bin Sallam, al-Amwa>l, vol. 3 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1988), 503. 
35

al-Qard}awi> Fiqh al-Zaka>h, 497.  
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tidak memiliki dasar H{adi>th yang tegas dari Nabi saw., apalagi mengenai zakat harta 

penghasilan jasa atau profesi. H{adi>th yang senada diriwayatkan secara marfū„ atau 

d}a„i>f.  

بى أ)روٍ  ال زكاة فى هال حتى يحىل عليَ الحىل ل:ًَ قاأملسو هيلع هللا ىلص  عي الٌبىرابي عوعي 

36داود(
.  

Dari Ibn „Umar, Nabi saw. bersabda: tidak ada zakat pada suatu harta hingga 

sampai lewat satu tahun. 

 

Al-Nawawi dalam kitab al-Majmu>„ Sharh al-Muhadhab berpendapat bahwa hasil  

usaha  wajib dikenakan zakat:   

لك العروض مال ذربعرض من العروض بقصد التجارة صا وشخصا اخرأجرنفسه أومن 

 37 .)بذالمجموع شرح المه (تجارة فتجب الزكاة

Barang siapa yang jual jasa ataupun mempekerjakan orang lain untuk memperoleh 

penghasilan dengan maksud berdagang, maka wajib dikenai zakat. 

 

Berdasarkan dalil al-Qur‟a>n, al-H{adi>th dan beberapa pendapat ulama di atas, dapat 

disimpulkan bahwa semua harta kekayaan yang tidak ada ketentuan nas}s}-nya, seperti 

                                                 
36

Abu al-Walid Ibn Rushd, Bida>yah al-Mujtahid, vol. 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1996), 197. Bandingkan Sa‟id 

Muhammad Ba‟ashan, Bushra> al-Kari>m, vol. 2  (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 441. Periksa al-Ghazali, 

Ihya>‟ Ulum al-Di>n, vol. 2 (Mesir: Da>r al-Kutub al-„Arabi,  t.t), 210. Dalam Ihya>‟ Ulum al-Di>n 

H}adi>th ini dinyatakan dengan sanad d}a„i>f  dari Abu Dawūd, sedangkan Ibn Qayyim, Ibn Mas‟ud,  

Mu‘a>wiyah dan Ibn Rushd menilai H}adi>th di atas dengan sanad s}ah}ih}. Baca al-Qard}awi>,  Fiqh al-

Zaka>h, 496/163. Perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, karena 

itu persoalan harus dikembalikan pada nas}s}-nas}s} yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum, seperti 

firman Allah “Bila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur‟a>n) 

dan  rasul-Nya” (H}}adi>th). Lihat al-Qur‟a>n, 4 (an-Nisaa'): 59.  
37

Abu Zakariya Yahya bin Sharf al-Nawawi, al-Majmu>„ Sharh al-Muhadhab, vol. 6  (Da>r al-Fikr al-

´Arabi>), 49. Periksa juga Taqiyuddin al-Dimasyqi al-Husni>, Kifa>yat al-Akhya>r, vol. 1  (Da>r al-Kutub 

al-Arabi>, t.t), 178 yang mengatakan jika seseorang menyewakan (mobil, rumah, jasa rental) atau menjual 

jasa atas dirinya  dengan maksud untuk memperoleh upah,  jika barangnya itu memang merupakan komoditas 

perdagangan, maka menjadi harta dagangan, karena persewaan tersebut memperoleh imbalan pengganti, 

maka hal tersebut wajib dikenai zakat. Baca  Sa‟id bin Muhammad Ba‟ashan, Bushra>  al-Kari>m, 443. 
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hasil tanaman tebu, tambak, jasa, profesi dan apapun bentuknya yang diperoleh secara 

halal, wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan zakat perdagangan apabila telah 

mencapai nis}a>b dan h}awl.
 38

 

Prinsip  zakat adalah memberi, memberi kepada lingkungan sosial adalah salah satu 

modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membagun kehidupan sosial 

yang tanguh.
39

  

Melalui landasan-landasan zakat di atas, maka implementasi zakat profesi pegawai 

negeri sipil  di Tulungagung dapat dikaji melalui pemahaman teks-teks tersebut.  

 

2. Filosofis  

     Ibadah zakat, meskipun ia sebagai kewajiban agama berdasarkan nas}s}-nas}s} 

normatif tetapi ia dapat dipahami secara logika dan filosofis.
40

 Untuk memahami hakikat 

(ontologi) zakat dan esensi zakat secara rasional dan logis tidaklah mudah, karena dalam 

shari>„ah  zakat ini terkandung suatu nilai spiritual dan sosial. Menunaikan zakat 

merupakan realisasi dari rasa keadilan sosial. Persoalan yang muncul adalah bagaimana 

cara (epistemologi) meletakan realitas kewajiban zakat itu ke dalam konteks filosofis, 
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Muhammad bin Sulaiman al-Kurdy, H}awa>shi> al-Madaniya>h, vol. 2 (Surabaya: al-Haramayn 

Sangkapura Bungul Indah, t.th), 145. Bandingkan Ma‟ruf Amin, “Keputusan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia”, dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,  no. 3   (Jakarta:  Departemen Agama RI, 
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Akmal, “Nuansa EQ dalam Pemikiran al-Ghazali”, Al-Fikra, vol. 4  (Juli-Desember, 2005), 184. 
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Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahd}a>h dan Sosial, 52. 
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padahal realitas sosial itu bersifat kompleks. Di sinilah peneliti diharuskan mengenali dan 

menjelaskan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sosial. 

Landasan filosofis pada ranah aksiologis digunakan untuk memahami mengapa zakat 

itu diwajibkan, apa fungsi dan perannya, sehingga diyakini bahwa zakat sangat logis dan 

sesuai dengan pertimbangan akal. Jika dalam al-Qur‟a>n  ditetapkan  fungsi „a>mili>n 

sebagai petugas khusus dalam pengelolaan zakat, di samping menetapkan sanksi-sanksi 

duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan “mengapa demikian”. Untuk menjawab 

permasalahan ini, paling tidak ada tiga jawaban yang dapat dikemukakan dalam uraian ini 

untuk menggambarkan landasan filosofis kewajiban zakat.  

Pertama, "istikhla>f" (penugasan sebagai khalifah di bumi): maksudnya adalah Allah 

swt. adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. 

Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan 

sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya 

(Allah).
41

  

Kedua, Solidaritas sosial: manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara 

beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda 

sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. 

Manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan masyarakat yang lain.
42

 Seorang 
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M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‟a>n Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat  

(Bandung: Mizan, 1999), 323. 
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Koento Wibisono Siswomiharjo, Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 52. 
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petani dapat berhasil karena adanya irigasi, seperangkat peralatan yang dibutuhkan, 

keamanan dan seterusnya. Demikian juga para pegawai negeri sipil, siapakah yang akan 

diurus jika tidak ada masyarakat. Birokrasi tidak akan bisa beroperasi tanpa batuan 

masyarakat lain. Oleh karena itu, pendekatan solidaritas sosial dapat digunakan untuk 

mengkokohkan hal-hal yang bersifat spiritual, terutama zakat aspek ritual.
43

 Solidaritas 

sosial merupakan hal yang dibutuhkan guna kepentingan bersama, sebab shari>„ah (zakat) 

hanya dapat terwujud, jika melalui solidaritas sosial.
44

  

Ketiga, persaudaraan. Persaudaraan dapat mengantarkan manusia kepada kesadaran 

menyisihkan sebagian harta, khususnya kekayaan yang diberikan kepada mereka yang 

membutuhkan, baik dalam bentuk kewajiban zakat maupun infak. 

Jadi landasan filosofis, sesungguhnya ingin menempatkan kajian zakat profesi pada 

sistem hukum yang sesuai bagi pencapaian keadilan. Sehingga tujuan pembayaran zakat 

akan ditemukan aspek epistemologi, aksiologi dan ontologi. Aspek epistemologi adalah 

bagaimana cara agar jenis-jenis profesi dan jasa yang sedemikian luas berkembang dapat 

dikenai kewajiban zakat. Jika pegawai negeri melakukan tindakan pembayaran zakat dan 

telah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat bagi diri dan orang lain, maka itu adalah 

tindakan aspek aksiologi. Jika pegawai negeri melakukan kewajiban zakat profesi 

mengetahui hakikat dan  tujuannya, seperti untuk memperoleh kesalamatan atau masuk 
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Menurut Betty R. Scharf, ada dua solidaritas: (1) solidaritas mekanik, yaitu  solidaritas yang dikokohkan 
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masyarakat. Baca Betty  R. Scharf,  Sosiologi Agama, terj. Machnun Husein (Jakarta: Kencana, 2004), 22-23. 
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Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 160.  
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surga, maka tindakan itu adalah aspek ontologi. Dengan penjelasan seperti itu, kiranya 

landasan filosofis dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengimplementasikan zakat profesi. 

 

3. Historis  

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum 

dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi 

dari aturan hukum ketika hukum itu diimplementasikan pada masanya.
45

 Percy Cohen, 

dikutip Ibrahim Alfian, menyatakan bahwa teori sejarah adalah upaya mengkaji peristiwa-

peristiwa masa lampau yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis terhadap sintesis 

(perpaduan) sejarah, di mana suatu peristiwa sosial itu terjadi.
46

  

Teori sejarah yang digagas Cohen, dapat digunakan untuk memahami atau 

menganalisis kenyataan-kenyataan terhadap penerapan zakat pada masa lampau, yang 

masih relevan dengan konteks kehidupan sosial sekarang. Teori sejarah biasanya 

dinamakan kerangka referensi atau skema pemikiran. Karena itu, teori sejarah pada 

dasarnya tidak berbeda dengan teori-teori ilmiah (scientific) pada umumnya. Secara 

sekematis, teori sejarah oleh Cohen dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu universalitas, empiris 

dan kausal.  

Pertama, universalitas, maksudnya lebih menekankan pada proses generalisasi, 

yaitu merujuk pada kenyataan-kenyataan yang  ajeg (rutin), dalil atau teks-teks hukum 
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Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum  (Jakarata: Kencana, 2005), 126. 
46

Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 26. Baca George 

Ritzer and Douglas J. Goodman, Modern Sociological Theory (London: Sage, 2001), 56.  
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yang berlaku untuk beberapa kasus atau peristiwa. Jika pegawai negeri rutin setiap bulan 

melakukan pembayaran zakat didasari oleh teks suci, paham kewajiban zakat, legislasi, 

regulasi dan interpretasi ulama, maka tindakannya itu disebut tindakan yang ajeg  

(universalitas) dan nyata dalam kehidupan masyarakat.  

Kedua, empiris, maksudnya lebih memfokuskan pada pembuktian suatu peristiwa 

hukum atau tradisi melalui observasi dan dapat diubah sesuai dengan setting sosial dan 

ditolak bila tidak relevan dengan kondisi sosial. Jika pegawai negeri melakukan 

pembayaran zakat profesi 2,5% di UPZ dan BAZ, didasari oleh legislasi dan regulasi dalam 

bingkai hukum positif yang relevan dengan kondisi sosial, maka tindakannya itu adalah 

tindakan sosial empiris.  

Jadi setiap tindakan yang dilakukan pegawai negeri dalam pembayaran zakat, baik 

mencapai nis}a>b atau tidak (kurang dari 2,5%),
47

 tentu tindakannya itu memiliki dasar-

dasar yang kuat dan relevan dengan konteks sosial. Misalnya Nabi saw. menentukan 

nis}a>b zakat 2,5% bagi masyarakat Mekah dan Medinah pada umumnya, adalah negeri 

yang terbatas sumber daya alamnya.
48

 Oleh karena itu terkait dengan masalah ini, Nabi 

saw. mempertimbangkan sektor mana yang perlu dikembangkan, pertanian ataukah 

perdagangan. Sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, Nabi saw. memilih tarif zakat 
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Dalam pembayaran zakat profesi seringkali didapati kurang dari 2,5% atau tidak sesuai dengan  SK Bupati  
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pertanian lebih tinggi 10% atau 5% dibanding perdagangan 2,5%.
49

 Jadi atas dasar 

pertimbangan itu jelas bahwa masalah nis}a>b bukanlah ketentuan yang qat}„i> (tidak 

dapat berubah), tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan tuntutan 

perkembangan zaman,
50

 terutama  dalam bidang-bidang produksi, industri, distribusi dan 

lain-lain pada abad kemajuan teknologi sekarang ini. 

Ketiga, kausal, maksudnya dalam proses perubahan atau peristiwa pasti ada “sebab dan 

mengapa”, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, (a) monokausalitas, 

maksudnya bahwa suatu perubahan itu hanya dapat dirujukkan kepada satu faktor saja, 

misalnya  masalah ekonomi, sosial atau hukum, (b) multikausalitas, maksudnya suatu 

peristiwa atau gejala itu dikembalikan pada perspektifnya atau bagaimana cara memandang 

penyebab suatu peristiwa itu dari berbagai aspeknya, seperti aspek sosial, agama, ekonomi, 

hukum dan politik. Jika pegawai melakukan pembayaran zakat di media UPZ dan BAZ 

tentu ada penyebabnya (kausal), penyebab itu adalah adanya Undang-undang zakat, SK 

Bupati dan interpretasi ulama, sehingga menimbulkan perubahan monokausalitas dan 

multikausaslitas. 

 

4. Sosiologis  

                                                 
49

Masdar F. Mas‟udi, Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat 

(Bandung: Mizan, 2005), 107. 
50Dalam pandangan  M. Amin Abdullah  perubahan sosial adalah suatu proses yang tidak dapat dihindari, terutama  di 

bidang Iptek.  Periksa  M. Amin Abdullah,  Studi Agama Normativitas atau Historisitas  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), 225.  
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      Sebagaimana telah dipahami, bahwa sosiologi secara luas adalah ilmu tentang 

kemasyarakatan dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Sosiologi seperti itu disebut 

macro sociolgy, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institusi sosial dan 

pengaruhnya terhadap masyarakat. Secara sempit sosiologi didefinisikan sebagai ilmu 

tentang perilaku sosial ditinjau dari kecenderungan individu lain dengan memperhatikan 

simbol-simbol interaksi.
51

 

Interaksi merupakan objek ilmu sosiologi,
52

 baik dalam bentuk yang sederhana 

maupun bentuknya yang paling kompleks, secara terus-menerus mengarahkan terbentuknya 

pola-pola dengan rangkaian tipologi. Alfred Schutz menetapkan sosiologi adalah ilmu yang 

mengamati tindakan sosial, sebagai ilmu pengetahuan interpretatif.
53

 Implementasi zakat 

profesi yang terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi 

ulama, yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui institusi perundang-undangan zakat, 

Keputusan Menteri Agama RI, SK Bupati dan Surat Edaran Bupati merupakan simbol-

simbol kekuasaan politik dan dianggap gejala yang paling kuat dalam mempertahankan 

posisi pembayaran zakat, terutama zakat profesi. Tidak diragukan lagi bahwa masalah-

                                                 
51Samsuddin Abdullah, Agama dan Masyarakat Pendekatan Sosiologi Agama (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 13. 
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masalah teoritis utama dalam sosiologi adalah menjelaskan dan menganalisa pola-pola 

tindakan atau kelakuan yang bersifat yuridis (menurut hukum).
54

  

Dalam rangka memahami hubungan antara hukum dengan struktur sosial yang 

mendukung hukum itu, perlu menempatkan basis sosial di samping hukum.
55

 Al-Qur‟a>n 

(Ali Imran:159) sediri sebenarnya, kaya dengan pendekatan sosial.
56

 Namun yang menjadi 

masalah adalah bagaimana nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat 

itu dapat diterima dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
57

 Pembayaran zakat profesi 

(hukum zakat) di UPZ dan BAZ oleh pegawai negeri sipil, terkait dengan relasi paham 

kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama, merupakan wujud hukum yang berlaku 

dan diterima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi lemah di Tulungagung.  

Dengan berlatar belakang analisis sosial tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap 

sistem sosial harus memenuhi empat syarat kebutuahan dasar (basic needs). Pertama, 

pengerahan sumber daya (mobilizing resources) manusia sebagai  cara untuk menyesuaikan 

diri dengan kondisi yang ada dan masyarakat sebagai keseluruhan fungsi yang diupayakan 

oleh kekuatan ekonomi. Kedua, pencapaian tujuan (goal attaintment) atau tujuan bersama 

(common objectives) dan alokasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Ketiga, 

diferensiasi (tatanan posisi sosial dalam suatu hirarki penilaian) menimbulkan masalah 

integrasi, dan berbagai pranata berkembang untuk mendamaikan pertikaian (conflicts) dan 

                                                 
54

Calvin Goldscheider, Populasi, Modern, dan Struktur Sosial, terj. Nin Bakdi S (Jakarta: Rajawali, 1985), 
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M. Amin Abdullah,  Islamic Studies di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 314. 
57Antonie A.G. Peters, dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum 

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 53/247. 



 76 

memperkuat integrasi, seperti mahkamah-mahkamah peradilan. Empat, pola-pola nilai yang 

dianggap penting harus diwariskan kepada generasi baru dan ketegangan harus diatasi, ini 

merupakan fungsi terpenting dari keluarga.
58

 

Zakat merupakan sistem sosial, karena dapat berfungsi menyelamatkan masyarakat 

dari kelemahan baik karena bawaan ataupun keadaan. Selain itu, zakat digunakan bagi 

kepentigan umum dalam menanggulagi problem-problem sosial, bencana alam serta 

membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkannya.
59

 Zakat merupakan pemberian 

materi yang sulit dipahami, oleh karena itu zakat tidak mudah diamalkan, kecuali apabila 

terlebih dahulu dipahami dan diyakini segi-segi keuntungan dan dampaknya.  

Dalam pandangan al-Ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual 

sekaligus material tidak  seperti ibadah shahadat, s}alat atau puasa.
60

 Untuk bisa sampai ke 

arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban 

zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mahd}a>h saja, tetapi juga memiliki makna 

kewajiban sosial. Sejalan dengan filsafat dasarnya, zakat di mata ahli fikih adalah 

kewajiban, perintah Tuhan. Akan tetapi apabila dipahami di balik yang tampak itu, maka 

terkadung makna sosialnya. Sebagai ibadah yang memiliki makna sosial yang formal, juga 

terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Karena itu, sesuai dengan sifatnya kewajiban zakat 

yang ilzami-ijbari (perintah wajib) yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka 
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penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu 

lembaga yang fungsional, yaitu BAZ sebagai sarana administrator dan manajemen zakat. 

Pembayaran zakat profesi yang dilakukan pegawai negeri di BAZ dalam bingkai hukum 

positif, tentunya dapat dimaknai sebagai kesalehan sosial, kesadaran sosial, ibadah sosial-

spiritual atau kewajiban sosial yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat.  

Zakat  adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial. Agar sampai kepada kesadaran 

seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial 

bertujuan, termasuk  mengeluarkan zakat, infak dan s}adaqah. Karena dalam ajaran zakat 

ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang 

paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ajaran zakat 

dan konsep-konsepnya yang diletakan pada porsi bahasan yang lebih luas, melalui 

pendekatan sosial-spritual, kiranya cukup menguatkan dasar-dasar kewajiban zakat sebagai 

jalan kesalehan dan kesucian diri personal dari kekotoran dosa yang berdimensi personal. 

Secara keseluruhan sentuhan sosial-spiritual ajaran zakat fokusnya adalah pada upaya 

bagaimana seseorang harus dapat menata hatinya sedemikian rupa sehingga kesadaran 

dalam menjalankan kewajiban zakat dapat ditunaikan dengan penuh keihlasan.  

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat dinyatakan, bahawa landasan sosiologi 

berguna; (1) untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap kewajiban zakat  

dalam konteks sosial. (2) penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan 

kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas pengumpulan zakat di 
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kalangan pegawai negeri sipil di Tulungagung, baik sebagai sarana pengendalian 

kesenjangan sosial, sarana untuk mengubah paham tentang kewajiban zakat dan sarana 

untuk mengatur hubungan sosial, agar mencapai tujuan. (3) untuk mengadakan evaluasi 

terhadap efektivitas pengumpulan zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil di 

Tulungagung.
61

 

Dari paparan di atas, perspektif sosiologi digunakan sebagai alat untuk menganalisis 

terapan zakat profesi dan menguatkan wacana hukum, terutama yang terkait dengan ibadah 

sosial (zakat).  

 

C. Zakat Profesi dalam Lintasan Sejarah 

       1. Zakat pada Masa Nabi saw. 

 Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun melalui 

kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan 

bangsa Arab. Selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi Muhammad saw. berusaha 

untuk meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah 

misionaris dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa 

diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak kepada Nabi 

Muhammad saw. Muhammad memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai simbol 
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keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap diri 

Muhammad sebagai seorang Nabi.
62

  

Rasulullah saw. pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa 

s}ah}a>bat (‘Umar bin al-Khat}t}a>b, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Mas‟ud, Abu Jahem, 

Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais ‘Ubadah bin Shamit dan Mu‛az bin Jabal) sebagai 

„a>mil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri guna 

mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada mereka Allah swt. telah 

menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat 

diperuntukkan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka 

yang membutuhkan.
63

 Pada masa Nabi saw. ada empat jenis kekayaan yang dikenakan 

wajib zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum 

dan padi) dan buah-buahan. Di samping itu, ada jenis kelima, yang jarang ditemukan, yaitu 

rikaz (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut 

empat jenis saja.
64

  Selain jenis-jenis harta yang terkena zakat di atas, jenis harta profesi 

dan jasa sesungguhnya telah ada pada periode kepemimpinan Rasulullah saw., seperti jasa 

pengembalaan ternak, pelayanan jama‟ah haji, penetekan bayi dan prajurit tempur. 
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Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi saw. memberikan contoh dan petunjuk 

operasionalnya. Kitab al-Amwa>l adalah bukti bahwa Nabi saw., pada masa kehidupannya, 

telah menjelaskan aturan-aturan zakat secara detail. Dalam berbagai riwayat Abū Ubaid 

menegaskan adanya sebuah dokumen tentang s}adaqah yang diterapkan oleh Nabi di 

samping manajemen dan teknisnya.
65

 Hal itu dapat dilihat dari adanya konsep pembagian 

tugas „a>mil yang dibagi menjadi beberapa bagian: (1) Katabah, yaitu petugas untuk 

mencatat para wajib zakat. (2) H{asabah, petugas untuk menaksir, menghitung zakat . (3) 

Jubah, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakki. (4) Khazanah, petugas 

untuk menghimpun dan memelihara harta. (5) Qasamah, petugas untuk menyalurkan zakat 

kepada mustah}iq.
66

 

 Konsep-konsep tersebut di atas, merupakan sistem manajemen zakat  yang 

diterapkan oleh Nabi saw. melalui „a>mil dengan sejelas-jelasnya, dan bahkan pengelola 

zakat saat itu juga telah memainkan peran  secara terpadu dan profesional. Dilihat dari 

kelima bagian tugas „a>mil zakat yang dicontohkan Nabi saw., hanya ada dua tugas yang 

dilakukan oleh Badan Amil Zakat  di Indonesia, yaitu tugas untuk mengumpulkan atau 

memelihara harta zakat dan tugas menyalurkan zakat kepada mustah}iq, tidak terkecuali 

pengelolaan zakat di BAZ  Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.  
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2. Zakat pada  Masa S}ah}abat  

  Implementasi zakat pada masa s}ah}abat dapat dibagi menjadi empat periode, 

periode Abū Bakar, „Umar, „Uthmān dan ‘Al>i bin Abi T{a>lib.  

Pertama, zakat pada masa Abū Bakar al-S{iddiq. Ia adalah s}ah}abat Nabi saw. 

pertama yang melanjutkan tugas terutama tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam 

mengembangkan ajaran agama Islam, termasuk menegakkan shari>„ah zakat yang telah 

ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang penting dan strategis. Zakat pada masa Abū 

Bakar, beberapa orang cenderung tidak mau membayar zakat, dengan asumsi bahwa zakat 

adalah pendapatan personal Nabi saw.
 67

 Menurut pemahaman mereka, setelah wafatnya 

Nabi saw. zakat tidak lagi wajib. Namun demikian, kesalahan pemahaman ini terbatas 

kepada suku Arab Badui yang masih tergolong baru dalam memeluk Islam dan tidak 

memiliki jalur komunikasi dengan mayoritas masyarakat yang menyadari sifat zakat 

sebagai institusi yang tidak bisa dipisahkan dari s}alat. Namun sejauh berkaitan dengan 

pembayaran zakat ada suku-suku di kalangan Badui yang menganggap zakat bagi mereka 

sebagai hukuman atau beban. Abū Bakar mengatakan bahwa di antara orang-orang Arab 

Badui itu ada kelompok yang memandang apa yang mereka bayarkan yakni s}adaqah 

wajib sebagai suatu kerugian.  

Peristiwa ini menunjukkan bahwa, tidak hanya pada masa Khalifah Abū Bakar, 

bahkan pada masa kehidupan Nabi saw. sikap mereka terhadap zakat sudah negatif. Hal 

senada juga direspon oleh ‘Umar bin al-Khat}t}a>b atas keberatan dengan kebijakan 
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khalifah Abū Bakar, yang menyatakan perang terhadap orang-orang yang tidak mau 

membayar zakat. Langkah Abū Bakar ini tidak disetujui oleh ‘Umar sambil berkata 

bagaimana mungkin kita memerangi mereka padahal Rasulullah saw. bersabda aku 

diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata tidak ada Tuhan selain 

Allah, dan jika mereka telah mengatakannya, maka aku akan menjamin darah dan harta 

mereka? Kemudian Abū Bakar menjawab bukankah Nabi saw. mengatakan setelah itu 

kecuali dengan alasan yang hak dan sebagian dari yang hak itu adalah mendirikan s}alat 

dan menunaikan zakat.
68

 Hasil dari dialektika itu kemudian menghasilkan sikap 

persetujuannya dengan pandangan Abū Bakar.  

  Kedua, zakat pada masa ‘Umar bin al-Khat}t}a>b. Ia merupakan salah satu  

s}ah}abat Nabi saw. yang memiliki pendirian tegas dan pemberani. Ia menetapkan suatu 

hukum berdasarkan pertimbangan realitas sosial. Di antara ketetapan itu adalah menghapus 

zakat bagi mu‟a>llaf, enggan memungut bagian ushr (zakat tanaman) karena merupakan 

ibadah pasti, mewajibkan kharaj (sewa tanah), mengenakan zakat kuda yang tidak pernah 

dilakukan pada masa Nabi saw. dan lain-lain.  

Tindakan ‘Umar r.a. dalam menghapus bagian zakat pada mu‟a>llaf 
69

 bukan 

berarti ia mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur‟a>n, seperti 
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dipahami sebagian orang. Tetapi ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman 

dan keadaan dari zaman Rasulullah saw. dahulu.
70

 Sementara tindakan ‘Umar terhadap 

orang-orang Nasrani Bani Taghlib tetap dikenakan beban kewajiban dua kali beban zakat 

atau zaka>h mud}a> ‘afah.  

Jadi pada hakekatnya zaka>h mud}a>‘afah itu adalah terdiri dari jizyah (cukai 

perlindungan)
71

 dan beban tambahan. Jizyah sebagai imbangan kebebasan bela negara, 

kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim, sedangkan beban 

tambahannya itu adalah sebagai imbangan zakat yang diwajibkan khusus bagi umat Islam, 

karena mengandung unsur peribadatan dan shi‟ar Islam. Bagi ‘Umar tidak ada suatu 

penghalang  untuk menarik pajak atau jizyah dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani 

karena mereka tidak setuju dengan istilah jizyah tersebut.
72

 

 Ketiga, zakat pada masa „Uthmān bin Affan. Zakat  pada masa ‘Uthman dibagi 

menjadi dua. (1) zakat al-amwa>l al-z}a>hira>h (harta benda yang tampak), yaitu 

binatang ternak dan hasil bumi. (2) zakat al-amwa>l al-ba>t}iniyah (harta benda yang tak 

tampak atau tersembunyi), yaitu uang dan barang perniagaan. Al-amwa>l al-z}a>hira>h 

dikumpulkan oleh negara, sedangkan al-amwa>l al-ba>t}ini>yah diserahkan kepada yang 

berkewajiban zakat untuk menunaikan zakatnya sendiri (self assessment).
73
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Jelasnya zakat harta jenis al-amwa>l al-z}a>hirah diurus langsung oleh 

pemerintah, baik dalam pemungutan maupun pembagiannya, dengan menggunakan alat 

perlengkapannya. Sedangkan zakat harta jenis al-amwa>l al-ba>t}ini>yah  diserahkan  

kepada si wajib zakat sendiri, bertindak sebagai wakil pemerintah, kecuali harta-harta yang 

merupakan barang dagangan impor dan ekspor, yang menjadi kategori harta yang z}a>hir 

yang pungutan zakatnya dilaksanakan oleh pemerintah.
74

 

Keempat, zakat pada masa pemerintahan ‘Al>i bin Abi T{a>lib. Ia dibai‟at menjadi 

khalifah setelah lima hari terbunuhnya khalifah ‘Uthman bin Affan. Pemerintahannya 

ditandai dengan kekacauan politik.
75

 Sejak awal pemerintahannya, ia menghadapi persoalan 

yang sangat kompleks, terutama sejak terbunuhya khalifah ‘Uthman bin Affan hingga 

‘Al>i menerima putusan juri tentang perundingan (tah}ki>m), kemelut di tubuh umat  

Islam pun tak dapat dihindarkan yang bermula dari perbedaan paham masalah imamah atau 

khilafah. Setelah terbunuhnya ‘Uthman, maka pembangkangan berikut dilakukan oleh 

Mu‘a>wiyah bin Abū Sufya>n, yang kemudian timbullah gencatan senjata antara pasukan 

‘Al>i bin Abi T{a>lib dengan Mu‘a>wiyah.  

Gencatan senjata ini kemudian disebut perang S{ifin, namun sebelum kemelut itu, 

telah dimulai sejak adanya pemberontakan T{alhah, Zubair dan ‘Aishah,  yang dikenal 

dengan perang Jamal. Melalui proses negosiasi arbitrate (Inggris) atau tah}ki>m (Arab) 
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tersebut di atas, kemelut perebutan kekuasaan politik tidak menyelesaikan masalah,
76

 

bahkan melahirkan golongan ketiga, yaitu Khawarij (orang-orang yang ke luar dari barisan 

‘Al>i, Mu‘a>wiyah dan Amr bin Ash sejak masih bergabung).
77

 Meskipun dalam situasi 

politik yang tidak stabil dan goncang itu, ‘Al>i tetap mencurahkan perhatian yang besar 

dalam menangani persoalan zakat, karena ia merupakan urat nadi kehidupan pemerintah 

dan agama. Bahkan ketika ‘Al>i bertemu dengan para fakir-miskin dan pengemis buta non 

muslim (Nasrani), ia menyatakan agar biaya hidup mereka ditanggung oleh bayt al-ma>l. 

Di samping itu juga, ikut secara langsung mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya.
78

 Jenis zakat pada masa itu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis 

kekayaan (هال) apapun diwajibkan zakat.
79

  

 

3. Zakat pada Masa Ta>bi‘i>n  
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  Dalam periode Daulah Bani Umayyah (ta>bi‘i>n) yang berlangsung selama hampir 

sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil salah seorang khalifah ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z 

(717 M). Masa pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor reformasi dan perbaikan. Di 

antara sekian reformasi yang dilakukan adalah masalah zakat harta dari semua jenis, baik 

sektor jasa atau profesi saat itu wajib dikenai zakat, sebagai solusi dalam mengatasi 

problematika kemiskinan.
80

 Ia terkenal karena kebijakan, keadilan dan keberhasilannya 

dalam memajukan dan mensejahterahkan masyarakat, termasuk dalam penanganan zakat, 

sehingga dana zakat melimpah di bayt al-ma>l bahkan petugas „a>mil zakat, menemukan 

kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.  

 Yahya bin Sa„id, sebagaimana dikutip Shalabi, mengatakan bahwa ‘Umar bin Abd 

al-‘Azi>z membagi zakat kepada penduduk fakir-miskin sehingga tidak ditemukan lagi 

seorang pun yang mau menerima harta zakat. Kesaksian ini menggambarkan betapa 

kesejahteraan, kemakmuran rakayat saat itu dapat terwujud dengan sedemikian rupa dan 

menjauhkan rakyat dari masalah kemiskinan.
81

 

 Pada masa ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z, ini pula sistem dan manajemen zakat mulai 

maju dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah 

sedemikian banyak. ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z adalah orang pertama yang mewajibkan 

zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, 
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termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai ma>l mustafad 

lainnya.
82

  

 Kesuksesan di zaman ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z ini betapapun lengkapnya, menjadi 

salah satu bukti historis bahwa Islam adalah agama yang benar-benar menjadi rahmah li al-

„a>lami>n. Kalau dicermati lebih jauh, kesuksesan di zaman ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z, 

sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor utama yaitu: Pertama, faktor terbentuknya 

kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt al-ma>l. Kedua, kesadaran dan komitmen yang 

tinggi pada diri seorang pemimpin, yang didukung oleh kesadaran di kalangan umat secara 

umum terhadap salah satu prinsip dasar ajaran Islam, yaitu komitmen kebersamaan untuk 

menciptakan kesejahteraan, solidaritas umat dan memberdayakan umat. Ketiga, kesadaran 

di kalangan pembayar zakat terhadap kelompok muslim relatif mapan secara ekonomis dan 

memiliki loyalitas kepentingan umat secara keseluruhan. Keempat, adanya kepercayaan 

terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. 

Dengan kata lain, para pembayar zakat meyakini tidak akan terjadi penyelewengan dan 

penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan di bayt al-ma>l.
83

   

 

3. Zakat dalam hukum positif di Indonesia  

     Sejarah perkembangan dan lembaga hukum Islam di Indonesia melalui proses 

yang panjang. Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana 
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pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan 

Barat pada masa lalu,  zakat pernah menjadi sumber dana perjuangan terutama jatah sabi>l 

Alla>h. Ketika satu persatu tanah air dikuasai oleh penjajah Belanda, pemerintah kolonial 

mengeluarkan Bijblad nomor 1892 tangal l4 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan 

pemerintah kolonial mengenai zakat.
84

  

Zakat dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia secara lebih rinci dapat 

diuraikan sebagai berikut: (1) Bijblad nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893. (2) 

Bijblad nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. (3) Surat Edaran Kementerian Agama 

Republik Indonesia nomor A/VII/17367 tangal 8 Desember 1951. (4) RUU zakat tahun 

1967 (tidak sampai diundangkan). (5) Peraturan Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1968. 

(6) Instruksi Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1989. (7) Keputusan Bersama Menteri  

Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991. (8) Instruksi 

Menteri Agama RI nomor 5 tahun 1991. (9) Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 

1998.
85

 Dengan berlakunya Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999, kedudukan Undang-

undang sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum 

diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini (pasal 24).  
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  Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) yang 

disahkan pada tanggal 23 September 1999 oleh presiden Habibie yang terdiri dari 10 bab 

dan 25 pasal yang disertai dengan penjelasan, yaitu (1) bab I terdiri  dari 3 pasal, yaitu 1, 2 

dan 3 berisi tentang pengertian-pengertian istilah yang dipakai UUPZ, siapa yang 

berkewajiban membayar zakat dan juga tentang tugas pemerintah berkaitan dengan 

pengelolaan zakat, (2) bab II terdiri  dari 2 pasal, yaitu pasal 4 dan 5 berisi tentang asas dan 

tujuan pengelolaan zakat, (3) bab III terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 berisi 

tentang organisasi pengelolaan zakat, (4) bab IV terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 11, 12, 13, 

14, dan 15 berisi tentang pengumpulan zakat, (5) bab V terdiri  dari 2 pasal, yaitu pasal 16 

dan 17 berisi tentang pendayagunaan zakat, (6) bab VI terdiri  dari 3 pasal, yaitu pasal 18, 

19 dan 20 berisi tentang pengawasan, (7) bab VII terdiri  dari 1 pasal, yaitu pasal 21 berisi 

tentang sanksi, (8) bab VIII terdiri  dari 2 pasal, yaitu pasal 22 dan 23  berisi tentang 

kentetuan-ketentuan lain, (9) bab IX terdiri  dari 1 pasal, yaitu pasal 24  berisi tentang 

ketentuan peralihan, (10) bab X terdiri  dari 1 pasal, yaitu pasal 25  berisi tentang ketentuan 

penutup.
86

 

 Meskipun negara Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun 

falsafah negara dan pasal Undang-undang dasar negara Rebuplik Indonesia memberi 

kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan 

zakat dan pendayagunaannya. Menurut Hazairin, makna negara berdasarkan atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar 
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1945 antara lain adalah bahwa “Negara Rebuplik Indonesia wajib menjalankan shari>„ah 

Islam bagi orang Islam, shari>„ah Nasrani bagi orang Kristen dan shari>„ah Hindu Bali 

bagi orang Bali. Kalau untuk menjalankan shari>„ah (norma hukum) itu  memerlukan 

perantaraan kekuasaan negara”. Maka shari>„ah yang berasal dari agama yang dianut warga 

negara Rebuplik Indonesia itu, merupakan kebutuhan hidup para pemeluknya.
87

 

 Perhatian pemerintah terhadap implementasi zakat, secara kualitatif, mulai 

meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri 

Agama nomor 4 dan 5/1968, masing-masing tentang pembentukan BAZ atau pembentukan 

bayt al-ma>l (balai harta kekayaan) di tingkat pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya. 

Setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat 

yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang. Rencana 

Undang-undang tentang zakat, yang disiapkan oleh Menteri Agama ini diharapkan akan 

didukung oleh Menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 

1945) dan Menteri Keuangan (karena ada hubungannya dengan pajak), tenyata tidak, 

bahkan Menteri Keuangan menyatakan bahwa zakat tidak perlu di Undang-undangkan, 

cukup dengan peraturan Menteri Agama saja.
88

  

 Beberapa hari setelah keluarnya peraturan Menteri Agama, Presiden Soeharto, 

dalam pidato malam Peringatan Isra‟ Mi‟raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968, 

mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Secara 
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pribadi, ia menyatakan diri bersedia menjadi „a>mil zakat tingkat nasional. Anjuran 

Presiden itulah yang menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat di berbagai 

Propinsi yang dipelopori oleh pemerintah daerah khusus Ibu kota Jakarta. Empat belas 

tahun kemudian, yakni pada tahun 1982, Presiden Soeharto sendiri melembagakan anjuran 

itu dengan membentuk Yayasan „Amal Bakti Muslim Pancasila.
89

  

 Dengan dipelopori oleh pemerintah daerah Jakarta yang pada waktu itu dipimpin 

oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah di Ibu kota Badan Amil Zakat Infak dan s}adaqah 

(BAZIS) pada tahun 1968. Di berbagai daerah tingkat Propinsi, berdiri pula badan serupa 

yang dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah setempat dengan dukungan para ulama 

dan pemimpin Islam. Maka terbentuklah Badan Amil Zakat bersifat semi pemerintah, 

berdasar pada Surat Keputusan Gubernur. BAZIS kemudian mulai dikenal di beberapa 

wilayah,  seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara Barat 

dan seterusnya.
90

 

Badan tersebut tampil dengan nama yang berbeda, hanya saja nama yang umum 

digunakan adalah BAZ, BAZIS dan nama-nama lain, seperti Badan Harta Agama (Aceh), 

Lembaga Harta Agama Islam (Sumut) atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Di 

berbagai daerah lain, perkembangan zakat itu berbeda-beda, misalnya ada yang baru pada 

tataran konsep seperti di Jawa Timur, atau hanya dilakukan oleh Kanwil agama setempat, 

atau belum ada perkembangannya atau ada tetapi belum berjalan sebagaimana mestinya. 
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 Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat ini sangat penting. Karena 

berkaitan dengan pasal 3 bab I, Undang-undang nomor 38 tahun 1999 mengatakan bahwa 

pemerintah berkewajiban memberi perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada 

muzakki, mustah}iq, dan „a>mil zakat.
91

 Dengan merujuk pada pasal 29 UUD 1945, yaitu: 

(a) menjamin terselenggaranya shari>„ah zakat dengan baik, (b) pemerataan agar tidak 

terjadi seseorang menerima zakat dari beberapa sumber, sementara orang lainnya tidak 

menerima, (c) menjaga beban psikologis penerimanya, mereka tidak perlu berhadapan 

langsung dengan pemberi zakat dan tidak perlu datang memintanya, (d) sektor penerima 

zakat tidak terbatas individu, tetapi juga untuk kepentingan umum dan sektor itu hanya 

dapat ditangani oleh pemerintah.
92

 

Bertolak dari penjelasan di atas, implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil yang 

didasari UUD 1945 pasal 29, sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Bupati nomor 

451 tahun 2004
93

 tentang pembentukan UPZ di tingkat Kabupaten adalah fenomena 

penerimaan zakat dalam Islam ke dalam hukum positif. Penegasan bahwa zakat diatur 

dalam hukum positif, sejak Bijblad nomor 2 tahun 1893 hingga terbitnya Undang-undang 

nomor 38 tahun 1999, merupakan suatu keniscayaan dan jawaban atas kebutuhan 

masyarakat terhadap institusi zakat dalam bingkai hukum positif, dengan tujuan untuk 

memeratakan kesejahteraan ekonomi dari orang kaya kepada orang miskin. 
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D. Peranan Pemerintah dan Ulama dalam Pengelolaan Zakat 

1. Sosialisasi pengumpulan zakat 

  Konsep sosialisasi, menurut Robert Le Vine, adalah konsep relasi yang harus 

dibangun oleh pemerintah melalui sistam lokal, regional, kesukuan dan etnis daripada 

dengan sistem-sistem politik nasional.
94

 Konsep sosialisasi ini merupakan suatu proses 

memperkenalkan sistem sosial maupun hukum pada seseorang, dan bagaimana orang 

tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala sosial maupun 

hukum. Sosialisasi hukum sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan 

kebudayaan di mana individu berada atau ditentukan oleh interaksi pengalaman-

pengalaman serta kepribadian.
95

 Sejalan dengan uraian di atas Buechler dikutip 

Ishomuddin, menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses belajar bagaimana cara hidup, 

berfikir, berperan dan berfungsi dalam masyarakat.
96

 

Sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam 

kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, 

penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat, sebagai institusi permanen yang 

tidak bisa dipisahkan dari s}alat, bagi umat Islam. Sosialisasi pengumpulan zakat profesi 

merupakan fenomena yang masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama peranan 

pemerintah dan ulama yang masih dikaitkan dengan pengelolaan zakat. Pada umumnya 
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para ulama sal>af belum banyak yang mengenal tentang seluk beluk fenomena zakat 

profesi tersebut. Mengapa harus ada  zakat jasa, seperti  penerbangan, perhotelan, 

perkapalan atau kalangan profesional, seperti dokter, pesepakbola, pengacara, pejabat 

eksekutif, pegawai negeri dan seterusnya, apa standarisasi penentuan jumlah zakat yang 

harus dikeluarkan. Semua itu belum banyak diketahui oleh para ulama atau kiai, sehingga 

mentolelir kewajiban zakat profesi  tersebut.
97

 

Berbagai referensi mengenai zakat, menyebutkan bahwa pengumpulan zakat adalah 

menjadi kewajiban pemerintah di negara Islam. Libya, dipimpin oleh Qaddafi pada tahun 

1972 telah menetapkan hukum, bahwa zakat diatur oleh pemerintah dan bukan diserahkan 

kepada perorangan, sebagaimana kebiasaan pada umumnya yang berlaku pada hukum 

tradisional.
98

 Karena itu, pemerintah berkewajiban memaksa warganya yang beragama 

Islam untuk membayar zakat.  

Pemaksaan zakat dalam Islam, sebenarnya pernah terjadi pada masa Nabi saw., 

berawal dari s}ah}a>bat Uyainah bin Hisn, petugas pemungut zakat kepada Bani Tamim 

dan Bani Mustaliq, di mana dalam proses pengumpulan zakat, Uyainah mendapat tantangan 

keras dari Bani Anbar (anak suku Bani Tamim), bahkan para s}ah}a>bat Nabi diusir dari 
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daerahnya. Ketika peristiwa itu diketahui oleh Nabi, segera menugaskan Uyainah untuk 

menyerang Bani Anbar dan mereka pun lari tunggang langgang. Dari peristiwa tersebut 

terjadi negosiasi antara Nabi dengan Bani Anbar yang berakhir dengan penerimaan Bani 

Anbar terhadap kewajiban zakat.
99

 

Bertolak dari fakta historis di atas, pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa “fakir 

miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sesuai dengan konteks isi pasal tersebut, 

maka pemerintah dituntut untuk berusaha menciptakan kondisi kepengurusan zakat bukan 

hanya merupakan kepentingan keagamaan kaum muslim melainkan juga merupakan 

konsepsi yang integral bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Mencermati hal tersebut, maka 

lembaga kepengurusan zakat dipandang perlu, sebagai suatu wadah dalam rangka untuk 

membagun jaringan organisasi yang lebih luas. Agar kesadaran dan tanggung jawab itu 

muncul dalam diri individu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh 

masyarakat dan para ahli dari umat Islam, baik itu ahli akuntan, ekonomi maupun sosial, 

perlu dilibatkan dalam pengorganisasian  zakat tersebut.
100

 

Adanya kerja sama  pemerintah dan ulama dalam suatu kepengurusan organisasi, 

akan lebih menjamin tingkat integritas kesadaran dalam membagun kinerja pengelolaan 

zakat. Ulama sebagai penasehat spiritual dan kepercayaan umat diharapkan dapat 

memberikan pemahaman, bimbingan dan motivasi dalam mengimplementasikan zakat. 

Keterlibatan para tokoh masyarakat dapat memberikan  penjelasan kepada masyarakat 
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(khususnya para profesi, jasa, pengusaha, pemilik perusahaan, dan seterusnya) akan arah 

pengorganisasian, pengelolaan dan pendayagunaan dengan selalu memberikan perhatian 

sistem manajemen pelaksanan zakat  yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan 

zaman saat ini, serta pengaturan zakat yang lebih efektif dan profesional. Maka zakat 

sebagai instrumen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada gilirannya diharapkan 

mampu mencegah meluasnya kemiskinan di masyarakat. 

Kewajiban zakat telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur‟a>n, H{adi>th, bahkan 

Undang-undang  di Indonesia juga telah memberlakukan, Undang-undang nomor 38 Tahun 

1999 tentang pengelolaan  zakat, yang disahkan di Jakarta pada tangal 23 September 1999.  

Jika gerakan implementasi zakat dilihat dalam perspektif ini, maka pelaksanaan  Undang-

undang nomor 38 tahun 1999 tersebut perlu diefektifkan di semua tingkatan, terutama relasi 

paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati, interpretasi ulama dan peranan tokoh 

masyarakat yang merupakan variabel penting di dalam mencapai tujuan pelaksanaan zakat. 

Zakat bukan hanya memberikan jaminan kepada orang-orang miskin kaum muslim 

atau delapan as}na>f yang membutuhkan saja, tetapi juga dapat disalurkan kepada semua 

warga negara yang berada di bawah  naungan Islam. Seperti yang pernah terjadi pada masa 

pemerintahan ‘Umar bin al-Khat}t}a>b. Di mana zakat diberikan kepada orang-orang 

Yahudi dan Nasrani yang membutuhkan dan berkeliling dari pintu ke pintu. Kemudian 
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‘Umar memerintahkan agar dipenuhi kebutuhannya dengan mengambil dari bayt al-ma>l 

kaum muslimin
101

 

Untuk itu, perlu ada benang merah, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada 

pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan kemiskinan lainnya. Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah 

membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati warganya untuk dapat loyal 

kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya, termasuk 

permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri. Seperti membantu negara 

muslim yang sedang berperang dalam memperjuangkan Islam dan memotivasi orang yang 

berhutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya istiqāmah dalam kebaikan. 
102

  

Mengingat betapa pentingnya dana bagi kegiatan umat Islam, maka zakat sebagai 

salah satu sumber utama dana umat harus disosialisasikan. Agar supaya aktivitas zakat 

dapat dipahami, dihayati dan diamalkan, maka terlebih dahulu umat Islam harus disadarkan 

betapa pentingnya ibadah zakat itu di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk itu tugas 

terpenting adalah melakukan sosialisasi baik dengan metode penyampaian penyadaran 

zakat, paham tentang kewajiban zakat, pendidikan keterampilan, motivator, konsultan zakat 

dan sosialisasi perundang-undangan zakat yang telah memiliki kekuatan hukum dalam 

menjalankan aktivitas pengumpulan zakat tersebut.  
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Akhirnya dengan kekuatan dan potensi apapun, baik dari pemerintah dan ulama 

wajib diperankan ke dalam proses kegiatan pengumpulan, pengelolaan maupun 

pendayagunaan zakat sehingga dapat menghasilkan tujuan. Jika kebijakan pemerintah, 

ulama dan tokoh masyarakat dalam kebijakan dan pandangannya tentang implementasi 

zakat dapat mempengaruhi kesadaran para pegawai, maka  pemerintah, ulama dan tokoh 

masyarakat tinggal mempublikasikan paham tentang kewajiban zakat profesi PNS. Sebab 

dengan himbauan pemerintah, seruan para ulama dan tokoh masyarakat, belum dianggap 

cukup jika paham tentang kewajiban zakat belum terealisasikan. Karena terbentuknya 

kesadaran zakat bagi pegawai negeri sipil secara kolektif, dipengaruhi oleh hasil kolaborasi 

atau kerjasama antara ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat setempat yang merupakan 

faktor penentu  terhadap zakat profesi tersebut.  

Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan 

kunci dan foktor penting dalam merealisasikan implementasi zakat profesi. Oleh  karena ia 

sarana atau media yang tepat, untuk memulai tahap penyadaran paham tentang kewajiban 

zakat dan perkembangannya managemen zakat termasuk dari sudut ini menjadi sangat 

relevan. Sebab sosialisasi tersebut tidak lain bertujuan untuk mengoptimalisasikan 

pengumpulan zakat profesi pegawai di Tulungagung, sebagai pilihan maupun sasaran yang 
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tepat dalam meminimalisir kesenjangan sosial atau solidaritas sosial di kalangan ekonomi 

lemah.
103

 

Jadi, pemerintah dan ulama di sini dituntut untuk terlibat dalam mengerahkan atau 

memobilisasi masa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang kegiatan 

pengorganisasian, pengarahan dan aktivitas pendayagunaan zakat demi terwujudnya 

keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ulama sebagai penasehat spiritual dan  kepercayaan 

masyarakat juga sebagai pemimpin keagamaan, memberikan penjelasan, pemahaman dan 

motivasi terhadap implementasi zakat, baik itu sebagai suatu kewajiban agama maupun 

sebagai tangung jawab sosial sesama umat muslim. Tokoh masyarakat sebagai pemimpin 

informal yang berhadapan langsung dengan masyarakat dapat memberikan motivasi atau 

semangat akan sadar zakat serta memberikan petunjuk teknis dan saran terhadap 

pemerintah tentang tata cara pelaksanaan zakat yang lebih efektif dan efesien. 

Pemerintah dan ulama yang diperankan sebagai lokomotif di bidang sosialisasi 

penyadaran para pegawai dalam pengumpulan zakat, di samping sebagai pelaksana dalam 

pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dapat dipastikan, keterlibatannya 

tidak hanya pada penyadaran dalam mengumpulkan zakat, tetapi juga pada tataran 

mekanismenya. Mekanisme yang dimaksud adalah Undang-undang pengelolaan zakat, 

yang mengatur mengenai strategi pelaksanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Di 

sini ulama sebagai pemegang otoritas dalam mereformulasikan implementasi zakat menjadi 
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penting, selain memiliki keberanian yang memadai untuk menjawab persoalan-persoalan 

sosial, juga perlu memiliki kepekaan yang tinggi dalam menangkap realitas sosial yang 

melingkupinya.  

 Pemerintah dan ulama setempat merupakan pilihan yang tepat dalam rangka 

mensosialisasikan pembayaran zakat, terutama kalangan profesional yang selama ini belum 

mendapat perhatian yang serius. Sosialisasi zakat yang dibangun melalui paham tentang 

kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati dan interpretasi ulama terhadap pejabat atau pegawai 

negeri akan memiliki ekses dalam membentuk jaringan interaksi antarpegawai dalam 

penggolongan jabatan, dengan melalui proses pelembagaan zakat, sambil berupaya 

membangkitkan kesadaran kolektif bagi para wajib zakat tersebut.  

Ulama dengan potensi yang dimilikinya berupa ilmu fikih, wibawa atau karismanya 

di tengah masyarakat selalu menjadi rujukan dan referensi. Namun potensi besar itu 

memiliki gradasi (derajat) berbeda-beda dalam mengaktualisasikan dirinya di tengah 

transformasi sosial. Aktualisasi diri artinya memaksimalkan potensi dirinya untuk 

kepentingan masyarakat. Ini berarti, bahwa ulama dituntut berperan dalam 

mensosialisasikan ajaran kewajiban zakat kepada masyarakat yang lebih intensif. 

Personifikasi ajaran zakat dalam Islam bukan hanya ada pada ulama atau kiai, 

meskipun mereka adalah pewaris para Nabi saw. Peranan ulama dalam berbagai gerakan 

nasional yang memberi imbas pada pranata keagamaan Islam cukup banyak dan sangat 

bermakna. Peran ulama yang berorientasi pada ke-mas}lah}ah}-atan umat seringkali 
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terjebak pada sikap apriori terhadap apa yang disebut mas}lah}ah}. Sehingga kadang-

kadang peranan dan potensi itu ketika dilibatkan menjadi kurang tepat pada sasaran. 

Akibatnya justru menimbulkan kesalahpahaman masyarakat, yang akan berpengaruh pada 

timbulnya degradasi kewibawaan. 

Oleh karena itu, upaya sosialissi pemahaman ajaran zakat profesi dalam konteks 

sosial di kalangan pegawai negeri sipil muslim oleh para ulama dan kiai perlu dilakukan. 

Masalah ini merupakan modal penting untuk menentukan standar-standar masalah yang 

baru, berhubungan dengan masalah diniyah maupun duniawi yang tidak menyimpang dari 

kaidah al-kulliyya>h al-khamsah (lima prinsip yang universal, yaitu agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta). Peran kiai dalam konteks zakat profesi ini mutlak diperlukan, karena 

dalam proses sosialisasi ajaran zakat  profesi tidak terlepas dari kegiatan para ulama untuk 

mengajak, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan muzakki atau para pegawai 

untuk mengumpulkan dan melestarikan ajaran zakat profesi. Untuk tujuan tersebut berbagai 

pengetahuan harus dimiliki oleh seorang ulama sebagai da‟i zakat, baik dalam upaya 

menggerakkan dan memotivasi pengumpulan zakat, seperti kegiatan mensosialisasikan 

paham tentang kewajiban zakat profesi, pengelolaan dan pendayagunaan zakat.  

Dengan demikian, peranan pemerintah dan ulama tidak statis, menunggu 

permintaan dari pihak lain, tetapi peran itu menjadi dinamis dalam setiap perubahan dan 

pengembangan yang terjadi. Lebih dari itu, para ulama dengan potensi, peranan dan 

kepekaan sosialnya, akan menjadi pemandu bagi proses perkembangan yang sedang terjadi, 
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yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan rencana pengembangan dan pemberdayaan 

zakat yang strategis itu. 

 

2. Pemberdayaan zakat 

Pemberdayaan zakat dengan debutan mustah}iq al-zaka>h atau delapan as}na>f, 

adalah kelompok yang dipandang berhak menerima zakat selama ini. Karena itu, 

pembayaran  zakat yang benar adalah melalui BAZ.
104

 Walaupun demikian kepada Badan 

Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. 

Pendayagunaan yang efektif ialah manfaatnya sesuai dengan tujuan dan sasaran  

sebagaimana dalam al-Qur‟a>n. 

                          

                       .
105
 

 

   Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 

pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang 

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

  

Tekstualitas al-Qur‟a>n di atas, secara luas mengarahkan pemahaman dan 

interpretasi seseorang tentang delapan kategori yang menurut para ulama fikih sebagai 

berikut: 
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Pertama, fakir-miskin. Fakir-miskin di negara-negara muslim seharusnya dapat 

menerima zakat dari kelompok orang kaya. Zakat diperuntukkan secara spesifik untuk 

mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Dalam ekonomi 

kontemporer, zakat mempunyai dampak distribusional untuk mengurangi gap pendapatan 

antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga menstimulasi tuntutan ekonomi kalangan 

fakir-miskin dengan meningkatkan output dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat 

ditunaikan sesuai dengan ketentuan shari>„ah, maka kemiskinan dapat diminimalisir dalam 

jumlah yang besar.
106

 

Zakat bukan hanya memberikan jaminan kepada orang-orang miskin kaum muslim 

atau delapan asnaf yang membutuhkan saja, namun ia juga bisa disalurkan kepada semua 

warga negara apa saja yang berada di bawah  naungan Islam. Seperti yang pernah terjadi 

pada masa pemerintahan ‘Umar bin  al-Khat}t}a>b. Saat itu zakat diberikan oleh ‘Umar 

kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membutuhkan dan berkeliling dari rumah ke 

rumah. Kemudian ‘Umar memerintahkan agar dipenuhi kebutuhannya dengan mengambil 

dari bayt al-ma>l, kaum muslimin
107

 

 Islam memandang kefakiran dan kemiskinan adalah suatu hal yang berpotensi 

membahayakan, baik agama, akhlaq, logika berfikir, bahkan keluarga dan juga masyarakat. 

Namun demikian tidak seluruhnya fakir-miskin berhak mendapatkan bagian dari dana zakat 

yang ada. Jika diperhatikan jumlah fakir-miskin yang sedemikian banyak, namun ternyata 
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ia tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang ada, mereka adalah fakir-miskin 

yang tidak pernah berusaha sedikitpun untuk menafkahi kehidupan sendiri, padahal ia 

mampu melakukannya.
108

 Karena itu,  kelompok fakir-miskin  yang demikian itu tidak 

berhak untuk mendapatkan kehidupan dari hasil orang lain ataupun dari dana zakat, yang 

justru akan membuatnya semakin bermalas-malas dan menjadikannya propaganda 

tersendiri terhadap pengangguran. Selain itu, jika fakir-miskin dibiarkan mendapatkan dana 

zakat, maka akan merusak pranata bagi orang-orang yang mampu melakukan kerja di satu 

sisi (menimbulkan kesenjangan sosial), dan di sisi lain, akan merebut hak orang-orang yang 

memang pantas mendapatkan zakat, yaitu orang-orang yang lemah ekonominya dan tidak 

mampu lagi bekerja. 

Untuk itu ada tiga kategori yang berhak menerima dana zakat. (a) mereka yang 

pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokok. (b) mereka yang dapat mencukupi 

kebutuhan pokoknya, tetapi sisa pendapatannya di bawah satu nis}a>b, mereka tidak 

berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat. (c) pendapatan 

mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nis}a>b, mereka wajib 

membayar zakat.
109

 

Kalangan ulama berbeda pendapat dalam menentukan secara definitif arti fakir dan 

miskin. Menurut Imam al-Sha>tibi>  dalam kitab al-Muwa>faqat, ada tiga definisi fakir (1)  

orang tidak punya harta (ahli was}iah) (2) orang yang tidak mempunyai harta mencapai 
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satu nis}a>b, dan (3) orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kesejahteraan 

hidupnya.
110

 Al-Tabari dikutip al-Qard}awi>, menyatakan fakir adalah orang dalam 

kebutuhan, tetapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta. Sedangkan miskin adalah orang 

yang dalam kebutuhan, tetapi suka merengek-rengek dan meminta-minta.
111

  

Menurut Imam al-Shafi>„i>, Hanbali dan Wahbah al Zuh}ayli> fakir adalah orang 

yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya 

sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, 

baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya 

berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga, meskipun 

sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, 

serta pakaiannya.
112

 Sedangkan orang miskin ialah orang memiliki pekerjaan atau mampu 

bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat 

kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidup atau kebutuhan sehari-harinya.
113

 

Karena itu, orang fakir lebih sengsara dibanding dengan orang miskin, Allah swt. 

menyebut kata al-faki>r terlebih dahulu daripada al-miski>n karena biasanya Dia 

menyebutkan sesuatu yang lebih penting, baru disusul berikutnya. Allah swt. berfirman: 

               . 114
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Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut.  

 

Allah memberitahukan bahwa mereka (orang-orang miskin) itu memiliki perahu 

yang dipakai untuk bekerja di laut, dijadikan dasar hukum oleh Imam al-Shafi>„i>, bahwa 

orang miskin keadaannya lebih baik daripada seorang fakir, karena yang miskin masih 

memiliki modal untuk mencari rezeki, berbeda dengan yang fakir.
115

  Dalam al-Qur‟a>n.  

             . 116
 

.   

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang 

miskin yang tidak mendapat bagian. 
 

Ungkapan dua ayat tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa al-masakin 

adalah al-mah}rūm, yaitu orang yang tidak mampu, tetapi menjaga kehormatan diri, untuk 

tidak meminta-minta. Orang fakir mencakup sa>‟il dan mah}rūm. Sa>‟il adalah orang fakir 

yang meminta-minta dan sekarang disebut dengan gelandangan, pengemis, sedangkan 

mahrum adalah orang fakir yang tidak meminta-minta, menjaga kehormatan diri dan 

disebut dengan miskin.
117

  

Dengan prinsip di atas jelaslah, bahwa tujuan zakat bukanlah memberi orang miskin 

satu atau dua dirham tapi maksudnya ialah memberikan tingkat hidup yang layak. Layak 

untuk sebagai manusia yang dimuliakan Allah swt.  
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Kedua, „A>mil zakat.  „A>mil zakat adalah mereka yang terlibat dalam 

organisasi pengumpulan zakat. Para „a>mil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan 

pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud „a>mil 

adalah petugas dan pengatur administrasi zakat. Mereka harus dibayar dari pendapatan 

negara, baik itu  berasal dari kalangan orang  kaya atau orang miskin.
118

  Alasan „a>mil 

berhak mendapat gaji adalah karena dalam al-Qur‟a>n terdapat kata „alayha> yang 

memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh dan 

mengakibatkan keletihan. Ini karena kata „ala> mengandung makna penguasaan dan 

kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para 

pengelola, bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, 

karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan 

s}adaqah.
119

  

Dalam teks fikih kata „a>mil, yang didefinisikan sebagai orang yang berhak dalam 

segala macam urusan zakat, yaitu pemerintah, imam, khalifah atau sekurang-kurangnya 

gubernur yang efesien. Akan tetapi karena lembaga  pemerintahan yang dianggap 

memenuhi aspirasi umat wajib zakat tidak ada,  maka konsep pemerintah pun secara praktis 

sosiologis bergeser kepada figur tokoh keagamaan wilayah atau panitia yang ditunjuk oleh 

pemimpin organisasi keagamaan. Menurut Sahal Mahfudh, „a>mil adalah petugas 

                                                 
118

Yasin Ibrahim al-Syaikh, Zakat, The Third Pillar of Islam, 46.  
119

Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 5, 631.  



 108 

pengumpul dan pembagi zakat yang biasanya disebut dengan „a>milin>. Hal ini menurut 

Mahfudh tidak benar. Yang disebut dengan „a>mil, sebagaimana dalam masyarakat, 

sesungguhnya baru disebut panitia zakat. Sedangkan „a>mil seharusnya diangkat oleh 

pemerintah, yang boleh mengambil bagian zakat. Organisasi sosial keagamaan, atau 

institusi apapun, tidak berhak membentuk „a>mil zakat.
120

 Namun yang jelas „a>mil adalah 

orang yang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat serta 

menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarkan 

zakat bagi mereka yang berhak.  

Sesuai dengan konsep zakat di atas, maka lembaga pemerintah yang berwenang 

mengurusnya perlu diperbaharui dengan tetap mengacu pada pengertian semula, yakni 

pemerintah yang benar-benar memiliki komitmen kuat untuk mengabdi pada kemaslahatan 

umat Islam. Karena itu, sistem distribusi zakat menuntut diutamakan mana yang lebih 

membutuhkan, kelompok gha>rimi>n, sabi>l Alla>h,  atau kelompok fakir-miskin untuk 

menutup kebutuhan  hal itu tergatung pada kebijakan pemerintah: 

121 .هام على رعيتَ هٌىط بالوصلحتإلا   فتصر
   

Kebijaksanaan kepala negara untuk rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan.  

Kini, apabila „a>milin adalah pemerintah dalam kaitannya dengan hak penerimaan 

atau pemungutan zakat, mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam bidang tanggung 
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jawab yaitu: (a) pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh umat muslim 

wajib zakat. (b) aparat administrasi zakat. (c) segenap aparat pemerintah yang bekerja 

untuk kesejahteraan (kemaslahatan) umat muslim dengan dana zakat. 
122

 

Namun yang menjadi persoalan adalah seberapa jauh „a>mil mendapat bagian 

zakat. Menurut Imam Ma>liki> bagian „a>mil disesuaikan dengan prestasi kerja mereka. 

Sedangkan al-Shafi>„i>,  „a>mil mendapat bagian seperdelapan dari dana zakat,
123

 dan 

Wahbah al-Zuh}ayli> „a>mil mendapat bagian sepersepuluh dari dana zakat.
124

 Dengan 

ketentuan tersebut,  tentu saja tidak cukup dan harus diimbangi dengan kesadaran yang 

mendalam bahwa apa yang menjadi tugasnya adalah amanat dari Allah swt. untuk 

menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat di dunia. 

Ketiga, mu'a>llaf. Mu'a>llaf secara leksikal (tata bahasa) berarti orang-orang yang 

dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam.
125

 Termasuk kelompok mu'a>llaf 

qulūbuhum atau orang yang perlu dibujuk hatinya adalah kelompok masyarakat yang 

hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam Islam. Dalam kasus seperti ini, zakat 

dibagikan untuk mendapatkan dan memperoleh bantuan mereka dalam mempertahankan 

umat Islam.
126

 Namun penting dicacat bahwa pada masa ‘Umar bin Khat}t}a>b ra. zakat 

                                                 
122

Masdar F. Mas‟udi, Menggagas Ulang Zakat, 118.  
123

Quraish Shihab, Tafsi>r al-Mishba h, 630.  
124

Wahbah al-Zuh}ayli>,  al-Fiqh al-Isla>mi>, 282. 
125

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh  (Bogor: Kencana, 2003), 49.  
126

Ibrahim al-Syaikh, Zakat, The Third Pillar of Islam 47. 



 110 

bagian mu'a>llaf (muslim/non muslim), tidak diberikan atau ditangguhkan, karena umat 

Islam saat itu sudah ideal (jaya), dan tidak perlu khawatir akan kemurtadannya.
127

 

Perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud mu'a>llaf qulūbuhum secara harfiah 

adalah orang yang sedang dijinakkan hatinya atau Islamnya masih labil. Menurut Masdar F. 

Mas‟udi mu'a>llaf adalah orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah 

kemanusiaanya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan. Jika 

mu'a>llaf qulūbuhum harus diartikan untuk masuk ke dalam Islam, maka keislaman yang 

dimaksud tidak lain adalah keislaman dalam perilaku sosialnya yang dapat dikontrol oleh 

masyarakat dan bahkan negara. Bukan keislaman personal yang tersembunyi di dalam hati 

masing-masing yang tidak bisa disentuh oleh aksi sosial atau aksi kekuasaan negara.  

Jika dicermati siapa manusia yang bertingkah laku seperti itu pada zaman Nabi 

saw., maka secara sosiologis jawabannya adalah mereka yang bersedia bergabung dengan 

masyarakat, yaitu masyarakat muslim yang berserah diri kepada perintah Allah swt. sebagai 

cita kebaikan universal. Dengan kata lain, untuk konteks saat itu identitas Islam merupakan 

wujud perikemanusiaan itu sendiri secara par excellent. Namun demikian secara praktis 

mu'a>llaf pun lalu dipahami sebagai orang yang dijinakkan hatinya agar mau menerima 

kesadaran Islam. Dalam kitab-kitab fikih, dengan orientasi berfikirnya yang formalistik 

sampai sekarang, mu'a>llaf adalah orang yang dijinakkan hatinya untuk masuk Islam 

dalam pengertian formal. 
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Namun komitmen, bahwa yang dilakukan ‘Umar bukanlah pembatalan tehadap 

nas}s} atau teks al-Qur‟a>n, tetapi atas dasar motif untuk memberinya itu tidak ada lagi, 

maka gugurlah ketetapan hukum itu. Ini berdasarkan ilmu ushul fikih yang menyatakan 

bahwa ketetapan hukum selalu berkaitan dengan 'illah (motif yang terukur).
128

 Bila „illah 

itu ada, ketetapan hukum berlaku dan bila tidak ada, ketetapan itu gugur. Hal ini sesuai 

dengan kaidah hukum Islam: 

.ورهع العـلت وجىدا وعـد هاالحكن يد
 129
 

Hukum itu berputar di atas illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) 

adanya/tidak adanya. 

 

Untuk itu illah dalam pemberian zakat pada mu„a>llafah adalah kebutuhan Islam 

yang ada pada masa Nabi saw. Kekuatan Islam pada saat itu belum semantap pada masa 

‘Umar ra. Oleh karana itu, dewasa ini jika dinilai bahwa Islam membutuhkan sekian 

macam orang yang diharapkan dapat mendukung perjuangan Islam, maka tidak ada 

halangan untuk mengaplikasikan ketentuan hukum Islam (zakat) itu lagi. Bukan dalam 

pengertian untuk membujuk seseorang masuk ke dalam komunitas Islam melainkan untuk 

membujuk masyarakat, yang terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah 

kemanusiaannya. Dengan dana zakat itu, mereka disadarkan agar bersedia kembali ke jalan 

yang benar sesuai dengan fitrahnya yang h}anif. Dalam pengertian ini, dana mu„a>llaf 

untuk konteks kemasyarakatan sekarang sasarannya adalah untuk: (a) usaha  penyadaran 
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kembali (dalam ungkapan yang saat ini berlaku) orang-orang yang terperosok ke dalam 

tindak susila, kejahatan, dan kerminalitas. (b) biaya rehabilitasi mental atas orang-orang 

atau anak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba, narkotika dan sejenisnya. (c) 

pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing. (d) usaha-usaha rehabilitasi 

kemanusiaan yang lain.
130

 (e) bedah rumah, beasiswa atau santunan bakul gendongan dan 

lain-lain.
131

   

Dengan demikian uraian di atas memberikan pemahaman bahwa keberadaan 

mu„a>llaf terus ada dan tidak akan pernah terhapus (mansūkh) selama masih terdapat atau 

ditemukan kategori-kategori tersebut. Tidak seperti yang dikatakan al-T{abari, Ibn al-

„Arabi dan „Amir al-Sha'bi, sebagaimana dikutip al-Qard}awi>, bahwa golongan mu'a>llaf  

hilang, apabila Islam telah kuat atau hanya ada pada masa Rasulullah saw.
132

                                                                                                                                                                                                                                                        

Empat, al-riqa>b. Al-riqa>b adalah bentuk jamak dari kata raqabah. Istilah ini 

dalam al-Qur‟a>n, berarti budak belian laki-laki („abid) dan bukan belian perempuan 

(amah), Istilah ini dijelaskan kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, artinya 

perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya, seperti belenggu yang megikatnya. Menurut 

Quraish Shihab,  kata al-riqa>b adalah bentuk jamak dari kata raqabah, yang pada 

mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” 
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karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan 

mereka dibelenggu dengan mengikatkan ke leher. Kata fi yang mendahului kata al-riqa>b 

mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam 

wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan 

kepada pribadi mereka, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka.
133

 

Akan tetapi, jika dilihat pada makna yang lebih dalam arti al-riqa>b secara jelas 

menunjuk pada manusia yang tertindas dan tereksploitasi oleh manusia lain, baik secara 

personal maupun struktural. Dengan kata lain, istilah fakir-miskin merujuk pada manusia 

yang lemah di bidang ekonomi, sementara al-riqa>b, merujuk pada orang atau masyarakat 

yang menderita secara budaya dan politik.  

Dalam pengertian ini, maka dana zakat untuk kategori al-riqa>b berarti sama 

dengan dana untuk usaha memerdekakan kelompok orang yang tertindas atau kehilangan 

haknya. Maka, dana zakat al-riqa>b dapat dipergunakan untuk mengentaskan kaum buruh 

yang dijerat atau tereksploitasi oleh majikannya secara tidak wajar, atau untuk 

membebaskan orang yang dipenjara karena fitnahan orang yang tidak bertanggung jawab.  

Alasan hukum yang terkandung dalam pengertian al-riqa>b ialah adanya sifat 

eksploitasi dari manusia yang harus dibebaskan, baik sebagai individu maupun sebagai 

masyarakat. Namun perlu dikaji ulang, bahwa negara yang dibangun oleh Islam adalah 

negara yang pertama kali memberantas perbudakan dengan segala bentuknya.
134

 

                                                 
133

Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishba h, 633 
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Lima, al-gha>rimi>n. Al-gha>rimi>n adalah orang-orang yang mempunyai 

utang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat.
135

 Kata al-gha>rimi>n 

merupakan bentuk jamak dari kata gha>rim, yakni orang yang dililit utang sehingga tidak 

mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan 

hidupnya. Beberapa kitab fikih selama ini mendefinisikan secara terbatas pada pengertian 

perseorangan, yaitu orang-orang yang usahanya bangkrut padahal modalnya berasal dari 

pinjaman. Untuk itu dana zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali 

utangnya. Untuk konteks masyarakat saat ini, definisi itu tentu masih relevan. Fenomena di 

atas, juga dirasakan oleh sejumlah pengurus BAZ Tulungagung yang kemudian timbul 

gagasan atau interpretasi ulama setempat untuk memberikan pinjaman modal usaha dana 

dari zakat-infak, al-gha>rim diberikan kepada  PKL dan penyandang cacat yang 

dikembangkan. Hal demikian, dilakukan karena dilatar belakangi oleh fakta banyaknya 

PKL yang terjerat hutang dengan para rentenir.
136

  

Menrut Imam Shafi>„i>, dan Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Sjechul Hadi 

Permono, gha>rim itu ada dua macam.(1) berhutang untuk kepentingan pribadi di luar 

maksiyat dan tidak bersifat pemborosan. (2) berhutang untuk kepentingan masyarakat 

(maslahat umum).
137

 Berhutang untuk kepentingan pribadi, contohnya adalah berhutang 

untuk menafkahi keluarga, pakaian, perkawinan, pengobatan karena sakit, mengawinkan 

anak, membeli prabot rumah tanga, merusakkan barang harta benda orang lain karena tidak 
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disengaja dan lain sebagainya. Al-Ghazali dalam Ihya‟ Ulum al-Di>n, menyatakan bahwa 

orang miskin hendaknya diberi zakat yang dapat dipakai untuk membeli rumah, tanah dan 

hasilnya cukup untuk setahun atau seumur hidup, lebih dekat kepada kebenaran daripada 

pendapat mazhab yang mempersempit pemberian zakat.
138

 Dengan dasar tersebut di atas, 

maka kalangan muslim dirangsang untuk menolong orang yang mempunyai utang, 

memenuhi hak dan kewajiban persaudaraan, memenuhi kewajiban tolong menolong dan 

mengharap rid}a dari Allah swt. 

Dalam konteks sosial ekonomi sekarang, dana zakat untuk sektor gha>rim dapat 

diberikan untuk menanggung atau mengurangi beban masyarakat ekonomi lemah. Seperti 

BAZ Tulungagung dalam hal ini telah mendistribusikan zakat menjadi dua  kategori, yaitu 

produktif dan konsumtif, secara keseluruhan adalah untuk pengembangan atau 

membebaskan bagi masyarakat muslim yang secara ekonomi menderita.  

Menurut Muhammad Abu Zahrah,  Abdul Wahab Khallaf, dan Abd al-Rahman 

Hasan sebagaimana dikutip oleh Abdurrachman Qadir, tentang penyaluran zakat bagian 

gha>rim, boleh dipinjamkan kepada orang yang mempunyai utang tanpa harus dipungut 

bunga (qard  al-hasan).
139

  

Enam, Sabi>l Alla>h. Menurut Imam al-Qaffal sabi>l Alla>h mencakup segala 

aktivitas sosial, seperti mengkafani mayat, membangun benteng dan merehab masjid. 

                                                 
138
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Dengan alasan bahwa kata sabi>l Alla>h itu pengertiannya umum mencakup semuanya.
140

 

Namun pendapat tersebut tidak memperoleh tempat bagi golongan mazhab Hanafi. Ia tidak 

sepakat jika zakat digunakan untuk mendirikan masjid, kampus, pembangunan jembatan, 

perbaikan jalan dan sarana ibadah lainnya, menurutnya zakat adalah hak seseorang (fakir-

miskin) dan tidak boleh diberikan kepada kelompok tersebut di atas.
141

 Berdasarkan 

paparan tersebut maka mayoritas ulama menyebutnya bahwa sabi>l Alla>h memiliki arti 

para pejuang (melawan orang-orang kafir) yang terlibat dalam peperangan baik 

keterlibatannya secara langsung maupun tidak.  

Agar zakat dapat diberdayakan tepat sasaran (produktif), perlu mengambil 

pengertian sabi>l Alla>h dalam makna yang lebih luas, tidak membatasi pada pengertian 

peperangan saja, tetapi memperluas dalam batas pengertian jihad. Jihad dalam pandangan 

Arkoun adalah melawan keburukan, baik yang ada dalam individu maupun masyarakat.
142

 

Said Aqiel Siradj mentipologikan jihad menjadi empat kategori: Pertama, “itsbatu 

wujudillah”, yaitu menegaskan eksistensi Allah swt. di muka bumi, seperti melantunkan 

adhan, takbir, serta macam-macam dzikir dan wirid. Kedua, “iqamatu syari‟atillah”, yaitu 

menegakkan shari>„ah Allah swt. seperti s}alat, puasa, zakat, h}aji, nilai-nilai kejujuran, 

keadilan, kebenaran dan sebagainya. Ketiga, “al-qital fi-sabi>l Alla>h”, berperang di jalan 

Allah swt., artinya jika ada komunitas yang memusuhi kita dengan segala argumentasi yang 
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dibenarkan agama, maka kita baru dibenarkan berperang sesuai dengan rambu-rambu yang 

ditetapkan Allah swt. Keempat, daf‟u dlararil ma‟shumin musliman kana au dhimmiyyan”, 

yakni mencukupi kebutuhan dan kepentingan orang yang harus ditanggung (oleh 

pemerintah) baik itu yang muslim maupun kafir dhimmi (termasuk umat Kristen, Majusi, 

Yahudi dan pemeluk agama-agama lainnya yang bukan menjadi musuh).
143

   

Jihad dalam arti luas dewasa ini, menurut al-Qard}awi>  dapat dilakukan dengan 

lidah, pena, pedang atau bisa dalam bentuk pikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya berdakwah melalui media internet, 

surat kabar, majalah, media cetak, atau pun media elektronik lainnya demi syi‟ar Islam. 

Jihad untuk memerangi pemberitaan yang menyesatkan atau merusak budaya, keyakinan 

umat (muslim) dan lain sebagainya, seperti pornografi, sex bebas, pemberitaan-pemberitaan 

palsu, dan ajaran-ajaran yang merusak moral perlu diberantas dan diperangi, dengan cara 

pemblokiran situs-situs di internet maupun dengan cara melalui kebijakan politik 

pemerintah. Agar kalimah Allah swt. tetap tegak dan juga mengklarifikasi dengan 

pemberitaan yang benar, membela Islam dari kebohongan orientalisme maupun kelompok 

jama‟a>h yang menyesatkan dan seterusnya merupakan kategori sabi>l Alla>h dalam arti 

yang luas.
144

  

Menurut Sjechul Hadi Permono, ada tiga pandangan tentang sabi>l Alla>h: (1) 

mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam. (2) mempunyai arti kepentingan 
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keagamaan Islam, dan (3) mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum.
145

  

Sedangkan sabi>l Alla>h dalam pandangan Masdar F. Mas‟udi adalah memerangi sisi 

negatif kekufuran substansial, seperti ketidakjujuran, kezaliman dan nilai-nilai keadilan. 

Sisi positif sabi>l Alla>h adalah pengertian yang lebih luas mencakup kemaslahatan yang 

meliputi semua pihak. Maksudnya zakat dapat disalurkan untuk kepentingan, keamanan 

warga, mewujudkan keadilan sosial, pembelaan hak asasi manusia, dan meningkatkan 

kualitas manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, 

dalam konteks perzakatan, perlu diperjelas maksud dari kata sabi>l Alla>h yaitu sekurang-

kurangnya adalah konteks kehidupan manusia dalam dimensi sosialnya.
146

 

Perbedaan pandangan tentang sabi>l Alla>h dalam berbagai dimensi, memiliki 

argumentasi hukum yang kuat dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan 

demikian, zakat jatah sabi>l Alla>h dapat disalurkan kepada penjaga keamanan pemerintah 

Islam, beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para da‘i> atau 

penyebar Islam, memelihara sarana dan prasarana umum dalam arti kemaslahatan, 

rehabilitasi  dan lain-lain yang tidak berbau maksiyat.  

Tujuh, Ibn al-sabi>l. Ibn al-sabi>l menurut jumhur ulama adalah kiasan musafir, 

yaitu orang yang melintas dari satu  wilayah ke wilayah lain. Selama ini para fuqaha>‘ 

mengartikan Ibn al-sabi>l anak jalan atau musafir yang kehabisan bekal. Pemahaman ini 

benar dan masih relevan. Namun dalam konteks sosial pemahaman itu belum mencakup 
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keseluruhannya. Sebagian mufasir (ahli tafsi>r) mengartikan Ibn al-sabi>l dengan arti 

yang lebih dekat kepada anak terlantar, karena seorang anak terlantar tidak diketahui ayah 

dan ibunya, sehingga seolah-olah dia adalah anak jalanan.
147

 Para ulama sepakat bahwa Ibn 

al-sabi>l hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan dalam 

perjalanan. Menurut golongan al-Shafi>„i>yah, Ibn al-sabi>l diberi zakat untuk nafkah, 

pakaian, perbekalan dan lain-lain yang dibutuhkan dalam perjalanan untuk  mencapai 

tujuan yang dimaksud.
148

 Dari sekumpulan ayat al-Qur‟a>n yang membicarakan tentang 

zakat dan s}adaqah, dapat dinyatakan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi 

tersebut ditetapkan Allah swt. atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala 

sesuatu di alam raya ini, termasuk harta benda. Pemahaman Ibn al-sabi>l dalam konteks 

sosial tertentu, memberikan gambaran yang lebih sempit dari makna sesungguhnya. Jika 

keadaan masyarakat sudah sedemikian kompleks, dinamika sosial menuntut adanya 

perubahan, dikarenakan kemajuan teknologi, maka sangat mungkin pemahaman Ibn al-

sabi>l perlu pemahaman ulang yang sesuai dengan kondisi zaman. 

Kemajuan teknologi yang sedemikian rupa, jika dicermati model Ibn al-sabi>l pada 

zaman Nabi saw. atau awal-awal Islam hampir tidak ditemukan pada zaman sekarang. 

Mengingat adanya kemudahan-kemudahan di bidang perhubungan dan komunikasi secara 
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cepat, seperti pesawat, telepon, internet, bank melalui cek (cheque), ATM atau sejenis, 

yang merupakan kemudahan bagi umat sekarang.
149

 

Pemahaman yang luas mengenai Ibn al-sabi>l atau anak jalanan, sebagaimana yang 

lazim dipahami, mengacu pada pengertian orang yang tengah berada dalam keadaan 

tunawisma atau kelompok masyarakat yang terasingkan dari tempat tinggalnya semula. 

Bukan lantaran kemiskinan yang diderita, melainkan lebih disebabkan oleh masalah-

masalah lain yang besifat kecelakaan atau terkena bencana. Pengertian ini tentu lebih luas 

dan lebih relevan daripada hanya mencakup musafir yang kekurangan bekal di jalan, 

sebagaimana pemahaman yang selama ini diterima. Oleh karena  itu dalam konteks ini 

penyaluran  zakat untuk sektor Ibn al-sabi>l, dapat dialokasikan, bukan saja untuk 

keperluan musafir yang kehabisan bekal, melainkan juga untuk keperluan para korban 

kecelakaan atau bencana alam, seperti gempa sunami, banjir, angin puting beliung, tanah 

longsor, gunung meletus dan seterusnya.
150

   

Pembayaran dan pemberdayaan zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan ulama 

melalui BAZ sejak tahun 2004, merupakan salah satu wadah dan media menyampaikan 

gagasan atau pemahaman di atas. Sebagai kerangka pikir awal dalam rekonseptualisasi 

zakat profesi di Tulungagung Jawa Timur.  
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    BAB V 

   IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI TULUNGAGUNG 

 

 

A. Setting Sosial dan Kondisi Ekonomi di Tulungagung 

1. Letak geografis  

Secara geografis Kabupaten Tulungagung berada di wilayah bagian selatan, yang 

berbatasan dengan sebelah timur Kabupaten Blitar, sebelah barat Kabupaten Trenggalek 

dan sebelah utara Kabupaten Kediri. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung adalah 1.054 

km2, terbentang dari arah selatan sejauh kira-kira 44 km dan dari Timur ke barat sejauh 

kira-kira  53 km.
1
 Kabupaten Tulungagung memiliki 19 kecamatan, 271 desa dan 749 

dusun. Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, bagian Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Trenggalek dan bagian arah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri.
2
 

 Menurut  hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2008 jumlah penduduk di 

Tulungagung tercatat  1.002.807 jiwa, yang terdiri dari 498.533 laki-laki dan 504.274 

perempuan dan jumlah pegawai negeri secara keseluruhan baik dari gologan I, II, III, dan 

IV sebanyak 13.675 pegawai.
3
 Dengan luas wilayah 1.054 km2, maka kepadatan penduduk 

Kabupaten Tulungagung adalah 872  jiwa per km2. Beberapa kecamatan yang relatif padat 

penduduknya adalah kecamatan Tulungagung 6.085 jiwa per km2, Kedungwaru dengan 

                                                 
1
 Sumber data primer Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)Tulungagung tahun 2008.  

2
 Sumber data primer  Biro  Pusat  Statistik  (BPS) Tulungagung tahun 2007. 

3
 Sumber data primer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung tahun 2008. 
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246 jiwa per km2, Ngunut dengan 1944 jiwa per km2 dan Boyolangu  dengan  1.957 jiwa 

per km2.
4
 

 

2. Ditinjau dari agama 

Ditinjau dari agama yang dianut, sebagian besar penduduk di Kabupaten 

Tulungagung beragama Islam. Sebagaimana terlihat dalam tabel  berikut.  

 

Tabel: 3. 1. 

Jumlah  pemeluk agama menurut jenisnya di Tulungagung  

No Agama  Jumlah  

1 Islam 982.352 

2 Kristen 12.151 

3 Katolik 4.370 

4 Hindu 657 

5 Budha 1.536 

6 Lainnya 2  tidak jelas identitasnya 

Jumlah 1.001.068 

Sumber: BPS Tulungagung Tahun 2007 

 

Dari jumlah penduduk yang beragama Islam di atas, pada tahun 2007-2008 yang 

menunaikan ibadah haji ada 763 orang, yang terbanyak berasal dari Kecamatan  

Tulungagung   yaitu 147 orang (19,26%), sedangkan yang paling sedikit berasal dari 

kecamatan Sendang 1 (0.13%) dan Campurdarat, yaitu 19 orang (2.49%).
5
 Ini merupakan 

salah satu indikasi bahwa sebenarnya cukup banyak umat Islam di wilayah Kabupaten 

                                                 
4
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5
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Tulungagung yang mampu, sehingga dapat digali zakatnya oleh Badan Amil Zakat  

pemerintah Kabupaten Tulungagung.  Namun dalam kenyataan di lapangan hanya kalangan 

pegawai negeri sipil, yang dapat digali zakatnya oleh organisasi BAZ.  

 

3. Ditinjau dari profesi 

Ditinjau dari segi profesi, sebagian penduduk Kabupaten Tulungagung bekerja 

sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. 

Ada 13.447 orang jumlah pegawai instansi otonom di lingkungan pemerintah Daerah 

Kabupaten Tulungagung, yang meliputi 306 orang pegawai gologan I, 3.576 orang pegawai 

golongan II, 8.569 orang pegawai golongan III dan  996 orang pegawai golongan IV. Di 

samping itu, di Kabupaten Tulungagung ada 892 orang pegawai instansi vertikal, yang 

terdiri dari 8 pegawai golongan I, 13 pegawai golongan II, 314 pegawai golongan III, 501 

dan pegawai golongan IV, 64 orang. Sedangkan untuk jabatan dinas ada 11.588 orang 

pegawai  yang terdiri dari 15 pegawai golongan I, 288 pegawai golongan II, 2.995 pegawai 

golongan III, dan 877 pegawai golongan IV.
6

 Sementara penduduk Kabupaten 

Tulungagung yang berprofesi sebagai pengusaha meliputi pengusaha kecil  ada  80.184 

karyawan,  pengusaha menengah ada  26.929  karyawan
7
 dan pengusaha besar ada 70 

orang.
8
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4.  Ditinjau dari tingkat kesejahteraan ekonomi 

Dari tingkat kesejahteraannya, sebagian keluarga Tulungagung yang masih 

tergolong dalam tahapan keluarga pra sejahtera ada  70.095 kepala keluarga atau 23.12% 

dari total keluarga Kabupaten Tulungagung, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:      

Tabel: 3. 2. 

Tahapan keluarga sejahtera di Tulungagung  

No  Jenis Jumlah Kepala  

Keluarga 

Persentase  Keterangan 

1 Pra  Kel. Sejahtera 70.095 23.12 Keluarga yang belum terpenuhi keb. 

pokok secara maksimal/makan 2 x sehari. 

2 Kel. Sejahtera  I 58.011 19.13 Kel. terpenuhi keb. ibadah, makan 3 x 

sehari dan memiliki rumah/tempat tinggal. 

3 Kel. Sejahtera  II 72.485 23.91 Kel. terpenuhi keb. rumah berlantai 

kramik/pakaian baru 1 tahun sekali.  

4 Kel. Sejahtera  III 95.788 31.59 Kel. terpenuhi keb. makan bersama, 

menabung dan baca koran setiap hari.  

5  Kel. Sejahtera  III+ 7.765 2.56 Kel. terpenuhi keb. primer-sekunder, 

memiliki jabatan tetap/sebagai donatur 

tetap di masyarakat/aktif kegiatan sosial. 

Jumlah 303.144 100  

      Sumber: KBKS/BKKBN Tulungagung Tahun 2008 

 

Sektor ekonomi dan bidang pertanian memiliki peranan penting dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Produksi padi sawah dan padi ladang di 

Kabupaten ini pada tahun 2007 mencapai 235.080 ton (dalam bentuk gabah kering giling). 

Untuk produksi tanam palawija, didominasi oleh jagung yang mencapai 128.900 ribu ton. 

Produksi tanam buah pisang didominasi oleh  rambutan yang mencapai  6.878.717 kuintal. 

Produksi untuk tanaman sayuran didominasi oleh kubis yang mencapai 54.029 kuintal. 

Peternakan sapi perah didominasi oleh peternakan ayam yang mencapai 3.273.344 ekor. 
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Sedangkan nelayan kerang darat didominasi oleh ikan tongkol mencapai 1.752.049 

kuintal.
9
 

Untuk  industri, Kabupaten Tulungagung  memiliki usaha  kecil sebanyak  31.511 

perusahaan,
10

 sedangkan perusahaan industri besar menengah ada 70 perusahaan.
11

 Yang 

dimaksud perusahaan industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai nilai aset kurang 

dari Rp. 200 juta, sedangkan perusahaan yang mempunyai  nilai aset lebih dari Rp. 200 juta 

termasuk perusahaan industri besar menengah. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada 

industri tersebut mencapai 29.624 orang.
12

  

Adapun realisasi penerimaan pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 

anggaran 2007 mencapai 652.332 milyar rupiah. Penerimaan terbesar berasal dari bagian 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 36.262 milyar rupiah. Sedangkan besarnya 

belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun yang sama mencapai  

607.812 milyar, dengan alokasi belanja pegawai mencapai  344.709 milyar rupiah dari total 

belanja pemerintah daerah dan untuk pelayanan publik sebesar Rp. 115.611.
13

  

Berdasarkan penjelasan di atas, di bidang instansi kepegawaian, menurut data 

statistik tahun 2007 jumlah pegawai negeri sipil di Tulungagung secara keseluruhan 

mencapai 13.447, pegawai golongan III sebanyak 8.569 dan golongan IV berjumlah 996 

                                                 
9
Sumber data BPS tahun 2007 dan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2006. 

10
Sumber data Primer  UKM tahun  2007. 

11
Sumber data Primer Dianas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2007. 

12
Sumber data  BPS tahun 2007. 

13
Ibid.,  
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pegawai. Sehingga memiliki potensi cukup tinggi untuk digali zakatnya,  namun ternyata  

belum dilakukan sepenuhnya oleh BAZ.
14

  

 

B. Instansi Pemerintah di  Tulungagung 

Secara birokrasi pemerintahan daerah di wilayah Tulungagung dapat dipilah 

menjadi empat bagian, yaitu: (1) Kepala Dinas, Instansi Vertikal (Setda, Sekwan, 

Bawaskab, Bakesbang Linmas, BPM, Bappeda, BKD Bapelkes RSUD), (2) Kepala Dinas 

(PUPW Diknas, Pertanian, Perhubungan dll.), (3) Badan, Kantor (Satpol PP, KPU, 

Koperasi UKM, Infokom dll.), Bagian (kecamatan), (4) Pimpinan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), (5) Pimpinan Perusahaan. Di antara birokrasi-birokrasi tersebut, yang 

paling mengedepankan dalam pembayaran zakat profesi adalah Departemen Agama 

Kabupaten Tulungagung. Pegawai negeri, yang secara terbiasa melakukan aktivitas-

aktivitas yang terkait dengan birokrasi pemerintah di seluruh instansi, termasuk dalam hal 

pembayaran zakat profesi yang didasarkan pada Undang-undang atau SK Bupati melalui 

UPZ dan BAZ merupakan ciri khas tindakan yang berbeda, karena dalam pelaksanaannya 

cenderung bersifat birokratis.  

Para pegawai negeri dalam pembayaran zakat dan infak dapat dibagi menjadi empat 

golongan, di antaranya adalah pegawai golongan I,  pegawai golongan II, pegawai 

                                                 
14

Dalam suatu pembicaraan dengan pegawai pemkab Tulungagung  belum dapat memberikan keterangan 

jumlah pasti tentang warga muslim yang menjadi PNS. Yuni, Wawancacara, Tulungagung 3 Maret 2007.  
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golongan III dan pegawai golongan IV. Secara lebih rinci pelaksanaan pembayaran zakat 

dapat uraikan sebagai berikut. 

Pertama,  pegawai negeri golongan I, dipotong gaji setiap bulan dalam jumlah 

relatif rendah. Golongan pegawai ini biasanya dianjurkan infak oleh Bupati, meskipun di 

antara mereka ada yang mengeluarkan zakat.
15

  

Dua, pegawai negeri golongan II memiliki banyak kesamaan dengan  golongan 

pegawai negeri golongan I, mereka kebanyakan melakukan aktivitas pengumpulan infak 

karena gaji yang diperoleh masih relatif kecil, meski pada umumnya lebih mapan dari 

golongan I dan dalam aktivitas pengupulan zakat masih tergolong infak.  

Ketiga,  pegawai negeri golongan III dan IV secara ekonomi lebih baik dibanding 

dengan golongan tersebut di atas. Pada pegawai golongan III dan IV ini, banyak pengawai 

yang melakukan pembayaran zakat  2,5% dan infak, meskipun di antara mereka masih ada 

yang merasa berat membayarnya. 

 Para pegawai golongan III dan IV ini kebanyakan telah menduduki jabatan penting, 

baik sebagai kepala kator, sub bidang maupun staf umum kantor. Pegawai negeri golongan 

ini, biasanya menempati urutan pertama dan kebanyakan mereka menempati jabatan tinggi 

birokrasi pemerintah. Pegawai negeri golongan III dan IV ini, oleh Bupati dan ulama 

                                                 
15

Dalam suatu wawancara dengan pegawai negeri golongan  I angkatan 2005-2007 menuturkan bahwa sejak 

ia diangkat sebagai pegawai di kantor Departemen Agama di Tulungagung telah aktif melakukan 

pengumpulan zakat rutin setiap bulan dan bersedia dipotong 2,5% dari gajinya, namun setelah diwawancarai 

pada 29 Januari 2008 ia kemudian menyatakan  hanya mengumpulkan infak tidak lagi melakukan 

pengumpulan zakat, dengan alasan karena terbentur urusan kebutuhan rumah tangga. Qoriyatul Latifah, 

Wawancara, Tulungagung, 29 Januari 2008.  
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dihimbau untuk bersedia dipotong 2,5% sebagai kewajiban zakat setiap bulan. Tindakan 

pemotongan gaji pegawai yang didasarkan pada Surat Edaran Bupati, melalui UPZ 

merupakan kebijakan pemerintah setempat yang hidup dalam tindakan sehari-hari.
16

 

 

C. Kondisi Pegawai di Tulungagung 

1. Jumlah pembayaran zakat profesi  

Wilayah Tulungagung yang terletak di bagian selatan pulau Jawa terbentang  dari 

arah utara Kabupaten Kediri, arah barat Kabupaten Trenggalek, dari arah Timur Kabupaten 

Blitar dan dari arah selatan Samudera Hindia yang sering disebut oleh kebanyakan 

masyarakat Jawa “laut kidul” atau laut yang memiliki mitos sakral, konon kabarnya laut 

selatan itu dihuni sejumlah makhluk halus “nyai ratu kidul”, orang Jawa Tengah 

menyebutnya “nyi Roro kidul” (penguasa laut selatan), kepercayaan-kepercayaan seperti itu 

masih terus berlangsung hingga kini, tidak hanya warga masyarakat Tulungagung saja, 

tetapi sudah sampai ke manca negara seperti Malaysia, Thailand, Brunai Darussalam dan 

lain-lain yang berziarah ke tempat sakral tersebut, terutama di wilayah pesanggrahan  

Popoh (Retjo Pendung).
17

 Di samping itu, wilayah Tulungagung  juga merupakan salah 

satu tempat yang strategis dan memiliki kemampuan dalam pegumpulan dan pengelolaan 

zakat profesi. 

                                                 
16

Di lembaga Departemen Agama Tulungagung terdapat 25 pegawai  yang aktif zakat, 36 infak dan sisanya 

16 tidak aktif,  dari jumlah 77 pegawai. Wahono, Wawancara , Tulungagung,  29 April 2008.  
17

Gatot, Wawancara, Tulungagung, 2 Mei 2008.  
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Sebagai wilayah yang memiliki potensi dalam pengumpulan, pengelolaan dan 

pendayagunaan zakat profesi, posisi Kabupaten Tulungagung menjadi sangat penting. 

Artinya implementasi zakat profesi memiliki corak tersendiri yang khas dan unik. Keunikan 

tersebut dapat dilihat adanya relasi paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati 

dan interpretasi ulama, yang menjadi faktor penentu dalam pembayaran zakat profesi. 

Sejak berdirinya BAZ tahun 2004 hingga tahun 2008, telah mampu mengelola zakat 

dan infak sebagian besar dari kalangan pegawai negeri sipil di Tulungagung, meskipun 

jumlahnya masih relatif sedikit. Berikut tabel pembayaran zakat dan infak pegawai negeri 

sipil di Tulungagung. 

Tabel: 3. 3. 

Jumlah pembayar zakat-infak  profesi di instansi Tulungagung 

No Muzakki Tahun  Jumlah Menolak 

1. PNS Tulungagung   2005 s/d 2006 79      Instansi 14 

 PNS perorang - 2        Pegawai  

2 PNS Tulungagung   2007 157    Instansi 54 

 PNS perorang - 2        Pegawai  

3 PNS Tulungagung   2008 158    Instansi 69 

 PNS perorang - 7        Pegawai  

4 Non PNS 2005 s/d 2008           Tidak jelas  0 

Jumlah  405 137 

Sumber: Data Primer BAZ Tulungagung Tahun 2005-2008 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar pembayar zakat dan infak adalah 

PNS Kabupaten Tulungagung, sedangkan non PNS jumlahnya belum diketahui.  

Kenyataan ini menimbulkan kesan bahwa BAZ Kabupaten Tulungagung bersifat 

eksklusif, yaitu hanya mengelola zakat, dalam arti menerima dan menyalurkan zakat di 
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kalangan PNS Kabupaten Tulungagung saja. Padahal, secara yuridis formal, BAZ memiliki 

kewenangan untuk menerima dan menyalurkan zakat dari warga masyarakat non PNS atau 

badan-badan usaha yang ada di wilayah Kabupaten tersebut.  

Akibatnya tidak banyak umat Islam selain PNS atau badan-badan usaha 

membayarkan zakatnya di BAZ Kabupaten Tulungagung. Salah satu yang menjadi kendala 

adalah, karena keberadaan BAZ dan kegiatannya tidak banyak diketahui oleh warga 

masyarakat dan bahkan pegawai negeri sipil sendiri.
18

 Saat ini, kantor sekretariat BAZ satu 

kantor dengan sekretariat MUI Tulungagung dan keadaannya masih menumpang atau 

kontrak. Petugas (full timer) yang bekerja di sekretariat jumlahnya dua sampai empat orang,  

namun yang aktif hanya satu orang petugas di bidang administratif pengumpulan zakat, 

yaitu mencatat semua pemasukan dan pengeluaran zakat, meski pun tidak sepenuhnya aktif 

setiap hari. Selain itu, mereka bukanlah orang yang tercantum dalam kepengurusan BAZ 

(2004-2007), sehingga mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan 

seputar pengelolaan zakat.  Mereka juga bukanlah orang yang ahli dalam pengetahuan 

zakat, sehingga mereka belum tahu bagaimana cara menghitung besaran zakat untuk  PNS 

dan persoalan-persoalan zakat lainnya. Jam kerja full timer BAZ dimulai 08.30 sampai jam 

12.30 WB, pada jam-jam ini pegawai yang ditunjuk sebagai koordinator UPZ, biasanya 

menyetorkan zakat dan infak ke kantor BAZ. 

Kondisi lain adalah kenyataan bahwa BAZ kurang intensif dalam mensosialisasikan 

zakat profesi kepada pegawai secara lebih luas. Sosialisasi dilakukan hanya pada saat 

                                                 
18

M. Justi Taufik, Wawancara, Tulungagung, 2 Mei 2008.   
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momen-momen tertentu saja dan tidak ada ketentuan jadwal yang pasti dari BAZ. Sehingga 

mengakibatkan banyak para pegawai tidak tahu sama sekali mengenai keberadaan, 

kedudukan dan fungsi organisasi BAZ tersebut, baik dalam menerima dan menyalurkan 

zakat dari pegawai.
19

  

Implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil di Tulungagung, sejak berdiri tahun 

2004 sebenarnya tidak diikuti oleh keseluruhan pegawai maupun instansi yang ada. 

Sehingga masih terdapat beberapa instansi kepegawaian yang belum melakukan 

pembayaran zakat hasil profesinya, seperti STAIN Tulungagung, MAN Tanen, MAN I-II 

Beji, MTsN Beji dan Kecamatan Puncanglaban.
20

 Jika dilihat  dari sisi kelembagaan, 

institusi-institusi keagamaan tersebut, sebenarnya mengetahui tentang kewajiban zakat 

yang seharusnya dibayar, namun dalam kenyataannya justru mereka yang menjadi 

pembangkang utama terhadap pembayaran zakat profesi. Ada gejala penguatan terhadap 

pembangkangan lembaga-lembaga tersebut, terkait dengan pembayaran zakat profesi: 

Pertama, belum yakin terhadap keberadaan BAZ sebagai sarana pengumpulan, 

pengelolaaan dan pendayagunaan zakat profesi. Dua, kurang setuju kewajiban zakat profesi 

diatur melalui Undang-undang zakat dan SK Bupati. Tiga, tidak ada landasan nas}s} yang 

ra>jih mengenai kewajiban zakat profesi dan masih meragukan hasil interpretasi ulama, di 

samping ulama sendiri juga masih banyak yang memperdebatkan masalah tersebut.  

                                                 
19

Sebagaimana para PNS di Kesbang Linmas, Satpol PP, Dinas Pariwisata, Kontor Koperasi Usaha Kecil 

Menegah (UKM), Dinas Perindag dan Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan tidak mengetahui aktivitas 

kinerja BAZ. Pengamatan Tulungagung,  22-27 April 2008.  
20

Wahono, Wawancara, Tulungagung,  21 Nopember 2008.  
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Di Kabupaten Tulungagung juga dijumpai selain pembayaran zakat profesi, seperti 

zakat fitrah, infak, s}adaqah dan fidyah, baik di Masjid Agung al-Munawar, LAZ NU dan 

LAZ Muhammadiyah.
21

 Namun keberadaannya hanya berlaku pada bulan ramadhan, dan 

tidak eksis pada bulan-bulan berikutnya, kecuali zakat profesi di BAZ Tulungagung. 

Pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat di lembaga-lembaga tersebut, 

sebenarnya memiliki kesamaan tugas sebagaimana BAZ, yaitu mengumpulkan, 

mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, sesuai dengan ketentuan agama maupun 

Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
22

 Sehingga antara pembayaran dan 

pendistribusian zakat di lembaga-lembaga tersebut, dapat terjadi secara bersamaan, 

terutama pada bulan ramadhan.  

 

2. Jumlah pegawai yang terkena zakat 

Kabupaten Tulungagung adalah wilayah yang memiliki kedekatan geografis dengan 

Kabupaten Kediri, Trenggalek dan  Blitar. Kabupaten Tulungagung termasuk salah satu di 

antara wilayah propinsi Jawa Timur yang menjadi pusat pembayaran zakat profesi. 

Dibanding dengan beberapa wilayah Kabupaten lainnya, Kabupaten Tulungagung 

merupakan basis pembayaran zakat profesi, sehingga dalam kehidupan perekonomian pun 

menjadi penyumbang bagi kesejahteraan ekonomi lemah yang dominan di Tulungagung. 

                                                 
21

Hendrik  Setiawan, Wawancara, Tulungagung, 23 Agustus 2008.   
22

Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 165. 
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Sebagian besar pembayaran zakat-infak memang didominasi kalangan pegawai 

negeri sipil melalui UPZ dan BAZ, walaupun sesungguhnya Undang-undang zakat yang 

dimaksud adalah untuk menjangkau keseluruhan masyarakat luas tidak hanya pengumpulan 

zakat yang tertuju kepada PNS saja, melainkan juga segenap lapisan masyarakat. Namun 

kenyataan yang terjadi di lapangan Undang-undang zakat tersebut, belum mampu 

menerobos secara penuh keberadaannya, dan hanya dapat menjalankan fungsi 

pengumpulan zakat  di kalangan PNS saja, sedangkan lainnya belum terjangkau. Alasan 

pengumpulan zakat di luar PNS belum terjangkau karena rumit mengurusnya, di samping 

belum tersedianya prasarana yang memadai, sedangkan pengumpulan zakat profesi 

pegawai negeri lebih mudah dilakukan.
23

  

Pembayaran zakat profesi di Kabupaten Tulungagung terjadi hampir merata 

terutama di kalangan pegawai negeri sipil. Hal itu, dapat dilihat sejak Juni sampai 

Desember tahun 2005 pegawai negeri sipil telah mengumpulkan zakat sebesar Rp. 

26.827.849, infak Rp. 127.459.260 total zakat-infak mencapai Rp. 154.287.109. Januari-

Desember tahun 2006 pegawai negeri mengumpulkan zakat Rp. 60.425.945, infak Rp. 

329.981.220 total mencapai 390.407.165. Januari-Nopember tahun 2007, pegawai negeri 

mengumpulkan zakat Rp. 90.288.205, infak Rp. 496.204.695 total zakat-infak mencapai 

Rp.586.492.900. Januari-Agustus tahun 2008 pegawai negeri mengumpulkan zakat 

Rp.67.676.800, infak Rp. 390.332.780 total zakat-infak mencapai  Rp. 458.009.580.
24

 

                                                 
23

Supriadi,  Wawancara (full timer BAZ )Tulungagung,  2007.  
24

Data primer BAZ Tulungagung tahun 2005-2008. 
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Berdasarkan data di atas, jumlah pembayaran zakat profesi yang dilakukan pegawai 

melalui UPZ di Tulungagung cukup baik dibanding dengan lainnya, di mana Kediri,
25

 

Trenggalek
26

 dan Blitar belum tersosialisasi dengan baik.
27

 Hal itu dapat dilihat dari tingkat 

pembayaran zakat profesi yang dilakukan pegawai negeri di UPZ dan BAZ, semakin hari 

perolehan zakat dan infak cukup signifikan, sebagaimana dalam tabel berikut:  

Tabel: 3. 4. 

Jumlah zakat-infak pegawai negeri sipil di  empat Kabupaten  

No Pemerintah  Zakat-infak 2005/2006  Zakat-infak 2007 Zakat-infak 2008 

1 Tulungagung 544.694.274 586.492.900 458.009.580 

2 Kediri Tidak ada  Tidak ada 6.737.152 

3 Trenggalek Tidak ada Tidak ada Belum ada 

4 Blitar Tidak ada Tidak ada Belum ada 

Sumber: BAZ Tulungagung, Kediri, Trenggalek  dan Blitar tahun 2005-2008 

  

                                                 
25

Di wilayah Kota Kediri, BAZ baru dibentuk bulan Pebruari tahun 2008, sehingga dalam pelaksanaannya 

belum menimbulkan konflik apa-apa, karena masih awal dilakukan. Dalam proses pengumpulan zakat, 

petugas BAZ melakukan teknik “jembut  bola” artinya datang langsung di tempat muzakki (pegawai) atau di 

Instansi, Kantor Dinas, Badan dan lain-lain. Di samping itu, dalam pengumpulan zakat belum ada dana 

operasional transport. Sehingga belum ada aktivitas pendistribusian zakat PNS oleh  BAZ ke fakir-miskin 

atau yang lainnya (dana yang diperoleh BAZ relatif kecil). Ibnu Sholeh, Wawancara, Kediri, 29 April 2008.    
26

Di Trenggalek dalam aktivitas pengumpulan zakat tidak ada kaitannya dengan interpretasi ulama, peran 

ulama atau SK Bupati yang menjadi penentu dalam megimplementasi zakat. Karena sebelum SK Bupati terbit 

pengumpulan zakat sudah ada di lingkup Depag Trenggalek. Di samping itu para pegawai juga tidak ada yang 

membayar zakat ke BAZ sebagai suatu kewajiban. Zakat profesi hanya ada di lingkup Depag Trenggalek dan 

didistribusikan sendiri oleh petugas UPZ Depag, melalui izin BAZ kepada masyarakat fakir-miskin, beasiswa 

Madrasah Islamiyah dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat tidak ada campur tangan pemerintah 

atau ulama. Justru ulama baik dari kalangan Muhammadiyah atau NU tidak dilibatkan dalam hal urusan zakat, 

melainkan dikelola sendiri oleh petugas UPZ Depag dan bahkan organisasi BAZ sediri di Trenggalek justru 

menyetorkan dana infak ke UPZ Depag untuk dikelola atau didistribusikan melalui UPZ. Supeno (Kasi 

Penyelenggara Zakat dan Wakaf Depag Trenggalek), Wawancara, Trenggalek, 21 Mei 2008. 
27

Dalam suatu wawanca dengan kasi PAI Depag Kota Blitar menyatakan bahwa zakat profesi belum ada dan 

masih dalam perencanaan atau disosialisasikan akhir bulan Mei tahun 2008, di seluruh Dinas, instansi atau 

kantor, kaitannya dengan zakat PNS. Sementara zakat profesi hanya ada di lingkup UPZ Depag Kota dan 

belum ada di BAZ kota Blitar.  Mahfud, Wawancara, Blitar, 22 Mei 2008. 
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Tabel di atas, menunjukkan adanya  jumlah pembayaran zakat profesi dari hari ke hari 

meningkat dan  cukup baik,
 28

  dibanding wilayah  Kediri,
29

 Trenggalek
30

 dan Blitar.
31

   

Jumlah pegawai yang dikenai kewajiban zakat profesi dibagi menjadi dua golongan, 

yaitu pegawai negeri golongan III dan IV yang telah memenuhi syarat dan bersedia 

dipotong 2,5% dari gaji setiap bulan atau mengumpulkan infak di lingkungan kerja masing-

masing yang besarannya,  pegawai golongan I minimal Rp. 1000,  golongan II minimal Rp. 

2.500, golongan III minimal Rp. 5.000 dan golongan IV minimal Rp. 10.000. Di lingkup 

Departemen Agama Tulungagung ada 77 pegawai terdiri dari 25 pegawai pembayar zakat, 

36 pegawai infak, 16  tidak aktif dalam pembayaran zakat-infak di UPZ dan BAZ.
32

 Secara 

lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

Di Blitar ulama  NU dan Muhammadiyah tidak diperankan sebagai pengurus BAZ, karena kawatir terjadi 

penyimpangan dana zakat. Bahkan dianggap sebagai penghambat dalam pengumpulan, pengelolaan  dan 

pendayagunaan zakat, oleh pemerintah setempat.  Masngudin (staf umum Dinsos Blitar), Wawancara, Blitar 

22 Mei 2008. 
29

Untuk wilayah Kediri kota, pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil, baru diterapkan mulai Pebruari 

2008. Pengamatan, Kediri 16 Pebruari 2008.  
30

Di Trenggalek respons PNS terhadap implementasi zakat profesi, masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat 

dari fakumnya zakat yang masuk ke BAZ dan hanya infak yang jumlahnya kecil dan  BAZ sendiri diurus oleh 

Wakil Bupati dan ditempatkan di rumah dinasnya. Sementara  ulama tidak dilibatkan dalam pengelolaan zakat 

maupun pendistribusian zakat. Karena itu, BAZ Kecamatan di masing-masing tempat diharapkan mampu 

melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat sendiri, ke masyarakat miskin tanpa melalui BAZ 

Kabupaten. Dana BAZ yang terkumpul biasanya sebelum disalurkan ke fakir-miskin terlebih dahulu 

dimasukkan  ke bank Jatim dan dikeluarkan pada saat tibah waktu untuk mendistribusikan. Mudiono (staf 

umum Pemkab/BAZ Trenggalek), Wawancara,
 
Trenggalek 15 Mei 2008. 

 

31
Zakat profesi di Blitar Kota/Kabupaten belum dilakukan, dan akan disosialisasikan oleh Walikota/Wakil 

Bupati pada pertengahan Agustus. Haryono (staf  umum Walikota Blitar), Wawancara, Blitar, 22 Mei 2008. 
32

 Sumber data UPZ Depag, Tulungagung, 22 April 2008. 
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Tabel: 3. 5. 

Jumlah zakat profesi Depag Tulungagung  

 

Sumber: Data primer Depag Tulungagung 2008 

 

Tabel di atas, menunjukkan adanya zakat profesi yang cukup baik di lingkup Depag. 

Sedangkan sebagian lainnya yang belum mengetahui prosedur pengeluaran zakat 2,5%, 

seperti karyawan/wati Bawaskab ada 53 pegawai terdiri dari 5 pegawai pembayar zakat, 33 

No Nama-nama muzaki Golongan  Besarnya zakat Keterangan gaji 

1 Ahmad ASH. IV 81.500.00 3.250.000.00 

2 Khairul Huda IV 69.000.00 3.240.000.00 

3 Supriono III 65.000.00 2.489.200.00 

4 Muhaji IV 72.500.00 3.250.000.00 

5 Wohono  III 65.000.00 2.479.700.00 

6 Suraji III 61.000.00 2.572.700.00 

7 Suparmanto  III 70.500.00 2.489.700.00 

8 Musama  III 31.500.00 2.478.700.00 

9 Kusnan Thohari III 72.500.00 2.579.700.00 

10 Imam Sayrozi III 67.000.00 2.477.700.00 

11 Suryani  III 64.000.00 2.479.700.00 

12 Wahyuddin  III 61.500.00 2.559.700.00 

13 Umar Shadiq III 61.500.00 2.479.700.00 

14 Ulama‟ is III 45.000.00 2.487.700.00 

15 Nurul Anam  III 56.500.00 2.439.700.00 

16 Muhammad Nasir Farhan III 58.500.00 2.449.700.00 

17 Muhammad Mazin III 51.000.00 2.479.700.00 

18 Komari  III 46.500.00 2.539.700.00 

19 Damman Huri III 65.000.00 2.479.700.00 

20 Putut Babambang III 52.500.00 2.429.700.00 

21 Maksum IV 75.000.00 3.500.000.00 

22 Siti Nasuha III 54.000.00 2.400.000.00 

23 Khairul Huda IV 69.000.00 3.250.000.00 

24 Deni Habibah III 41.000.00 2.400.000.00 

25. Khalik III 65.000.00 2.477.700.00 

Jumlah   1.520.000 - 
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pegawai infak dan 15 pegawai tidak membayar zakat dan infak.
33

 Sedangkan di Dinas 

Pertanian Tanaman dan Pangan, ada 8 pegawai  pembayar zakat, dan 82 pegawai pembayar 

infak.
34

 Secara lebih rinci pelaksanaan zakat profesi di Bawaskab dan Dinas Pertanian 

Tanaman dan Pangan Tulungagung sebagai berikut. 

 

Tabel: 3. 6. 

Persentase zakat profesi  Bawaskab Tulungagung  

No Nama-nama muzakki Golongan  Zakat Keterangan gaji 

1 Henry Sugiarti IV 15.000.00 3.250.000.00 

2 Arif Budiono IV 10.000.00 Tidak mau menjelaskan jumlah gaji 

3 Sriwahyuni  III 10.000.00 2.500.000.00 

4 Suyanto  IV 10.000.00 3.250.000.00 

5 Mastur  III 20.000.00 Tidak mau menjelaskan jumlah gaji 

 

Zakat profesi Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Tulungagung 

1 Muhadi  IV 5.000.00 3.250.000.00 

2 Panca Indah Hayati IV 5.000.00 Tidak mau menjelaskan jumlah gaji 

3 Edy Purwo Santoso III 5.000.00 2.500.000.00 

4 Muhammad Mahmudi IV 5.000.00 3.250.000.00 

5 Roro Dyah Angraini III 5.000.00 2.500.000.00 

6 Sunardianto  IV 5.000.00 2.400.000.00 

7 Aluih Sari Wiyati III 5.000.00 Tidak mau menjelaskan jumlah gaji 

8 Sutrisno  III 1.500.00 - 

 Sumber: Bawaskab dan Dinas Pertanian Kab. Tulungagung 2008 

 

Data di atas, menunjukan adanya jumlah pembayaran zakat profesi di beberapa 

instansi yang cukup baik. Meskipun masih diperlukan perbaikan, terutama pada ketentuan 

zakat profesi dengan benar. 

                                                 
33

 Sumber data primer Bawaskab Tulungagung, 22 April 2008. 
34

 Sumber data primer Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Tulungagung, 22 April 2008. 
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C. Problematika Implementasi Zakat Profesi 

1. Ketegori pegawai yang pro zakat profesi 

Pembayaran  zakat profesi yang didasari atas paham kewajiban zakat, SK Bupati 

dan interpretasi ulama hingga sekarang masih mengundang perdebatan di kalangan pegawai 

negeri sendiri maupun ulama. Hal itu dapat dimaklumi karena kewajiban zakat profesi 

belum dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Perbedaan paham tentang kewajiban zakat 

profesi yang didasarkan pada SK Bupati memang masih cukup menajam hingga sekarang.
35

 

Bahkan karena belum tuntasnya persoalan tersebut, seringkali menjadi dalih sebagian kaum 

profesional (komitmen agamanya rendah), untuk tidak menunaikan zakat profesinya.  

Seorang informan, Supriono Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Depag Tulungagung 

sekaligus pegawai golongan III/c dengan gaji Rp.2.489.200 menyatakan: 

“Pada saat diterbitkannya SK dan Surat Edaran (SE) Bupati tahun 2004 tentang 

kewajiban zakat PNS,  terjadi arak-arakan masa  pegawai untuk memprotes kebijakan 

yang dikeluarkan Bupati kaitannya dengan zakat profesi. Tidak tahu siapa yang 

menggerakkan masa, sehingga terjadi demontrasi itu. Tidak puas dengan demonstrasi, 

perlawanan pun dilakukan melalui media masa, baik elektronik (disiarkan di Radio 

Perkasa Tulungagung) maupun surat kabar (Radar Tulungagung). Demonstrasi 

akhirnya dapat dipadamkan oleh Bupati dengan cara bernegosiasi, serta menghimbau 

seluruh pegawai negeri diminta untuk membuat surat pernyataan baik yang bersedia 

maupun yang tidak. Dari hasil negosiasi Bupati dengan PNS tersebut, kemudian 

menghasilkan dua opsi  penerimaan dan penolakan zakat profesi. Bagi pegawai negeri 

yang menerima "himbauan" Bupati tersebut, akan dipotong gaji 2,5% setiap bulan, 

sedangkan pegawai yang menolak zakat profesi dianjurkan infak, jika hal itu masih 

dimungkinkan. Langkah negosiasi ini dilakukan oleh Bupati, agar pembayaran zakat 

profesi di Tulungagung dapat dipertahankan keberadaannya”.
36

  

                                                 
35

Dinamika paham zakat profesi yang muncul pada zaman sekarang, masih terus menajam meskipun telah 

banyak ulama yang mendukung atas kewajiban zakat tersebut. Mahfud (Kasi PPAI Depag Kota Blitar), 

Wawancara, Blitar,  22 Mei 2008. 
36

Supriono, Wawancara, Tulungagung, 27 Agustus 2006.  
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Perintis zakat profesi pertama adalah Muhaimin Aziz  kepala Depag di Tulungagung 

dalam suatu kesempatan menuturkan: 

“Peraturan pembayaran zakat profesi melalui SK Bupati, sebenarnya hanya bersifat 

stimulatif, agar para pegawai ada greget dalam membayar zakat, khusus bagi pegawai 

yang suka membangkang. Peraturan zakat profesi melalui SK Bupati tersebut, ternyata 

banyak direspon oleh pegawai dengan baik, sehingga menyebabkan pembayaran zakat 

tersebut bisa diwujudkan, terutama di lingkup Depag. Dengan melalui proses yang 

panjang akhirnya pembayaran zakat profesi dari hari ke hari tampak baik dan terus 

meningkat hal itu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah maupun 

ulama, terkait dengan pembayaran zakat PNS”.
37

     

 

Di lembaga Departemen Agama Tulungagung, merupakan basis  yang paling banyak  

dalam aktivitas pengumpulan zakat PNS. Ahmad, pegawai golongan IV/a di lingkup Depag 

Tulungagung mengungkapkan: 

“Dalam menjalankan kewajiban zakat profesi memang ada dua versi  ada yang pro 

dan kontra, tetapi bagi saya “ya” setuju-setuju saja, karena untuk menghilangkan beban 

kewajiban agama atau mendapat "pahala". Lha yang menjadi persoalan adalah pegawai 

yang kontra terhadap kewajiban zakat PNS, karena kewajiban zakat PNS ini dianggap 

memberatkan. Di samping itu, mereka juga mengeluh dan bilang wong gaji diingge 

urip sesasi mines (gaji dibuat hidup sebulan tidak cukup) gitu  kok dikenai zakat. Di 

bidang pengumpulan dan penyaluran zakat di BAZ, pernah terjadi beda persepsi, 

misalnya mengenai proses penyaluran zakat, antara BAZ Kecamatan dengan BAZ 

Kabupaten, sehingga sering terjadi protes dari warga masyarakat, lantaran tidak 

mendapat bagian zakat. Selain itu, masyarakat juga kesal dengan kinerja BAZ 

Kabupaten, terutama dalam mendistribusikan dana zakat, yang dinilai kurang tepat 

sasaran. Kekesalan warga masyarakat sesungguhnya berawal dari BAZ Kecamatan 

yang telah menyerahkan pengumpulan zakat ke BAZ Kabupaten, BAZ Kabupaten 

setelah mempunyai dana zakat, ternyata endak (tidak) disalurkan melalui BAZ 

Kecamatan, akibatnya BAZ Kecamatan sering tidak mendapat bagian, sementara BAZ 

Kecamatan mempunyai daerah binaan sendiri. Jadi penyaluran zakat BAZ Kecamatan 

itu, teranulir oleh BAZ Kabupaten, sehingga BAZ Kecamatan yang masing-masing 

punya daerah binaan sendiri tidak terjangkau oleh BAZ Kabupaten. Kalaupun ada 

                                                 
37

Muhaimin Aziz, Wawancara, Tulungagung, 12 September 2005. 
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pembagian zakat dari BAZ Kabupaten yang dilewatkan melalui BAZ Kecamatan, juga 

sering tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan”.
38

  

 

Di beberapa instansi atau kantor lingkup pemkab Tulungagung juga terjadi 

resistensi. Wujudnya adalah  munculnya polarisasi terhadap implementasi zakat profesi. 

Sungguhpun demikian keteguhan agen-agen yang terlibat di BAZ dalam menghadapi 

munculnya pro dan kontra tersebut, tidak mengoyahkan semangat untuk terus maju 

mempertahankan zakat profesi, di tengah gelombang yang terus menantang itu. Dalam 

menjalankan tugas apapun tentunya, mesti didapati hambatan, termasuk hambatan ketika 

menjalankan tugas sebagai pengumpul zakat. Muhadi, seorang pegawai di Dinas Pertanian 

Tanaman dan Pangan yang dipandang gigih dalam mengumpulkan zakat dan infak di 

lingkup instansinya. Di kantor Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan ada 82 pegawai 

muslim secara keseluruhan menjalankan zakat dan infak  di UPZ tanpa ada yang absen 

sama sekali.
39

 Dalam suatu kesempatan Muhadi menuturkan: 

“Saya melakukan zakat sesuai dengan gaji yang saya peroleh tapi saya tidak tahu 

acuanya zakat PNS berapa jumlahnya. Dan ketika saya tanya pada pengurus BAZ 

katanya belum punya pedoman jumlah persennya zakat PNS.  Saya  juga pernah nanya 

pada pengurus BAZ lainnya tentang jumlah zakat PNS berapa yang harus dikeluarkan,  

mereka menjawab zakatnya  2,5% dari jumlah gaji yang diperoleh, tanpa ada penjelasan 

secara rinci, jadi menurut saya jawaban seperti itu masih ngambang (tidak pasti) dan 

kurang jelas. Dalam pengumpulan zakat dan infak seluruh pegawai didinas Pertanian 

semuanya saya data dan saya seleksi dari beberapa golongan baik yang menjalan infak 

maupun zakat. Umumya pegawai disini semuanya taat dan tidak ada gendala soal 

membayar zakat dan infak. Hal itu  mereka lakukan karena kebanyakan pegawai sudah 

tahu dan sadar akan kewajiban dan hak. Jadi kalau mengeluarkan zakat dan infak itu 

                                                 
38

Ahmad, Wawancara, Tulungagung, 29 April 2008.  
39

Sumber data primer Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hasil wawancara, dengan Supriadi. Tulungagung, 

23 April 2008.  
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memang sudah menjadi haknya fakir-miskin “ya” harus diberikan “rejeki ojo dipangan 

dewe wong miskin yo ben podo iso ngrasakno penak” (harta jangan dimakan sendiri 

orang miskin juga berhak merasakan kenimatan). Para pegawai di sini seluruhnya patuh 

membayar zakat dan infak, dari semua golongan baik golongan I, II, III dan IV 

semuanya terlibat aktif. Tapi yang saya sesalkan hingga saat ini adalah kinerja BAZ , 

yang hingga kini belum menjelaskan persentase pembayaran zakat  PNS. Terus terang  

saya belum tahu, tapi yang jelas pegawai di sini semuanya melakukan pembayaran 

zakat maupun infak setiap bulan. Walaupun mereka tidak tahu tentang ketentuan 

masalah zakat PNS, padahal saya juga sering kontak berkali-kali dengan pengurus BAZ 

untuk dibuatkan rumusan pembayaran zakat, tetapi hingga saat ini saya belum 

mendapatkan penjelasan itu. Karena tidak punya acuan, maka ketika saya melakukan 

pembayaran zakat, saya tidak merinci kebutuhan pokok rumah tangga, juga kebutuhan 

anak saya yang sedang kuliah dan sebagainya. Melainkan saya langsung memotong gaji 

sediri sebelum saya bawah pulang”.
40

  

 

Sebagai seorang pemimpin yang tanguh dan berupaya dalam melestarikan kewajiban 

zakat di kalangan pegawai negeri hingga terbentuknya UPZ dan BAZ, maka dalam suatu 

kesempatan Muhaji kepala Depag Tulungagung, yang tinggal di Kedung Suko menyatakan:  

“Saya dulu ikut merintis adanya pelaksanaan kewajiban zakat para PNS bahkan 

sebelum lahirnya SK Bupati. Pada saat itu seluruh Dinas pemkab di Tulungagung 

termasuk para ulama, tokoh masyarakat, dan pejabat tinggi pemerintah daerah, 

diundang ke forum rapat terbuka yang intinya membahas permasalahan zakat PNS. 

Rapat tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan dari berbagai pihak, baik pegawai, 

ulama maupun pemerintah, yang kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk segera 

diterbitkannya Surat Keputusan dan Surat Edaran, sebagai landasan operasional dalam 

pelaksanaan pengumpulan zakat PNS. Namun setelah SK dan Surat Edaran disahkan 

oleh Bupati, baru lewat satu hari setelah pengesahan muncul demonstrasi untuk 

menolak SK dan SE tersebut. Konflik pun tak dapat dihindari, akhirnya dilakukan 

negosiasi dengan para PNS dan segera dibuat surat pernyataan. Hasil dari beberapa 

pernyataan pegawai tersebut, akhirnya diperoleh kesepakatan dari pihak pegawai. Wal 

khasil dari pernyatan itu ternyata masih banyak PNS yang berkenan untuk 

mengumpulkan zakat dan infak melalui BAZ. Bagi pengawai yang sepakat, bersedia 

dan memenuhi syarat zakat, akan dipotong gaji 2,5% setiap bulan atau infak bagi 

                                                 
40

Muhadi, Wawancara, Tulungagung,  2 Pebruari 2008. 
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pegawai yang belum memenuhi syarat-syarat zakat. Dan pada saat itu juga telah berdiri 

UPZ sebagai sarana dalam pengumpulan zakat”.
41

  

 

Wahono adalah koordinator UPZ Depag yang dipandang sukses dalam 

mengumpulkan zakat dan infak dalam suatu kesempatan mengungkapkan: 

“Menyadarkan kewajiban zakat para PNS itu bukan sesuatu yang mudah tapi susah. 

Para pegawai negeri itu apabila dikenai hal-hal yang berkaitan dengan uang, banyak 

yang protes bahkan membantah, misalnya diminta bayar zakat dan infak hingga 

sekarang masih terus di protes, bahkan di hujat, hanya saja di lingkup Depag masalah 

kewajiban zakat oleh pegawai agak sedikit lancar. Pertentangan masalah kewajiban 

zakat, biasanya terjadi dalam forum-forum rapat, atau pada saat sosialisasi terhadap 

masalah-masalah yang berkaitan dengan motivasi sadar zakat, yang diadakan oleh tim 

pengurus BAZ atau Depag dalam rangka meninkatkan kreativitas pengumpulan zakat 

yang lebih maksimal. Jadi saya sebagai koordiantor UPZ di Depag “ya” tidak boleh 

kelu kesah, mau tidak mau “ya” terus saya lakukan penarikan zakat meskipun ada yang 

beraganggapan seperti paksaan dan lain sebagainya. Dilingkup Depag, saya sering 

obrak-obrak (mengingatkan) para pegawai untuk membayar zakat dan infak, “ya” 

tentunya apa yang saya lakukan sudah sesuai prosedur UU dan SK Bupati. Karena itu, 

demi efisiensinya pengumpulan zakat saya lakukan seleksi bagi pembayar-pembayar 

zakat, terutama bagi pegawai yang memiliki jabatan yang tergolong di atas. Sedangkan 

pegawai yang masih belum menerima kewajiban zakat, mereka saya dekati dengan 

pendekatan secara kekeluargaan, kemudian saya sentil (tanya) megenai alasan-

alasannya mengapa mereka menolak kewajiban zakat. Untuk menyadarkan mereka, 

memang harus dilakukan dengan pendekatan secara intensif atau terus menerus hingga 

mereka sadar, dengan cara begitu tahap demi tahap dengan sendirinya akan timbulnya 

kesadaran membayar zakat-infak tanpa dipaksa. Hal itu dapat dicapai tergantung pada 

pendekatan dan kerja keras UPZ di masing-masing tempat. Jika UPZ itu lemah di suatu 

instansi, maka pengumpulan zakat sulit diwujudkan. Di kator Depag pun kerja keras 

dalam pengumpulan zakat masih terus saya lakukan demi tegaknya efesiensi kewajiban 

zakat. Sekarang hasilnya dapat dilihat para pegawai di Depag berjumlah 77 orang,  25 

melakukan zakat profesi, 36 melakukan infak dan 16 yang lannya  tidak aktif membayar 

zakat dan infak. Dulu waktu awal saya bertugas disini pengumpulan zakat jumlahnya 

sedikit, namun sekarang sudah banyak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, 

dari 20 pegawai meningkat menjadi 25 pegawai pengamal zakat dan begitu 

seterusnya”.
42
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Muhaji, Wawancara, Tulungagung, 29 Mei 2007. 
42

Wahono,  Wawancara, Tulungagung,  26 April 2007. 
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Pernyataan di atas itu, memperoleh pembenaran dari Supriono dalam salah satu 

wawancara mengenai terbitnya SK Bupati, yang merupakan landasan operasional dalam 

pengumpulan zakat. Seluk beluk mengenai zakat profesi sebagaimana dinyatakan Muhaji 

merupakan hubungan polaristik yang sedang dimulai terutama di Kabupaten Tulungagung.  

Terdapat peristiwa unik, kaitannya dengan penolakan zakat maupun infak PNS, sebut 

saja namanya Zainal Arifin, koordianator UPZ Disnaker Transmigrasi menyatakan:  

“Ketika menjalankan tugas mengumpulkan zakat dan infak di lingkup kerja 

Disnaker sering saya di ledek (panggil) oleh para pegawai dengan sebutan “pak infak”. 

Sementara lainnya, jika kurang berkenan atau enggan membayar zakat mereka langsung 

menolak dengan cara halus, sambil berkata aku gak sik  atau saya nati dulu”.
43

 

 

Zakat profesi dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati, merupakan sarana untuk 

memotivasi kesadaran pegawai dalam menjalankan kewajiban zakat. Khalik pegawai 

Depag Tulungagung  menuturkan: 

 “Membayar zakat profesi itu harus disempatkan terutama bagi pegawai, karena 

seluruh gaji satu bulan yang diterima bisa habis untuk keperluan keluarga. Yang 

namanya uang “sedikit cukup banyak pun habis, kalau ingin  zakat “ya” harus diniatkan 

ibadah agar memperoleh "ganjaran". Jadi kalau mau betul-betul beribadah niatnya harus 

ikhlas, saya kira gaji pegawai untuk golongan III-IV, jika pandai mengatur dengan baik 

itu cukup, sebagian untuk zakat”.
44

  

 

Marzuki seorang pegawai golongan IV/b lingkup Dinas Perindustrian di samping 

sebagai dosen Sekolah Tinggi Islam (STI) Muhammadiyah Tulungagung menyatakan: 

                                                 
43

Zainal Arifin, Wawancara, Tulungagung,  12 April 2008. 
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Khalik, Wawancara, Tulungagung, 2 Juni 2006.       
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   “Kalau umat Islam mau bagus dalam melaksanakan kewajiban zakat baik itu zakat 

profesi, jasa, perdagangan dan lain-lain, maka organisasi NU dan Muhammadiyah harus 

dibubarkan, dan saya kira Islam tanpa NU dan Muhammadiyah sah-sah saja. Menurut 

saya, pegawai atau masyarakat yang tidak menyalurkan zakat di UPZ atau BAZ 

hukumnya haram dan batal amalnya. Para kiai atau orang kaya muslim yang 

menyalurkan zakat secara individu di rumah masing-masing dan tidak diserahkan 

melalui pengelola zakat, adalah pangkal terjadinya konflik sosial. Hal itu, dapat dilihat 

ketika  adanya orang muslim kaya di Pasuruan, membagikan zakat kepada fakir-miskin 

yang mengakibatkan antrian panjang bahkan sampek (sampai) ada yang pingsan, masuk 

ke got, kehilangan anak karena keributan, semaput (mabuk) akibat tumpang tindih, 

berdesak-desakan dan lin-lain, hanya untuk mendapatkan sekedar uang Rp.10.000-Rp. 

30.000 hinggga dibelah mati-matian (21 orang meniggal di rumah H. Syeikhun), 

terutama bulan Ramadan. Menurut saya pembagian zakat seperti itu hukumnya haram, 

dan batal amalnya, karena terdapat unsur riya‟ atau mungkin ada maksud lain, yaitu 

ingin menunjukan pengaruh  atas dirinya agar populer dimata masyarakat. Kebiasaan 

meyalurkan zakat lansung dari muzakki kepada mustahiq adalah hal yang sulit 

dihilangkan, terutama di kalangan NU dan Muhammadiyah. Pegawai negeri yang tidak 

menyalurkan zakat di BAZ, bukan berarti mereka tidak mengeluarkan zakat, tetapi 

dimungkinkan menyalurkan zakat di luar BAZ tersebut. Indonesia ini bukan negara 

Islam, maka ketika penerapan zakat itu ditetapkan melalui SK Bupati, maka banyak 

menimbulkan pro-kontra, terutama pegawai  negeri yang menjadi sasaran SK 

tersebut”.
45

  

 

Menurut sebagian pegawai bahwa menjalankan kewajiban zakat profesi, 

sesungguhnya berangkat dari kesadaran individu untuk tujuan ibadah bukan karena adanya 

SK Bupati, karena apa yang diperbuat akan kembali pada diri sendiri. Khalik pegawai 

negeri golongan III Depag Tulungagung menuturkan: 

 “Dalam pelaksanaan zakat PNS di Tulungagung adalah suatu keniscayaan yang 

harus direspon secara positif dan dilakukan upaya pembayaran secara wajib bagi para 

PNS dengan niat ikhlas untuk beribadah. Karena membayar zakat harus disempatkan 

oleh muzaki sebagaimana menyempatkan s}alat di tengah kesibukannya. Jika para 

PNS terlalu merinci kebutuhan secara keseluruhan baik itu kebutuhan keluarga, anak 

atau kebutuhan kendaraan dan lain sebagainya, maka tidak akan dapat berkesempatan 

untuk mengeluarkan zakat. Jadi mengeluarkan pembayaran zakat bagi saya dan kalau 
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bisa bagi PNS lain harusnya dijalankan secara wajib, sebagaimana menjalankan 

kewajiban s}alat, sehingga dalam pelaksanaan zakat tidak merasa terbebani, tapi 

sebagai kebutuhan kita sendiri. Dan saya sendiri sebagai PNS sebenarnya sudah 

mengamalkan zakat itu, sebelum terbitnya SK Bupati 2004 hingga sekarang. Jadi  

menurut saya, zakat  itu merupakan kewajiban pribadi bukan karena Undang-undang 

atau tekanan SK Bupati”.
46

 

 

Mastur adalah pegawai negeri golongan III, di samping sebagai Kasubid Bawaskab 

Tulungagung, dalam suatu kesempatan mengatakan: 

“Saya sejak dulu jika membayar zakat tidak saya umumkan, karena hal itu dapat 

menyebabkan hilangnya sifat ikhlas atau terputusnya "ganjaran" atau pahala. Jadi saya 

agak keberatan untuk memberikan penjelasan mengenai berapa jumlah zakat yang biasa 

saya keluarkan. Dalam menjalankan kewajiban zakat, saya tidak memperhitungkan 

kebutuhan pokok keluarga terlebih dahulu, akan tetapi langsung dilakukan 

"pemotongan gaji" setiap bulan di kantor. Karena pelaksanaan pengumpulan zakat 

dilakukan langsung di kantor bendahara keuangan melalui UPZ, maka jumlah zakat 

secara persis saya tidak tahu. Pemotongan zakat dari gaji umumnya dilakukan sebelum 

pembayaran atau gaji diterima pegawai. Jadi dengan cara begitu pengumpulan zakat 

lebih aman dilakukan,  sebab  kalau gaji diterima  terlebih dahulu dan dibawa pulang 

dimungkinkan tidak jadi membayar zakat, karena kebutuhan keluarga juga banyak dan 

bermacam-macam. Jadi dalam membayar zakat harus disempatkan dan ikhlas atas dasar 

keyakinan agama”.
47

  

 

2. Kategori pegawai yang kontra zakat profesi  

Di Tulungagung, terjadinya resistensi memang tidak dapat dipungkiri, hal itu 

disebabkan faktor kondisi dan pertimbangan sosial setempat. Jika dilihat dari tingkat 

kesejahteraannya, sebagian warga Tulungagung masih tergolong dalam tahapan keluarga 

pra sejahtera, yaitu ada  70.095 kepala keluarga atau 23.12 dari total keluarga Kabupaten 

Tulungagung. Tentu ini bukan ketentuan yang terkait dengan taraf hidup bagi pegawai yang 

                                                 
46

Khalik, Wawancara, Tulungagung, 23 Maret 2007.  
47

Mastur, Wawancara, Tulungagung, 3 Pebruari 2008.  



 146 

menurut sebagian masyarakat lebih mapan dalam hidupnya dibanding dengan masyarakat 

biasa yang tidak memiliki jabatan.  

Pemahaman tentang kewajiban zakat profesi antarpegawai dalam penggolongan 

jabatan, telah menjadi isu yang krusial antara penerimaan dan penolakan terhadap 

kewajiban zakat profesi tersebut. Polarisasi (sikap bersebrangan) hubungan pegawai 

golongan I, II, III dan IV yang pro terhadap implementasi zakat dan pegawai golongan 

yang  kontra terhadap implementasi zakat, kelihatan menonjol di lembaga-lembaga yang di 

dalamnya terdapat pegawai muslim yang memiliki basis keagamaan yang  kuat, artinya 

pegawai yang dianggap mumpuni dan kuat dalam sisi keagamaannya. Salah satu informan 

anggota Dewan DPRD fraksi Golkar, sekaligus mantan pegawai Depag menyatakan: 

“Umat Islam di Indonesia itu yang diurusi kok yang ada uangnya saja, seperti zakat 

dan h}aji. Pemerintah sekarang itu kalau ada lembaga yang berbau uang cepat-cepat 

didirikan lembaga agar mereka yang bersangkutan terkena kewajiban zakat, seperti 

PNS dan pejabat eksekutif. Akan tetapi kenapa hal-hal yang tidak ada uangnya, seperti 

s}alat, puasa tidak diurusi mbokyao itu juga diperhatikan pemerintah, bila perlu di 

Undang-undangkan agar para pegawai negeri sipil yang tidak s}alat atau puasa itu 

diberi sanksi. Tapi kenapa kalau s}alat tidak di Undang-undangkan, sedangkan zakat 

kok di Undang-undangkan. Sekarang itu bayangkan gaji PNS rata-rata  Rp.1.500.000 

saja di kenakan wajib zakat, logikanya kalau pegawai itu keluarganya ada 4 atau 5 terus 

uangnya dimakan bersama-bersama, maka gaji PNS itu masih kurang, kok diwajibkan 

zakat. Kalau misalnya ada pegawai yang gajinya agak besar katakan Rp.3.000.000 dan 

mampu,  itu kan hanya beberapa orang saja. Pemerintah itu kalau ada hal-hal berkaitan 

dengan uang “wah” langsung di Undang-undangkan. Contohnya zakat, h}aji, wakaf, 

waris dan lain-lain. Jadi terus terang sampai sekarang saya itu masih terasa kurang, dan 

tidak setuju jika PNS dikenai zakat”.
48

 

 

Perbedaan paham tentang kewajiban zakat kapan dan di manapun akan membawa 

konsekuensi hubungan konfliktual, tidak terkecuali di Kabupaten Tulungagung. 
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Polarisasi hubungan antarpegawai dalam penggolongan jabatan, terlihat menonjol di 

lingkungan Departemen Agama Tulungagung. Hal yang senada juga diungkap oleh 

Tasrip pegawai linkup Depag Tulungagung bagian Pengawas Pendidikan Agama Islam 

(PAI), sebelumnya ia adalah tokoh Muhammadiyah tahun 1995-an  menuturkan: 

“Tidak ada penjelasan dalam al-Qur‟a>n mengenai kewajiban zakat profesi “mbok 

mok olak alik ayat al-Qur‟a>n iku ora nggarah ketemu dasar kewajiban  zakat PNS 

wong iku hasil ijtihad poro alim ulama‟, (meskipun anda bolak-balik dan mencari-cari  

dasar tentang kewajiban zakat PNS di dalam al-Qur‟a>n tidak akan ketemu, sebab zakat 

profesi adalah hasil dari ijtihad para alim ulama). Saya menjadi ingat jika orang itu 

berijtihad benar dapat pahala dua, dan jika salah dapat pahala satu. Jika ingin mencari 

dasar zakat profesi, “ya” nanti ketemunya itu di  zakat ma>l atau zakat fitrah. Jadi kalau 

memang zakat profesi itu diberlakukan, maka harus ada seleksi, karena semua pegawai 

juga belum sepakat, kesepakatan mengenai zakat PNS itu hasil ijtihad. Dan bagi 

pegawai yang masih punya tanggungan utang atau kredit tidak wajib zakat. Wong 

(orang) gaji PNS itu kalau dimakan sekeluarga ora warek khok  (tidak kenyang) 

bagaimana itu bisa diwajibkan zakat. Jadi  kalau dilihat dari segi kesejahteraan PNS 

masih kategori miskin, hal itu berlaku bagi yang punya tanggungan (kredit sepeda 

motor, kulkas, mesin cuci, pakaian, bahkan sampai rumah dll.), tapi nek lek‟ei (apabila) 

utuh sebaiknya dikeluarkan. Para PNS itu kalau dilihat performennya, ketika di luar  

rumah memang  garang (gaya/berlagak seperti orang kaya), tapi kalau dilihat ketika 

berada di rumah sebenarnya garing (di rumah tidak punya apa-apa ), maka pegawai 

seperti itu tidak bisa dituntut untuk mengeluarkan zakat, demi menjaga keselamatan 

PNS sendiri, dari bahaya kesengsaraan”.
49

  

 

Muhammad Justi Taufik adalah pegawai golongan IV/a. Jabatan Kabidhal 

Kesbang Linmas yang berdomisili di Tawang Sari Tulungagung. Dalam suatu kesempatan 

informan tersebut menyatakan: 

“Hati saya belum puas, jika zakat PNS itu diurus oleh BAZ atau pemerintah. Sebab 

hingga hari ini saya masih menaruh kecurigaan jangan-jangan dana yang terkumpul tidak 

sampai pada sasaran yang berhak. Saya lebih yakin jika zakat itu, saya berikan sendiri 
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kepada mustahiq. Karena zakat adalah hak fakir miskin, jadi intinya saya tidak yakin dan 

percaya atau mantab, jika pembayaran zakat diserahkan melalui organisasi BAZ atau 

pemerintah, lebih baik  zakat saya berikan sendiri kepada yang berhak”.
50

  

 

Sebagai orang yang paling kritis terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat 

PNS, Fancholiq  pegawai golongan III/d di Dinas Koperasi Tulungagung lebih lanjut 

mengungkapkan: 

“Kiprah Badan Amil Zakat itu, kurang transparan dalam melaporkan keuangan 

zakat, di samping tidak ada sosialisasi kepada pegawai secara menyeluruh. BAZ yang 

menyelenggarakan kewajiban zakat, terutama di kalangan pegawai negeri, bagi saya 

tidak apa-apa,  karena itu hak bagi semua PNS mau mbayar atau tidak, karena dalam 

agama tidak ada paksaan, apalagi masalah zakat. Jadi kalau saya menjalankan 

kewajiban zakat hasil profesi, saya anggap itu sebagai tabungan akhirat. Karena 

tabungan akhirat, maka wajib bagi orang muslim, sedangkan tabungan seperti di bank 

BCA, BRI,  Mandiri, bank Jatim dan lain-lain, bukan tabungan yang sesungguhnya”.
51

  
 

Mujamil, adalah ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung yang 

berdomisili di Jl. Mayor Sujati Timur menjelaskan tentang implementasi zakat PNS di 

Tulungagung. Walaupun sesungguhnya ia bersal dari Tuban dan sudah lama menetap di 

Tulungagung lebih lama dari semenjak munculnya SK Bupati nomor 324 tahun 2004 

tentang zakat. Dalam suatu pertemuan di kantor kerjanya ia menuturkan: 

“Bahwa zakat adalah misi sosial yang memiliki kepekaan terhadap solidaritas 

masyarakat dan berhubungan dengan pemberian terhadap kelompok fakir-miskin. Soal 

kewajiban zakat profesi PNS tidak harus dibayarkan ke BAZ. Zakat itu lebih afdhol, 

jika diberikan pada keluarga terdekat sebagaimana H{adi>th Nabi saw. dinyatakan 

"Lebih baik engkau memberikan zakat kepada kerabatmu". Saya kira pemberian zakat 

seperti yang disabdakan Nabi itu sah-sah saja diterapkan, selain menambah jalinan 

persaudaraan di antara keluarga, juga kita masih terikat oleh kultur budaya Jawa. Jadi 

mengapa membayar zakat harus lewat BAZ, kan bisa diberikan langsung kepada sanak 
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keluarga terdekat. Jadi zakat apa saja baik itu zakat fitrah, ma>l bahkan zakat 

penghasilan PNS dan seterusnya dapat diberikan langsung pada kerabat terdekat atau 

keluarga tanpa harus melalui BAZ. Mengenai  zakat profesi yang di-tasarruf-kan secara 

produktif menurut saya dasarnya adalah logika, sebagaimana Nabi memberikan zakat 

dalam bentuk kapak, bukan dalam bentuk barang yang bersifat konsumtif, hal ini 

menggambarkan bahwa pemberian zakat model seperti ini tujuannya mendidik agar si 

penerima zakat dapat berkreasi dan tidak terus meminta. Sedang masalah nis}a>b 

zakat, apapun termasuk nis}a>b zakat profesi, sesungguhnya tidak ada dasar dalam 

nas}s}. Nis}a>b zakat itu dasarnya hanya ada dalam al-H{adi>th dan ditambah dasar-

dasar lain hasil ijtihad ulama, maka besarannya zakat pun dapat berubah-ubah sesuai 

dengan perubahan zaman dan tidak besifat tetap”.
52

  

 

Penerimaan dan penolakan zakat dan infak sejak berdirinya BAZ tahun 2004 hingga 

kini masih terasa, seperti penolakan zakat  di MAN Tanen, MAN I/II Beji dan MTsN Beji, 

kecamatan Boyolangu, lingkup Depag Tulungagung,
53

 kantor Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD), Kesbang Linmas, Dinas Koperasi, STAIN dan seterusnya.
54

 

Kesaksian kontra zakat profesi adalah Timbul ketua UPZ di STAIN Tulungagung 

menyatakan: 

“Setahu saya para dosen STAIN sudah pernah dianjurkan agar mengumpulkan zakat 

melalui BAZ Tulungagung, akan tetapi ditolak, karena alasan para dosen kebanyakan 

tidak bermukim di Tulungagung. Dan untuk menyadarkan dosen untuk berzakat itu 

sulit banyak alasan dan komentarnya. Akhirnya saya tidak berani menarik, “ya” biar 

saja wong (orang) ibadah itu tanggungannya sendiri-sendiri. Jadi saya tidak begitu 

leluasa mempublikasikan kewajiban zakat di STAIN apalagi memaksa”.
55

  

 

Penjelasan informan tersebut di atas, menunjukkan adanya penolakan pegawai 

terhadap kewajiban zakat melalui UPZ. Wujudnya tidak adanya pembayaran zakat yang 
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dilakukan pegawai negeri STAIN di BAZ.
56

 Bahkan di beberapa instansi ada yang secara 

tegas menolak terhadap kewajiban zakat melalui UPZ atau BAZ dengan alasan tidak 

percaya terhadap keberadaan institusi tersebut.
57

 Pemotongan gaji  PNS 2,5% sebagai zakat 

dianggap tidak benar adanya, karena kewajiban zakat adalah kewajiban yang didasarkan 

oleh hukum agama bukan Undang-undang, di samping itu ketetapan 2,5% untuk zakat PNS 

secara tegas juga tidak ada dalam nas}s}. Apalagi, di kalangan para PNS sendiri antara 

golongan I, II, III, dan IV mememiliki standar gaji persentasenya berbeda-beda, yang 

memungkinkan dapat terjadi benturan pemahaman atas kewajiban zakat profesi tersebut.  

Kesaksian kontra zakat profesi berikut adalah Wahono Penyelenggara Zakat dan 

Wakaf (PZW) di lingkup Depag Tulungagung menceritakan: 

“Bagi pegawai yang kontra tentang kewajiban zakat yang dilakukan melalui 

perundang-undangan pengelolaan zakat, seperti yang terjadi dalam raker nasional 

menyatakan bahwa UU zakat itu dianggap sebagai “sampah masyarakat”. Bahkan lebih 

lanjut  mengatakan bahwa  kewajiban zakat profesi tidak wajib. Di samping tidak ada 

ketentuan dalam teks al-Qur‟a>n baik itu mengenai nis}a>b ataupun h}awl dan hal itu 

tidak perlu ditanggapi atau dilaksanakan. Sedangkan pegawai yang menerima 

pembayaran zakat melalui UPZ yang didasarkan pada perundang-undangan zakat, 

mereka menyatakan bahwa menjalankan zakat profesi PNS itu, layaknya orang 

menjalankan “towaf di tugu monas”, dan jika hal itu dilakukan para pegawai tidak ada 

salahnya. Jadi pertentangan mengenai kewajiban zakat PNS sampai sekarang masih 

terus berlangsung, bahkan di beberapa lembaga lingkup Depag, seperti MAN I/II dan 

Madrasah Tsanawiyah Negeri  (MTsN) Beji, MAN Rejotangan dan STAIN 

Tulungagung juga masih terus berlanjut”.
58
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Di beberapa instansi atau  kantor tempat para pegawai bekerja, masalah kewajiban 

zakat profesi bagi PNS memang kerap menjadi bahan pembicaraan, terutama tentang tarif 

zakat 2,5% yang didasarkan pada SK Bupati dan interpretasi ulama setempat, padahal 

sejumlah pegawai telah menyalurkan zakat di luar institusi tersebut.
59

 Kholiq, seorang 

informan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menyatakan: 

“Sering saya mendengar suara-suara pegawai yang bernada menolak terhadap 

keberadaan zakat PNS. Lalu ia menyatakan lha wong zakat kok dipekso, kok  diatur 

oleh Undang-undang. Zakat kan urusan agama, urusan keyakinan dan kewajiban pribadi 

lapo athik diatur dalam ketetapan SK Bupati itu” (zakat tidak perlu dipaksa atau di 

Undang-undangkan, karena zakat itu urusan agama, keyakinan dan kewajiban pribadi, 

kenapa harus diatur dalam SK Bupati). Pegawai di lingkup Pemkab banyak yang 

nggrundel (kurang setuju) lantaran kewajiban zakat seolah-olah kesannya dipaksakan 

oleh pemerintah”.
60

  

 

Pola hubungan antarpegawai dalam penggolongan jabatan, terkait dengan paham 

kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama, ternyata menjadi pemahaman 

kewajiban zakat yang kompleks. Kompleksitas itu didasarkan atas masuknya paham 

tentang kewajiban zakat di dalam frame of reference (bingkai teks kitab) shari>„ah  Islam 

ke hukum positif terhadap masing-masing individu. 

Pemahaman kewajiban zakat yang dikolaborasikan antara teks kitab suci dengan 

perundang-undangan zakat, menyebabkan terjadinya penggolongan pegawai antara yang 

menerima dan pegawai yang menolak terhadap pembayaran zakat, yang kemudian menjadi 

hubungan polaristik sebagaimana hubungan antarpaham tentang kewajiban zakat, terbitnya 
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SK Bupati dan interpretasi ulama. Polarisasi hubungan tersebut berkaitan dengan adanya  

interpretasi teks kitab suci yang formalistik dengan pembacaan realitas sosial yang etiks 

(legislasi), yang berbeda di antara keduanya, terutama yang menyangkut kewajiban zakat 

PNS di Tulungagung. Bagi kalangan pegawai yang pro dengan pembayaran zakat, 

berupaya untuk mempertahankan pelestarian zakat, sedangkan kalangan pegawai yang 

kontra justru berusaha menentang dan bahkan menghilangkan pembayaran zakat tersebut.  

Perbedaan paham tentang kewajiban zakat profesi pegawai negeri sipil di atas, lalu 

berimbas pada mekanisme hubungan antara pegawai yang pro terhadap kewajiban zakat 

dan kontra terhadap kewajiban zakat. Kompleksitas hubungan antarpegawai dalam 

penggolongan jabatan, terkait pro-kontra terhadap zakat profesi tidak begitu tampak dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun pegawai yang kontra terhadap kewajiban zakat profesi dapat 

diamati melalui tindakannya dalam hal pembayaran zakat, wujudnya adalah tidak aktif dari 

arena pengumpulan zakat di UPZ dan BAZ. Hubungan polaristik antarpegawai itu kelihatan 

menjadi simpel, karena dalam pembayaran zakat dan infak dilakukan secara intern atau di 

lingkup instansi masing-masing pegawai.   

Sejak tahun 2004 zakat profesi di Tulungagung, sebenarnya belum secara 

keseluruhan dilakukan oleh instansi atau pegawai yang ada. Hal itu dapat dilihat adanya 

beberapa pembangkangan di sejumlah instansi kepegawaian, seperti STAIN, MAN Tanen, 

MAN I/II Beji dan MTsN Beji. Logikanya, jika dilihat  dari sisi kelembagaannya, institusi-

institusi tersebut, sebenarnya lekat dengan keagamaan Islam itu sendiri, namun dalam 
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kenyataannya justru mereka yang menjadi pembangkang utama dalam  pembayaran zakat 

profesi.  

Imam Asary Nur adalah pegawai golongan IV jabatan kasi pendidikan lingkup Depag 

Tulungagung yang tinggal di Sukorejo Karangrejo mengungkapkan: 

“Setelah urusan zakat ditangani oleh pemerintah justru kepercayaan muzakkinya itu 

menurun. Zakat kalau diatur dalam Undang-undang itu kelihatannya kok ada kesan 

bahwa agama itu yang diurus hanya materi saja kenapa intensitas seperti s}alat, puasa 

kok tidak diurus. Di samping itu kelihatannya Undang-undang yang mengatur 

pelaksanaan zakat, yang ada saat ini, itu ada plus minusnya dalam menata kewajiban 

zakat PNS. Dan bagi masyarakat atau pegawai dalam pengumpulan zakat justru lebih 

percaya diberikan pada kiainya atau ormas-ormas Islam yang ada di Desa-desa dari 

pada diberikan kepada BAZ. Jadi adanya Undang-undang zakat itu, justru 

memungkinkan terjadinya “letupan” bagi warga atau pegawai dalam aktivitas 

pengumpulan  zakat, dikarenakan munculnya Undang-undang dan kebijakan SK zakat 

tersebut. Jadi  zakat PNS, bila ditinjau dari segi politik ada beban moral bagi pegawai, 

misalnya di lembaga atau kantor ketika mengumpulkan zakat, mendapat jumlah banyak 

mereka dipuji oleh pemerintah, tetapi apabila pengumpulan zakat di salah satu lembaga 

kepegawaian jumlahnya menurun mereka di “seneni” (dimarahi) oleh pemerintah. Hal 

ini menyebabkan  misi zakat tidak sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri  “agomo kok 

ngene” (agama kok begini), seolah-olah kesannya itu dipaksa, artinya di situ ada 

keterikatan bagi pegawai yang tidak mengumpulkan zakat lalu minder. Jadi menurut 

saya jika ada pegawai yang tidak mampu mengeluarkan zakat itu memang opo enek‟eh” 

(apa adanya) tidak dibuat-buat”.
61

  

 

Gerakan sadar zakat yang dipelopori pemerintah dan ulama, di kalangan pegawai 

negeri memang tidak dapat dipungkiri adanya pro dan kontra terutama dalam realisasinya. 

Hal itu dirasakan oleh beberapa pegawai seperti Supriono, Tasrip, Ahmad dan Abdul 

Khaliq (staf pemkab Tulungagung). Di lingkup pemkab Tulungagung pengumpulan zakat 

masih tergolong melemah, hal itu disebabkan adanya desas-desus di kalangan pegawai 
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yang belum sepenuhnya sepakat dengan kewajiban zakat profesi. Abdul Khaliq staf umum 

Pemkab  Tulungagung menyatakan: 

 “Saya adalah termasuk pegawai baru, pindahan dari instansi lain yang bertugas di 

kantor pemkab. Mengenai masalah zakat saya sering mendengar dari beberapa pegawai 

menyatakan bahwa  kewajiban zakat kok dipekso (kenapa dipaksa), zakat itu “kan” 

urusan agama kenapa harus diatur-atur dengan Undang-undang. Sebagian lagi ada 

pegawai yang mengatakan opo ora mandhi (apa tidak manjur), kalu zakat tidak 

melibatkan PNS. Dan masih banyak komentar-komentar lain yang intinya mereka 

menolak kewajiban zakat melalui BAZ, padahal pegawai yang beraktivitas di kantor 

Pemkab adalah kantor di mana Bupati berdinas. Motif bagi pegawai yang menolak 

kewajiban zakat adalah karena campur tagan pemerintah dan Undang-undang yang 

mengatur tentang pengumpulan zakat PNS tersebut”.
62

  

 

Munculnya berbagai respon dari kalangan pegawai dan ulama di Tulungagung 

terkait dengan kewajiban zakat yang direformulasikan melalui perundang-undagan zakat 

dan SK Bupati, memang selalu mengundang perdebatan, baik di kalangan PNS maupun 

ulama. Polarisasi dalam hal pembayaran zakat antarpegawai dalam penggolongan jabatan 

tidaklah sampai menyebabkan hubungan mereka terputus. Artinya  hubungan dalam 

aktivitas kerja di berbagai instansi, dalam segmen-segmen tertentu tentang pembayaran 

zakat PNS tidak menjadi masalah, karena dianggap tidak ada hubungannya dengan 

kewajiban mereka sebagai pegawai dalam menjalankan aktivitas kerja.  

Namun di sisi lain persoalan zakat PNS memang masih menjadi perbincangan yang 

terus menghangat di kalangan mereka sendiri. Hal demikian juga disaksikan oleh Munarji 

Kepala Jaminan Mutu Ademik STAIN Tulungagung. Menurutnya, jika pengumpulan zakat 
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dapat digali secara keseluruhan pada PNS, maka akan membawa manfaat bagi masyarakat 

kususnya fakir-miskin di Tulungagung. Dalam suatu kesempatan Munarji menuturkan: 

“Kefakuman tentang pengumpulan zakat PNS di kampus STAIN Tulungagung, 

dikarenakan kurang adanya sosialisasi yang intensif dari koordinator UPZ maupun 

BAZ dilingkup atau kalangan mereka sendiri. Ada rasa sedikit sungkan (segan) 

sebenarnya, untuk menarik kewajiban zakat para dosen yang notabene kebanyakan 

sudah mengetahui tentang persoalan zakat. Para dosen memang saya akui banyak 

yang cuek mengenai hal tersebut, mestinya menurut saya para dosen harusnya 

menjadi motivator dan contoh dalam pembayaran zakat bagi lembaga-lembaga lain di 

wilayah Tulungagung. Hal ini sungguh ironis sebenarnya bagi para dosen yang tidak 

peduli dengan himbauan Bupati tentang pengumpulan zakat, justru saya itu heran 

kenapa para dosen menghilang dari keterlibatannya sebagai subjek zakat, padahal hal 

ini sangat penting demi untuk membatu orang-orang miskin. Memang para dosen 

setahu saya telah menyalurkan zakat sendiri kepada muzakki tanpa melalui BAZ. Saya 

sebagai dosen di sini juga ikut perihatin mengapa para dosen itu tidak tergugah 

hatinya, sebagaimana lembaga-lembaga lain yang sudah mengamalkan zakat ke UPZ 

dan BAZ. Coba saya nanti akan mengusahakan dan mendorong petugas UPZ, agar 

dapat merealisasikan pengumpulan zakat para dosen di STAIN”.
63

  

 

Di lingkup  kepegawaian sendiri, juga dirasakan hal yang serupa lantaran kewajiban 

zakat juga berimbas pada kondisi atau standar gaji dan taraf hidup pegawai yang berbeda-

beda, yang memungkinkan timbulnya suatu perbedaan paham tentang kewajiban zakat 

tersebut. Namun perbedaan paham tentang kewajiban zakat PNS yang terjadi di 

Tulungagung tersebut, tidak sampai menimbulkan konflik sosial yang anarkis. Perbedaan 

yang dilakukuan hanya sebatas kedudukan hukum zakat PNS dalam shari>„ah ke dalam 

hukum positif. Wajib ataukah tidak.  

Mengingat bahwa pengumpulan zakat yang diatur dalam mekanisme perundang-

undangan pengelolaan zakat maupun SK Bupati masih dianggap sebagian para pegawai 
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maupun masyarakat ada plus minusnya. Meskipun pemerintah telah menyatakan bahwa 

tujuan dari pengumpulan zakat profesi pegawai negeri untuk memeratakan kesejahteraan 

rakyat muslim, terutama kelompok ekonomi lemah yang membutuhkan. Jika hal itu terus 

dipersoalkan maka akan menimbulkan kecurigaan yang bukan-bukan, dan bahkan tidak 

banyak menguntungkan bagi umat Islam. Perbedaan interpretasi atau paham tentang 

kewajiban zakat antarpegawai dalam penggolongan jabatan di Tulungagung sesungguhnya 

tidak banyak terkait dengan  kewajiban zakat dalam pandangan Islam. Namun yang 

menjadi penyebab utama adalah kewajiban zakat profesi yang dikaitkan dengan legislasi 

dan regulasi dalam hukum positif.  

Dengan demikian zakat profesi yang terkait dengan paham tentang kewajiban zakat, 

terbitnya SK Bupati dan interpretasi ulama merupakan perbincangan yang terus menajam di 

tengah-tengah kesibukan para pegawai negeri, pejabat dan karyawan. Perbincangan tentang 

kewajiban zakat profesi tidak hanya di kalangan pegawai negeri sipil yang menjadi subjek, 

akan tetapi juga berimbas kepada ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, LSM, MUI 

setempat dan lain-lain, yang juga ikut menajam. Karena bagaimanapun ormas Islam 

tersebut terlibat di dalamnya, seperti  dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan 

pendayagunaan zakat.  

Kontroversi antarpegawai negeri dalam penggolongan jabatan, dapat dikategorikan 

dalam tabel berikut: 
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Tabel: 3. 7. 

Kategori instansi dan pegawai yang pro-kontra terhadap zakat profesi 

No Kategori 15 instansi pro 

zakat  profesi                                 

Kategori 47 instansi 

kontra zakat profesi 

91 instansi infak  

Bersifat sukarela 

1 Dinas Pengairan STAIN Tulungagung Kec. Tulungagung 

2 Dinas Pertanian MAN Tanen Bag. Umum Setda 

3 Biro Pusat Statistik MAN I Gondang Din. Hutbun 

4 Kantor Perpustakaan MAN I Pakel Badan Pengawasan 

5 Dep. Agama  MTsN Beji KBKS/BKKBN 

6 Kecamatan Besuki BPD Ngunut Cabdin Sendang 

7 Dinas Kesehatan MAN I/II Beji Kantor Pos  

8 Dinas Pendidikan Nas Kantor Pelayan Pajak Kantor PDAM 

9 DPRD SMAN 1 Kauman Pengadilan Agama 

10 SMAN 1 Ngunut Kec. Puncanglaban  BAPPEDA 

11 SMPN 1 Sumbergempol SMPN 1 Ngantru  Kec. Karangrejo  

12 SMAN 1 Boyolangu Cabdin Kalidawir Bag. Pembagunan 

13 SMPN 2 Ngunut Bulog Din. Naker Trans 

14 Badan Kepengawasan  Cabdin Ngunut Bag. Ekonomi 

15 SMKN 3 Boyolangu    SMPN1Ngondang dst. Din. PUPPW dst. 

Kategori pegawai yang pro zakat profesi  per orang Kategori pegawai kontra 

zakat profesi per orang 

1  Supriono  7. Endang S. 13. Kustinah 1. Ma'ruf Asror 

2 Muhaji   8. Muhaimin Aziz 14. Rahman  2. Tasrip 

3 Khalik  9. Muhadi 15. Sri  Utari  S. 3.  M. Justi Taufik 

4 Ahmad 10. Setyorini 16. Bambang 4.  Mujamil 

5 Mastur 11. Suwarno 17. Heru Tjahjono 5.  Fancholiq  

6 Wahono 12. Abd. Roziq 18. Titik Suwaru dst. 6.  Imam Asary Nur dst. 

Sumber: Data primer BAZ dan hasil wawancara di Tulungagung 2005-2008 
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Sejak terbitnya SK Bupati tahun 2004 hingga sekarang, telah menunjukkan adanya 

pembangkangan dalam pengumpulan zakat antarpegawai dalam penggolongan jabatan di 

berbagai instansi atau secara per orang. Hal itu terlihat jelas dalam tabel di atas, sebanyak 

153 instansi, terdiri dari 15 instansi dan 18 orang pegawai pro zakat profesi. Sedangkan  47 

instansi dan 6 orang pegawai kontra terhadap zakat profesi,
 64

 selebihnya 91 instansi infak 

secara sukarela. 

Pada tahun 2008 pengumpulan zakat mengalami pengempisan menjadi 11 instansi 

dan 7 orang pegawai, dari 158 instansi yang terlibat. Namun perlu dicatat, meski dalam 

jumlah instansi partisipasi pengumpul zakat berkurang, akan tetapi dalam penghimpunan 

zakat semakin membaik, hal demikian dapat dilihat dalam data berikut.  

Sejak Juni sampai Desember tahun 2005 pegawai negeri sipil telah mengumpulkan 

zakat sebesar Rp. 26.827.849, infak Rp. 127.459.260 total zakat-infak mencapai Rp. 

154.287.109. Januari-Desember tahun 2006 pegawai mengumpulkan zakat Rp. 60.425.945, 

infak Rp. 329.981.220 total mencapai 390.407.165. Januari-Nopember tahun 2007, pegawai 

negeri mengumpulkan zakat Rp. 90.288.205, infak Rp. 496.204.695 total zakat-infak 

mencapai Rp.586.492.900. Januari-Agustus tahun 2008 pegawai negeri mengumpulkan 

zakat Rp.67.676.800, infak Rp. 390.332.780 total zakat-infak mencapai  Rp. 458.009.580.
65

  

Data di atas, menunjukkan peningkatan perolehan zakat dari tahun ke tahun. 

Meskipun jumlah instansi yang menolak pengumpulan zakat dari tahun ke tahun semakin 
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bertambah, tetapi tidak berpengaruh pada penghimpunan zakat yang terus mengalami 

peningkatan, misalnya tahun 2006 ada 51 instansi menolak pembayaran zakat profesi, 

kemudian bertambah menjadi 54 tahun 2007, dan tahun 2008 bertambah lagi menjadi 68 

instansi yang menolak zakat profesi di BAZ. Penolakan tersebut hanya pada jumlah 

instansi, yang semakin tahun mengalami penurunan bukan dalam persentase penghimpunan 

zakat. Fenomena ini menggambarkan bahwa pegawai yang menolak pembayaran zakat dan 

pegawai yang menerima pembayaran zakat di UPZ dan BAZ masih berjalan relatif stabil 

meskipun masih terdapat kekurangan.  

Jadi, gambaran secara singkat adanya pro dan kontra dalam mengimplementasikan 

zakat profesi di Tulungagung, sekurang-kurangnya adalah pegawai yang menjadi 

koodinator UPZ atau pegawai yang secara struktural bukan pengurus BAZ, tetapi 

memberikan sumbangan dan dukungan pelaksanaan zakat profesi di BAZ.  Demikian pula 

pegawai yang dianggap kontra adalah pegawai yang tidak aktif atau pasif terhadap 

pengumpulan zakat.   

Pegawai yang melakukan pembayaran zakat di berbagai instansi, adalah golongan 

pegawai yang dikategorikan pada selektivitas afektif holistis, yaitu pegawai yang patuh 

terhadap kebijakan SK Bupati atau sekurang-kurangnya taat pada ajaran Islam yang mereka 

yakini. Sedangkan pegawai yang menolak terhadap kewajiban zakat dikategorikan ke 

dalam selektifitas individualistis, yaitu pegawai yang tidak taat terhadap pengumpulan 

zakat  disebabkan aspek-aspek yang tidak menarik atau kompulsif dalam kehidupan sosial. 
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Misalnya pembayaran zakat melalui BAZ dianggap kurang meyakinkan karena banyak 

program yang gagal dilakukan, tidak terjangkau, pelayanan yang kurang memuaskan atau 

disebabkan hal-hal lain yang tidak menarik. Pegawai negeri yang pro dan kontra akan 

dipahami sebagai dinamika sosial dan simbol-simbol polarisasi yang terus berlangsung,  

yang dimungkinkan dapat menimbulkan konflik sosial.  

 

E. Solusi Problematika Zakat Profesi dan Perubahannya 

Munculnya implementasi zakat profesi di Tulungagung, merupakan refleksi 

keagamaan pegawai Depag yang ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan terbitnya SK 

Bupati, Surat Edaran Bupati dan keterlibatan ulama di dalamnya.
66

 Implementasi zakat 

profesi yang dipelopori pemerintah dan ulama tersebut, merupakan tindakan yang didasari 

oleh paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama yang hidup dan berkembang 

dalam bingkai hukum positif. Implementasi zakat profesi yang didasari paham-paham 

tersebut, secara spiritual keagamaan tetap mengundang perdebatan, baik di kalangan ulama 

maupun aktivis muslim, yang merupakan dinamika dalam kehidupan sosial.   

Intervensi pemerintah dan ulama terkait dengan zakat profesi pegawai negeri sipil, 

merupakan salah satu wujud dari kepedulian sosial keagamaan yang tampak dalam 

kehidupan masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Tulungagung. Mungien Arief  ketua 

NU dan BAZ dalam suatu kesempatan menuturkan:  
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“Munculnya implementasi zakat profesi PNS di Tulungagung memang tidak dapat 

dilepaskan dari peran pemerintah dan ulama, sebagai penggerak dalam pengumpulan zakat. 

Namun sebelum tindakan pengumpulan zakat dilakukan, terlebih dahulu diawali dengan adanya 

dompet d}u‛afa‟, lalu kemudian disosialisasikan oleh ulama kepada para PNS melalui SK 

Bupati dan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bupati kaitannya dengan pengumpulan zakat 

tersebut. Pembayaran zakat PNS sebenarnya terkait dengan pengamalan UUD 1945 pasal 29. 

Undang-undang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri, SK Gubernur dan SK Bupati. Melalui 

dasar-dasar tersebut pembayaran zakat PNS baru dapat dilakukan. Sedangkan mengenai teknis 

operasionalnya zakat dilakukan melalui UPZ dan BAZ hingga sekarang. Dalam suatu 

kesempatan sebenarnya saya pernah mengusulkan agar pelaksanaan pengumpulan zakat PNS 

segera diperdakan. Namun usulan tersebut ditolak oleh Bupati. Usulan zakat agar diperdakan 

sebenarnya bertujuan supaya pembayaran zakat dapat berjalan secara optimal, tidak ala kadarya 

dan dapat dipatuhi sepenuhnya oleh PNS tanpa adanya pembangkangan. Namun keinginan para 

ulama tersebut tidak terkabulkan dan menurut Bupati pembayaran zakat PNS melalui “perda” 

beliau bilang belum siap, mengingat situasinya belum memungkinkan. Akhirnya 

pelaksanaannya cukup atas “dihimbau” Bupati saja, karena dikawatirkan akan muncul 

perlawanan dari pegawai yang lebih besar. Atas dasar kekawatiran itu lalu pelaksanaan zakat 

hanya dilakukan dengan cara sukarela, sambil memotivasi rasa syukur terhadap kewajiban 

zakat. Namun secara bertahap, jika sudah terkondisikan dengan baik, maka Bupati 

menyanggupi untuk diperdakan. Dalam shari>„ah Islam zakat profesi PNS memang belum 

banyak dikenal, dan  dasar zakat PNS hanya “tersurat tidak tersirat”. Di kalangan pegawai 

sesungguhnya sudah banyak yang tahu terutama pegawai lingkup Depag tentang kewajiban 

zakat PNS tersebut. Namun demikian tidak seluruhnya pegawai Depag yang ada  menerima 

keberadaan atas kewajiban zakat PNS dan bahkan sebagian mereka menolak lataran tidak 

sepaham dengan kewajiban zakat PNS yang didasarkan pada nas}s}  atau teks suci yang 

“tersirat”itu. Ironisnya penolakan terhadap pembayaran  zakat melalui BAZ justru datang dari 

kalangan pegawai yang bernaung di lembaga-lembaga Islam yang keberadaannya dapat 

dibilang cukup memiliki kemampuan keagamaan setingkat dengan para kiai dan bahkan mahir 

dalam baca kitab kuning (kitab fikih). Namun mereka-mereka itulah yang justru kebanyakan 

enggan mengeluarkan zakat melalui UPZ atau BAZ”.
67

  

 

Pernyataan sikap tentang  implementasi zakat profesi di atas, juga direspon oleh 

Hasyim Abas ulama dan tokoh NU (katib syuriah NU) wilayah Jawa Timur. Liku-liku 

kehidupan sebagai seorang dosen STAIN Tulungagung-IAIN Sunan Ampel Surabaya
68

 dan 
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kiai NU yang cukup mumpuni di bidang ilmu H{adi>th, fikih dan lain-lain 

mengungkapkan:  

“Kewajiban zakat jasa atau profesi yang dikaitkan dengan mal zakawi/harta kena zakat/jenis harta 

yang dapat dikembangkan (al-nama‟) yang melekat pada objek zakat sebenarnya sulit dibuktikan 

pada sumber perolehan gaji pegawai tegasnya tidak ada “ra‟sul al-mal”(modal pokok) yang siap 

dikembangkan, karena skill dan keahlian berbasis ilmu sebagai sumber profesi sangat abstrak, 

sehingga terkendala bila gaji secara kesluruhan dikenai zakat. Pekerja profesi yang penghasilanya di 

atas nis}a>b, seperti pejabat publik, tunjangan jabatan fungsional atau struktural sesuai eselon atau 

yang berpenghasilan tinggi sebaiknya diarahkan ke pilihan ma>l mustafa>d. Sedangkan 

pegawai tanpa tunjangan jabatan yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun di sarankan 

mengambil form infaq atau shadaqah. Sementara pegawai dengan masa kerja kurang 1-5 

atau golongan I-II dibebaskan dari pengumpulan zakat.69
  

 

Jika ditinjau dari aspek sosio-hukum, perbedaan paham tentang kewajiban zakat 

profesi antarulama yang berbeda adalah hal yang wajar, karena dalam khazanah pemikiran 

awal Islam belum dibicarakan secara detail perihal zakat profesi. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa respon ulama terhadap implementasi zakat 

profesi masih cukup menajam. Ditinjau dari aspek pegawai dalam penggolongan jabatan, 

juga terdapat perbedaan pendapat tentang zakat profesi, sehingga melahirkan dua golongan 

yang berbeda, menerima dan menolak. Banyak kajian tentang kewajiban zakat profesi, 

namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya perbedaan paham tentang 

kewajiban zakat yang cukup kentara. Hal itu dapat dilihat adanya pertentangan di kalangan 

pegawai negeri terhadap terbitnya SK Bupati yang dikaitkan dengan zakat profesi. 
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Abu Sofyan Sirojuddin adalah tokoh masyarakat yang getol (antusias) terhadap 

implementasi zakat profesi.  Ia adalah  mantan anggota Dewan DPRD tahun 2000-an yang 

tinggal di Desa  Jepun Tulungagung menyatakan: 

“Zakat profesi itu muncul setelah Bupati menerbitkan SK tahun 2004, sebelumnya tidak 

ada. Dengan terbitnya SK tersebut, pengumpulan zakat profesi baru dapat diwujudkan, langkah 

ini dilakukan oleh Bupati agar pegawai dalam pembayaran zakat dapat diperoleh dengan hasil 

maksimal,  terutama kalangan pegawai dan pejabat yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk 

dikenai zakat (sesuai dengan shari>„ah). Dalam pelaksanaan zakat PNS, memang pernah ada 

perlawanan pihak-pihak lain yang kurang setuju, namun tidak digubris (dihiraukan) oleh Bupati 

dan ulama  yang terlibat di BAZ, karena dianggap tidak banyak membawa manfaat, “ya” 

dianggap tidak ada saja”.
70

  

 

Penuturan Abu Sofyan Sirojuddin di atas, memperoleh pembenaran dari Mashuri, 

takmir Masjid Agung al-Munawar Tulungagung yang lebih lanjut menyatakan, bahwa 

penyaluran zakat oleh BAZ kepada fakir-miskin dan bantuan sarana fisik di masjid, 

mus}ala, pondok dan lai-lain telah dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat setempat, 

bahkan sampai di luar wilayah Tulungagung (Trenggalek dan Blitar).
71

 Ditinjau dari aspek 

pendistribusian zakat, BAZ mendapat kritikan tajam dari pihak pegawai negeri yang tidak 

sejalan dengan pengurus BAZ Kabupaten, mereka mengkritik karena diduga telah 

menganulir hak bagian zakat dari BAZ Kecamatan, akibatnya BAZ Kecamatan yang punya 

desa binaan tidak mendapat bagian dari BAZ Kabupaten, sehingga terjadi kesenjangan 

dalam pendistribusian zakat pada fakir miskin.
72

  

Anang Imam Massarief adalah  ketua umum Muhammadiyah Kabupaten, sekaligus 

seorang dokter dan pegawai negeri yang tinggal di Kedungwaru menuturkan. 
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“Secara formal dalam kepengurusan BAZ Kabupaten Tulungagung, memang saya terlibat 

di bidang komisi pengawas. Akan tetapi saya kurang mengetahui masalah zakat PNS apa 

diwajibkan apa tidak, apakah BAZ  juga mengurus zakat PNS apa tidak, saya tidak tahu 

menahu masalah tersebut, karena saya sendiri sudah pensiun sebagai PNS dan saya juga tidak 

pernah merasa dipungut zakat oleh UPZ. Jadi kalau anda ingin tahu lebih detail, coba anda 

tanya kepada pengurus zakat di BAZ, yang mereka-mereka itu lebih mengerti. Setahu saya 

tentang pengumpulan zakat, justru kegiatan yang ada di LAZ Muhammadiyah, tempatnya di 

Besuki yang dipimpin oleh Pak. Supangat, tetapi zakat yang mereka kumpulkan bukan zakat 

yang digali dari PNS, melainkan warga masyarakat setempat”.
73

  

 

Pernyataan Anang di atas, memberikan gambaran bahwa sebagai seorang pegawai 

di samping pengurus BAZ ia tidak begitu mempertentangkan masalah zakat profesi. 

Bahkan di sisi lain sebagai seorang yang menjadi pengurus BAZ, justru tidak mengetahui 

masalah yang berkaitan dengan BAZ secara detail, adalah tindakan yang tidak sepantasnya 

dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat ketika dimintai keterangan seputar zakat ragu 

memberikan penjelasan dan bahkan menunjuk pada pengurus lain.  

Nursalim adalah sekretaris umum Muhammadiyah Tulungagung, dalam suatu 

kesempatan mengungkapkan: 

“Untuk mewajibkan zakat profesi di kalangan PNS iku iwo pakewu (sulit dijalankan), 

meskipun dalam operasional sudah ada landasan SK Bupati. Namun SK yang diterbitkan Bupati 

kaitannya dengan pengumpulan zakat itu sifatnya hanya “himbauan” untuk menjalankan zakat 

dan tidak memaksa bagi pegawai yang tidak setuju. Jadi adanya pengumpulan zakat yang 

dikenakan pada PNS itu memang dilihat dari kebutuhannya, yang saat ini dianggap mendesak 

untuk dilakukan, demi untuk menyelamatkan kalangan ekonomi lemah. Saya sebagai pengurus 

seksi pendayagunaan zakat “ya” terus terang saya setuju bila PNS itu dikenakan zakat, agar 

pengumpulan dan pendayagunaan zakat dapat berjalan secara maksimal. Sampai saat ini al-

h}amd li Alla>h pengumpulan zakat PNS masih berjalan normal dan baik-baik saja, cuma 

dalam penyaluran zakat ada sedikit kekurangan. Saya pernah diprotes oleh warga 

Muhammadiyah karena ada sebagian yang tidak mendapat bagian zakat, meraka  bilang pada 

saya, Pak. Nur ini bagaimana umatnya sendiri “kok” tidak dipikirkan kesejahteraannya padahal 

PNS dari Muhammadiyah “kan” banyak yang terlibat dalam pengumpulan zakat-infak di BAZ. 

Lantaran tidak mendapat bagian saya bilang pada mereka sambil nada menghibur, orang 
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Muhammadiyah kalau masih bisa bertahan dan cukup dalam kebutuhan sehari-hari jangan 

minta atau menerima zakat dari BAZ. Mengenai masalah penyaluran  zakat ke PKL memang 

BAZ Tulungagung agak berbeda secara intern dengan BAZ lainnya. Jadi pemberian zakat ke 

PKL itu memang melihat kebutuhan atau kondisi yang ada”. Di sisi lain  dalam kepengurusan 

BAZ orang Muhammadiyah memang perannya belum ada yang jadi ketua atau orang yang di 

depan,  karena itu, dalam hal mengambil keputusan pun sering kali kandas, karena orang 

Muhammadiyah jumlahnya sedikit”.
74

  

 

Di Tulungagung ulama yang pro terhadap zakat profesi adalah KH.Mugien Arief, 

(ketua NU) Nursalim, Anang Imam Massarief (ketua Muhammadiyah), Abu Sofyan 

Sirojudin dan KH. Syafi'i Abdurrahman (Ketua MUI).
75

 Sedangkan kelompok ulama yang 

kontra adalah KH. Hasyim Abas, Ma‟ruf Asror, dan Tasrip.  

   Untuk membedakan apakah itu pegawai atau ulama yang pro-kontra terhadap zakat 

profesi, tidak cukup dilihat dari data pengumpulan zakat atau pernyataan-pernyataan sikap 

dalam surat kabar atau media saja, tetapi harus disurvai dan diwawancarai langsung ke 

lokasi tempat mereka bekerja atau ketika mereka sedang berada di rumah. Dengan cara 

demikian pro-kontra dapat dipastikan, misalnya di kantor DPRD terdapat pegawai atau 

ulama yang pro-kontra, di lingkup Depag terdapat pegawai yang pro-kontra, Pemkab, Dinas 

Koperasi, Kesbang Linmas dan STAIN, secara keseluruhan terdapat pegawai yang pro dan 

kontra terhadap zakat profesi. Maka  mereka dapat terindentifikasi melalui wawancara dan 

pembuktian data pembayaran zakat di UPZ maupun BAZ. Jadi, identitas pro-kontra juga 
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dapat dilakukan melalui cara dengan mendengarkan "suara" atau lewat informan-informan 

para pengurus UPZ-BAZ, di mana mereka selama ini tinggal atau melaksanakan tugasnya.  

Dalam dinamika kehidupan tidak ada sesuatu yang tidak mengalami perubahan. 

Perubahan  paham tentang kewajiban zakat dapat dilihat dari pembayaran amal sosial atau 

infak Rp. 100 melalui Amal Muslim Mu‟a>wana Tulungagung ke arah pembayaran zakat 

2,5% di UPZ dan BAZ dalam bingkai hukum positif. Perubahan itu, kemudian mengarah 

ke dimensi spiritual keagamaan, legislasi dan regulasi, disebut demikian karena di dalam 

perubahan itu tidak terjadi adanya paksaan dari pemerintah bagi pegawai yang menolak 

pembayaran zakat, akan tetapi terjadi proses relasi paham kewajiban zakat, SK Bupati dan 

interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif yang lahir dari kesadaran pegawai sendiri.  

Perubahan pembayaran zakat yang digerakkan melalui unsur kelembagaan hukum 

positif, mengingatkan akan pola tindakan sebagaimana dinyatakan oleh Moore, bahwa 

dalam perubahan sosiologi hukum, faktor terpenting adalah Lembaga Sosial Semi 

Otonom(LSSO).
76

 Lembaga ini dipandang sebagai suatu ikatan pergaulan hidup, 

sekelompok manusia yang berusaha mencapai tujuan-tujuan tertentu dan menyesuaikan 

tindakannya itu melalui organisasi yang terlembaga. Hal senada juga dinyatakan oleh Ibnu 

Khaldun bahwa perubahan sosial adalah kekuatan masyarakat yang bergerak disebabkan 
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Dalam kajian sosiologi  perubahan sosial adalah perubahan pola hubungan sosial, perilaku, lembaga dan 
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oleh solidaritas sosial „as}abi>yah atau taka>ful al-ijtima‟ atau lingkungan organisasi 

sosial.
77

  

Pembayaran infak yang dilakukan pegawai dan masyarakat melalui Amal Muslim 

Mu‟a>wana ke pembayaran zakat profesi di UPZ dan BAZ dalam bingkai hukum positif 

merupakan wujud dari perubahan yang digerakkan oleh organisasi sosial. Perubahan 

pembayaran zakat melalui organisasi sosial tersebut, tentu ada faktor penyebabnya, faktor 

penyebab itu adalah paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati dan  interpretasi 

ulama yang belum muncul dan terlembaga sebelumnya.  

Dalam setiap perubahan mestilah didapati adanya seorang agen atau aktor yang 

menyadari akan perlunya perubahan. Dalam hal ini peran ulama, seperti kiai Mungien Arief 

ketua NU yang berlatar belakang pesantren salaf dan pendidikan pascasarjana (S2), sangat 

memungkinkan memiliki pandangan untuk merumuskan konsep atau strategi pembayaran 

zakat, yang berlatar belakang pekerja sektor profesi. Prioritas perubahan dalam 

merumuskan implementasi zakat profesi, mula-mula yang disentuh adalah sistem 

kognitifnya melalui pendekatan ceramah-ceramah agama, diskusi ilmiah, dakwah keliling 

diberbagai instansi atau sosialisasi dengan melibatkan sejumlah pegawai untuk 

memperkenalkan zakat profesi. Dari perubahan sistem kognitifnya, kemudian mengarah ke 

perubahan sistem tindakannya dan juga perubahan pada sistem legislasi dan  regulasi yang 

memperantarai hubungan  antara sistem kognitif dengan sistem tindakan. 
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Perubahan lain yang tampak adalah pada sistem pendayagunaan zakat ke arah 

produktif-kretaif, yaitu pemberian zakat gha>rim pada PKL
78  

dan Ibn Sabi>l pada 

penyandang cacat (produktif).
79

 Penyaluran zakat profesi pada PKL dan penyandang cacat 

yang dikembangkan, adalah wujud dari perubahan penyaluran zakat di BAZ Tulungagung. 

 Kesaksian perubahan di sektor pendayagunaan zakat pada  PKL adalah Hartono, 

yang tinggal di RT 5 Karangwaru Kecamatan Tulungagung menyatakan: 

 “Sebelum berdirinya BAZ tahun 2004, tidak ada orang atau lembaga manapun yang 

memberikan modal untuk usaha, khususnya pada PKL. Namun  sejak organisasi BAZ itu ada 

tiba-tiba saya mendapat tawaran untuk dipinjami dana modal untuk usaha loper koran dan 

majalah buku. Dengan senang hati, tawaran itu saya terima tanpa pikir panjang, karena saya 

anggap ini suatu karunia yang sebelumnya tidak pernah saya dapatkan, sambil terus berusaha 

akhirnya dagangan saya kini sudah banyak mengalami perkembangannya dibanding 

sebelumnya”.
80

  

 

Fakta perubahan penyaluran zakat pada penyandang cacat juga dibenarkan oleh 

Didik Prayitno, yang tinggal di sekretariat Kalituri RT 5/RW.II. Waung Boyolangu 

menceritakan: 

“Percatu atau penyandang cacat, mendapat perhatian atau bantuan dari BAZ itu baru setelah 

terbitnya SK Bupati, sebelumnya tidak pernah sama sekali, "ya" lumayan lah buat tambahan 

modal. Bantuan BAZ tersebut, disalurkan pada organisasi Percatu dan Pertuni rata-rata 

mendapat Rp. 5.000.000, sebagai dana santunan, bukan untuk dikembangkan. Namun hasil dari 

inisiatif saya, uang tersebut saya kembangkan dalam bentuk KSU, KSP atau koperasi 

                                                 
78
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pengembangan modal usaha, seperti usaha batu onik, penjahitan, sablon, mracang dan lain-lain. 

Jadi penyandang cacat yang jumlahnya 65 orang, masing-masing individu mendapat dana 

pinjaman bergulir rata-rata sekitar Rp.300.000 sampai Rp. 400.000 perindividu, dari jumlah 

total dana yang diberikan BAZ. Bantuan ini berbeda dengan PKL, kalau PKL masa pinjam 

habis mereka wajib mengembalikan di BAZ sedangkan Percatu tidak”.
81

  

 

Bukti lain, mengenai perubahan pembayaran zakat profesi juga disaksikan dan 

dinyatakan oleh Supriadi:  

“Pasca dibubarkannya BAZIS, maka berdirilah BAZ dan sejak saat itu, baru ada zakat 

profesi, sebelumnya "ya" zakat fitrah, infak atau amal-amal sosial lainnya. Zakat profesi itu 

terbentuk pasca terbitnya SK Bupati sebelumnya tidak ada zakat profesi PNS. Di samping itu 

sejak BAZIS diganti menjadi nama BAZ, penyelenggaraan pengumpulan dan pendayagunaan 

zakat pun menjadi berubah. Wujud dari perubahan itu adalah pengumpulan zakat yang 

diperoleh dari PNS, dan pedayagunaanya disalurkan  oleh BAZ pada sektor produktif-kreatif 

atau penyandang cacat dan PKL, sedangkan zakat kategori konsumtif diberikan pada fakir-

miskin yang ada di sekitar Tulungagung. Perubahan-perubahan tersebut di atas terjadi, akibat 

himbauan Bupati  melalui SE dan SK, yang dirumuskan dengan para alim ulama setempat, yang 

dulunya belum pernah ada”.
82

 

  

  Wujud perubahan pengumpulan zakat berikut, juga diungkapkan oleh Gatot Usman 

Hadi, seksi pendayagunaan zakat yang tinggal di RT. 5 Karangwaru menunturkan: 

“Memang  sebelum tahun 2004, yang diurus BAZIS itu hanya zakat fitrah dan infak, jadi 

setelah adanya SK Bupati, zakat dan infak PNS baru mendapat perhatian serius. Karena yang 

memperhatikan itu Bupati sendiri, maka pegawai banyak yang mau bayar zakat-infak, andaikata 

Bupati tidak peduli, "ya" mungkin belum ada perubahan apa-apa, terutama zakat profesi 

pegawai negeri”.
83

   

 

Pembayaran zakat profesi, yang biasanya diserahkan pada kiai atau pengelola zakat 

setempat tanpa pendataan dan pelaporan yang cermat, seiring dengan kemajuan di bidang 

akuntansi, kini telah berubah menjadi dicatat dan dilaporkan setiap bulan di UPZ atau 

setiap tahun di DPRD. Pembayaran infak-s}adaqah yang diperoleh dari pegawai negeri 
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biasanya dilakukan di kotak amal, kini juga berubah dicatat di UPZ dan disetor ke BAZ. 

Penyaluran zakat dulu hanya disalurkan pada fakir-miskin kini telah berubah, disalurkan 

pada PKL, penyandang cacat, jamu gendongan, sertifikasi tanah wakaf, pengobatan, 

beasiswa dan mu„adhin masjid adalah contoh kongkret perubahan yang terus berlangsung.  

 

F.  Implementasi Zakat Profesi 

 1. Pembentukan  Badan  Amil  Zakat  

 Agar dalam mengimplementasikan zakat profesi dapat berjalan dengan baik dan 

profesional, maka langkah berikutnya adalah harus dilakukan pembentukan BAZ. 

Pembentukan BAZ sebagaimana dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, 

merupakan elemen penting dalam mengimplementasikan tujuan zakat. Melalui Undang-

undang tersebut, pasal 12, pasal 21, 22, 23, 24, KMA nomor 581 tahun 1999. Organisasi 

pengelolaan zakat di Indonesia dapat dilakukan melalui BAZ dan LAZ. Lembaga tersebut, 

mempunyai tugas pokok dalam mengumpulkan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan 

ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ bertangung jawab pada pemerintah 

sesuai dengan tingkatannya (pasal 8 dan 9 Undang-undang pasal 1 KMA), merupakan 

organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ merupakan 

organisasi pengelola zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat non pemerintah.
84
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 Keberadaan BAZ dapat dijumpai dari tingkat nasional sampai tingkat Kecamatan. 

Pembentukan BAZ untuk tingkat nasional dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri 

Agama, untuk tingkat daerah propinsi oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah 

Departemen Agama propinsi, untuk daerah Kabupaten atau daerah Kota Bupati atau 

Walikota atas usul kepala kantor Depag Kabupaten atau Kota, dan untuk tingkat 

Kecamatan oleh Camat atas usul kepala KUA Kecamatan (Pasal 6 UUPZ). BAZ di semua 

tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan 

informatif. 

 Berdasarkan pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Urusan Haji nomor D/291 tahun 2000, BAZ daerah Kabupaten/Kota dibentuk dengan 

keputusan Bupati/Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh kepala 

Departemen Agama Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bupati Tulungagung 

melalui SK nomor 324 tahun 2004 tertangal 18 Nopember 2004 tentang Dewan 

Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana BAZ, telah membentuk pengurus 

BAZ Tulungagung. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya keputusan Bupati tersebut, 

adalah agar pengelolaan zakat dapat berdaya guna atau dapat dipertanggungjawabkan.  

 Sebelum dibentuknya BAZ oleh pemerintah, di Tulungagung telah berdiri lembaga 

AMILTA, yang bergerak di bidang amal sosial untuk keseluruhan warga Tulungagung 

yang  dikelola oleh pemerintah setempat. Sedangkan BAZIS adalah badan pengelola yang 

terdiri dari pembina, penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, bagian perencanaan,  
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penelitian dan pengembangan, bagian pengumpulan dan informasi, serta bagian 

pendayagunaan. Pembina BAZIS pada saat itu adalah Bupati (Budi Susetyo) sedangkan 

penasehatnya adalah ketua MUI, NU dan STAIN. Ketua umum BAZIS dijabat sekretaris 

Wilayah daerah, yaitu KH. Syafi‟i Abdurrahman, sedangkan personalia kepengurusan 

lainnya dipegang oleh para pejabat di lingkup pemerintah daerah Kabupaten yang 

keseluruhannya berjumlah 23 orang. Pengurus BAZIS ini diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati Tulungagung.  

Dasar pembentukan  lembaga AMILTA dan BAZIS tersebut, adalah  SK Bupati 

Tulungagung.
85

 Landasan yuridis dari SK Bupati tersebut adalah Keputusan Bersama 

Menteri  Dalam Negeri RI. dan Menteri Agama RI.  nomor 29 tahun 1991 atau nomor 47 

tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS, yang kemudian diikuti dengan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri RI. nomor 5 tahun 1991 tentang pembinaan teknis Badan Amil Zakat Infak 

dan s}adaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI. nomor 7 tahun 1998 tentang 

pembinaan umum BAZIS.
86

 Berdasarkan peraturan UU tentang pengelolaan zakat nomor 

38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, KMA RI. nomor 373 tahun 2003 tentang 

pelaksanaan UU tentang pengelolaan zakat, SK Gubernur tentang susunan keanggotaan  

BAZ propinsi Jawa Timur, SK Bupati tentang Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan 
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Badan Pelaksana BAZ Tulungagung, maka lembaga AMILTA dan BAZIS tersebut, 

dibubarkan dan berubah menjadi BAZ .
87

 

Jika dibuat perbandingan, maka ruang lingkup kerja BAZIS dan AMILTA sebelum 

terbitnya SK Bupati tidak sedemikian luas jangkauannya, hanya mengurus zakat fitrah 

setahun sekali, infak dan s}adaqah sukarela. Namun sejak terbitnya SK Bupati BAZ dapat 

menghimpun zakat profesi dan infak dari PNS setiap bulan, sekaligus zakat fitrah sekali 

dalam setahun. Namun sejak dibentuknya BAZ, organisasi ini masih mewarisi tradisi yang 

dilakukan BAZIS, yaitu mengelola zakat fitrah, infak dan sad}aqah bukan berasal dari 

PNS. 

Dengan terbitnya SK Bupati yang baru tersebut, kemudian ditindaklajuti dengan Surat 

Edaran tentang  pembentukan UPZ pada unit kerja masing-masing, dengan susunan 

kepengurusan terdiri dari:  Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Maka tugas tim UPZ 

yang telah dibentuk adalah mengumpulkan dan menghimpun zakat dari para pejabat, 

pegawai negeri sipil muslim di Tulungagung.  

Kepengurusan organisasi BAZ dibentuk berdasarkan pada Undang-undang Dasar 

1945 pasal 29. Undang-undang nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat. KMA RI 

nomor 373 Tahun 2003, tentang pelaksanaan UU nomor 38 Tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat. SK Gubernur tentang susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan, 
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Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana BAZ Kabupaten Tulungagung.
88

 Ketentuan dalam 

UU zakat, bahwa pengumpulan zakat ada dua alternatif yang dapat dilakukan BAZ, yaitu 

menerima zakat atau mengambil zakat  atas pemberitahuan muzakki. Menurut data di BAZ, 

sebenarnya potensi pegawai yang menunaikan zakat cukup besar. Hal ini terbukti dari 

banyaknya  pegawai muslim yang mengumpulkan zakat. Sedang menurut data statistik, 

potensi zakat bagi warga non PNS sebenarnya juga cukup besar, jika dilihat dari banyaknya 

umat Islam yang mampu menjalankan ibadah haji setiap tahun. Akan tetapi karena 

ketidaktahuan warga masyarakat, maka tidak banyak yang menunaikan zakat di BAZ.  

BAZ dibentuk bukan hanya mengurus zakat dan infak PNS saja, tetapi dimaksudkan dapat 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara umum.  

Berdasarkan kenyataan di atas, maka tujuan pembentukan BAZ secara umum dan  

khusus adalah; Pertama, meningkatkan  pelayanan zakat profesi bagi pegawai negeri sipil 

atau warga masyarakat yang belum menunaikan zakat secara konsisten.
89

 Kedua, 

meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Ketiga, meningkatkan  pendayagunaan zakat kepada sasaran yang tepat guna. 

Pengumpulan zakat yang hanya berkutat di kalangan pegawai negeri dan 

penyalurannya belum menyentuh rakyat kecil secara menyeluruh menandakan bahwa zakat 

yang digali dari PNS masih  belum cukup untuk berbuat lebih banyak. Karena itu, upaya 
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untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial belum terealisir sepenuhnya. 

Kesejahteran masih dinikmati oleh beberapa orang, sedangkan sebagian rakyat masih 

berada dalam tahapan keluarga pra sejahtera.
90

 Kondisi ini sangat ironis jika dilihat bahwa  

di Tulungagung ini banyak berdiri perusahaa-perusahaan, pertokoan, hotel, wisata, dan 

unit-unit usaha lainnya, namun kontribusinya terhadap zakat relatif kecil dan kurang 

memadai. Dalam konsideran UUPZ dinyatakan bahwa salah satu pertimbangan 

dikeluarkannya Undang-undang tersebut, adalah sebagai upaya penyempurnaan 

pengelolaan zakat sehingga implementasi zakat bisa lebih berhasil dan berdaya guna. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa jika ketentuan-ketentuan dalam 

UUPZ dan peraturan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh lembaga pengelola 

zakat yang ada, baik menyangkut pengumpulan, pendayagunaan dan pertanggungjawaban 

pengelolaan zakat, maka hal itu akan dapat meningkatkan hasil daya guna zakat.   

Sungguhpun demikian, dalam kenyataanya tidak semua ketentuan UUPZ dan 

peraturan pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh BAZ. Dalam hal pengumpulan zakat, 

pihak yang dijadikan sasaran SK Bupati masih terbatas pada pegawai negeri, BUMD dan  

pejabat politik setempat, yang persentasenya belum sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang zakat.
91

 Sedangkan untuk pihak atau instansi lain yang sebenarnya cukup 

potensial untuk digali zakatnya, seperti perusahaan, pedagang, pengusaha dan lain-lain 
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Sebagaimana sumber data dalam KBKS tahun 2008 bahwa masyarakat Tulungagung masih berada dalam  
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Dalam proses pemungutan zakat di lingkungan PNS Dinas Perindag dilakukan asas sukarela tanpa adanya 
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belum tersentuh. Alasan bahwa pihak-pihak ini belum digali zakatnya adalah karena BAZ 

masih sulit menjangkau dan lebih berkonsentrasi ke dalam, maksudnya masih membenahi 

manajemen intern dulu, sebelum melakukan pendekatan dan penggalian zakat dari pihak 

lain di luar zakat PNS atau alasan memang belum punya strategi dan mekanisme untuk 

menarik zakat ke desa-desa atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada.
92

    

Karena itu, BAZ juga dirasa belum konsisten terhadap peraturan perundang-

undangan pasal 11 tentang zakat hasil pendapatan dan jasa yang sebenarnya cukup 

potensial untuk digali zakatnya, ternyata belum disentuh oleh BAZ, seperti perusahaan dan 

jasa. Menurut data statistik tahun 2007 perusahaan industri kecil ada 31.511 sedangkan 

perusahaan industri besar-menengah ada 70 perusahaan.
93

 Untuk anggaran 2007 mencapai 

652.332 milyar rupiah. Penerimaan terbesar berasal dari bagian Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), yaitu sebesar 36.262 milyar rupiah. Sedangkan besarnya belanja Pemerintah Daerah 

pada tahun yang sama mencapai  607.812 milyar, dengan alokasi belanja pegawai mencapai  

344.709 milyar rupiah dari total belanja pemerintah daerah dan untuk pelayanan publik 

sebesar Rp. 115.611.
94

 Sehingga dengan demikian, potensi zakat di Tulungagung dari 

sektor ini sebenarnya cukup potensial.     

Pada tataran pendayagunaan zakat BAZ belum sepenuhnya menjalankan tugas 

sesuai dengan ketentuan Undang-undang zakat. Menurut UUPZ pendayagunaan zakat 

untuk mustah}iq al-zaka>h  harus didasarkan pada hasil pendataan yang benar dan 
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diberikan kepada delapan as}na>f.  Hal ini berarti sebelum zakat diserahkan harus ada 

keyakinan bahwa calon mustah}iq benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan dan 

berhak menerima zakat. Teknis seperti ini hanya dapat diperoleh jika ada seleksi yang 

cermat, sehingga penyaluran zakat tidak salah sasaran. Namun dalam kenyataannya, belum 

terlaksana sepenuhnya sehingga penyaluran zakat masih bersifat pasif, yaitu menyalurkan 

zakat berdasarkan surat permohonan dan laporan dari pihak UPZ yang masuk, tanpa ada 

pengecekan.   

Di sisi lain BAZ juga tidak konsekuen dengan peraturan perundang-undangan zakat 

maupun ketentuan yang dibuat sendiri, misalnya dalam proses pengumpulan dana zakat 

harus melalui bank atau kerja sama dengan bank atas persetujuan muzakki (pasal 13). 

Namun dalam kenyataannya BAZ  tidak melakukan, jika ada fakir-miskin datang meminta 

atau PKL, mereka hanya dianjurkan membuat surat pernyataan dari lurah setempat, dan 

dana diberikan sesuai kesepakatan pengurus tanpa melalui bank.
95

 Sementara di bidang 

penyaluran zakat, BAZ masih bersikap pasif, artinya dalam penyaluran zakat-infak baik ke 

PKL, penyadang cacat, jamu gendongan, beasiswa dan lain-lain sifatnya menunggu di 

kantor dan hanya didasarkan pada surat permohonan yang masuk, tanpa diselidiki apakah 
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Selama kepengurusan BAZ berlangsung 2004-2008 belum dilakukan pengumpulan dana zakat ke bank 
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pemohon benar-benar memenuhi syarat untuk diberi zakat ataukah tidak, bahkan belum 

pernah dilakukan pengecekan di lapangan.
96

  

Menurut UUPZ, pendayagunaan zakat harus didahulukan pada kelompok yang 

paling tidak berdaya secara ekonomi atau mustah}iq setempat. Ini berarti bahwa golongan 

fakir-miskin mendapat perioritas untuk menerima zakat dibandingkan dengan golongan 

lainnya. Namun dalam penyaluran zakat, golongan ini masih banyak yang terlantar, karena 

penyaluran zakat disesuaikan dengan wilayah atau instansi yang paling banyak 

menyetorkan zakat di BAZ. Artinya dalam penyaluran zakat BAZ memberikan perioritas 

tersendiri terhadap penerima zakat, sesuai dengan lembaga yang terkait menyalurkan zakat 

di BAZ. Jadi zakat yang masuk di BAZ dari instansi akan disalurkan  ke sekitar wilayah 

instansi itu berada, dan jika di sekitar instansi tersebut tidak ada pegawai yang membayar 

zakat, maka dipastikan wilayah sekitar instansi tersebut,  tidak memperoleh jatah zakat.
97

  

Sedangkan bagian „a>mil, zakat tidak diberikan pada pengurus, akan tetapi 

digunakan untuk kepentingan umum (administrasi kantor, rapat, transportasi, penataran, 

pelatihan dst.) yang sifatnya insidental. Karena itu, jika dilihat dari sudut pandang UUPZ, 

BAZ tidak konsisten karena mengabaikan hak-hak „a>mil. Secara lebih rinci 

pendayagunaan dan pengembangan zakat profesi, baik sektor produktif kreatif maupun 

konsumtif BAZ Tulungagung dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel: 3. 8. 

Pendayagunaan dan pengembangan zakat BAZ di Tulungagung 

 

No  Sasaran Pendayagunaan Jumlah Keterangan  Jumlah 

Total 

1. Fakir-miskin-mu‘a>llaf /tipe 

konsumtif 

a.   Bantuan Pengobatan 

b.   Benah Rumah 

c.   Santunan Bakul Gendongan  

d.  Yatim Piatu 

e.   Beasiswa 

 

6.750.000 

45.000.000 

20.400.000 

10.000.000 

1.700.000 

 

3 orang 

11 unit Rumah 

128 orang 

18 panti asuhan 

17 siswa SD  

Jumlah 177  

 

 

 

 

 

83.850.000 

 

2. Gha>rim kategori produktif kreatif 

a. Bantuan 20 orang PKL periode I  

b. Bantuan 20 orang PKL periode II 

c. Bantuan 40 orang PKL periode III 

d. Bantuan gha>rim/konsumtif 

 

24.800.000 

25.900.000 

47.500.000 

3.000.000 

 

Tahun 2005-2007 

ada 82 PKL yang 

dibina BAZ  

3 orang 

Triwulan  

 

 

 

 

 

101.200.000 

5

3. 
Sabi>l Alla>h 

a. Pembagunan sarana Ibadah 

b. Bantuan HR. Guru Ngaji/TPQ 

c. Tunjangan Guru Terpencil  

 

11.000.000 

9.000.000 

21.818.993   

 

2 lokasi 

90 orang 

Bergulir 

 

 

 

41.818.993 

6

4. 
Ibn Sabi>l kategori 

produktif/konsumtif 

  a.  Penyandang cacat 

 

  b.  Bantuan Musafir 

 

21.618.993 

 

462.500  

 

Cacat tubuh/netra 

rata-rata lima juta. 

Insidental  

 

 

 

22.543.993 

7

5. 
‘A>mil  

a. Penataran dan Pelatihan 

b. Administrasi Kantor 

c. Biaya rapat-rapat 

d. Biaya perjalanan/trasportasi 

e. Honorarium 

 

 

 

 

 

13.405.418  

 

 

 

 

 

 Insidental  

 

 

 

 

 

13.405.418 

8

6. 
Riqa>b 
a. Bantuan bencana alam 

b. Sertifikasi tanah wakaf  

 

21.818.993 

4.000.000  

 

Kondisional 

8 lokasi/insidental  

 

 

25.818.993 

Jumlah                                                                                                                           288.637.277 

Sumber: Data primer BAZ  Kab. Tulungagung, 2005-2007. 
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Dari tabel di atas, bahwa golongan fakir miskin yang seharusnya mendapat prioritas 

untuk menerima zakat ternyata mendapat porsi lebih kecil, dibanding alokasi untuk 

gha>rim. Di samping itu, bantuan beasiswa bagi fakir miskin seperti tercantum  dalam 

tabel di atas hanya diperuntukkan bagi siswa SD dan bantuan pengobatan.
98

 Hal itu pun 

dengan pertimbangan jika di salah satu Kecamatan atau instansinya aktif menyetorkan 

zakat di BAZ. Alasan BAZ tidak menyalurkan zakat kepada fakir miskin di tempat lain 

atau daerah lain, karena sudah menjadi kesepakatan bahwa zakat yang disetorkan dari 

daerah akan dikembalikan  di daerah itu. Seperti Kecamatan Tulungagung menyetorkan 

zakat ke BAZ, maka zakat akan dikembalikan ke daerah Kecamatan itu berdasarkan usulan 

Camat atau Kepala Desa setempat, jika memang penyaluran zakat dibutuhkan.
99

  

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa sebagian besar zakat disalurkan untuk 

golongan gha>rim, seperti  untuk peminjaman modal bergulir pada PKL, yang jumlahnya 

mencapai 101.200.000 dari total penyaluran zakat. Pendayagunaan zakat untuk golongan 

ini juga memiliki beberapa kelemahan, karena BAZ lebih banyak menyalurkan zakat 

berdasarkan surat permohonan yang masuk tanpa melakukan pengecekan di lapangan. 

Besarnya dana zakat bergulir rata-rata Rp.1.000.000 hingga Rp.1.500.000 per orang, dan 

untuk batuan dana zakat bagi penyandang cacat (Ibn sabi>l) yang dikembangkan 

sebagaimana PKL rata-rata Rp. 5.000.000. Penyaluran zakat yang hanya didasarkan pada 

surat permohonan dan proposal yang masuk atau pengajuan dari UPZ tanpa pengecekan di 
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lapangan  dan sifatnya temporer, memiliki potensi untuk terjadinya penyimpangan, dalam 

arti apakah bantuan dana zakat tersebut benar-benar digunakan untuk keperluan 

sebagaimana termuat dalam surat permohonan dan pernyataan atau tidak.
100

 Dalam 

kaitannya ini, BAZ hanya mendasarkan pada i‟tikad baik dari pihak yang mengajukan 

permohonan.  

Pendistribusian zakat selain untuk fakir-miskin dan gha>rim sebagaimana terlihat 

dalam tabel di atas adalah sabi>l Alla>h mencapai Rp. 41.818.993 dan Ibn sabi>l yang 

tidak sebanding dengan sabi>l Alla>h, yaitu Rp. 22.543.993 dari keseluruhan zakat yang 

terkumpul. Biaya operasional BAZ dan biaya transport petugas BAZ „a>mil yang 

jumlahnya mencapai 13.405.418 dari keseluruhan zakat yang terkumpul. Biaya operasional 

BAZ diambilkan dari sebagian  zakat yang terkumpul karena bantuan pemerintah untuk 

operasional BAZ tidak ada, meskipun dalam Undang-undang dinyatakan bahwa dalam 

upaya menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat, pemerintah “wajib” membantu 

biaya operasional  Badan Amil Zakat.
101

 Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam  Surat 

Keputusan Bupati nomor 324 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil 

Zakat Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang menyatakan segala biaya yang 
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dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan tersebut dibebankan pada APBD 

Kabupaten Tulungagung.
102

  

Adapun mengenai pengawasan terhadap pengelolaan zakat, menurut UUPZ 

merupakan langkah yang diupayakan oleh komisi pengawas terhadap kinerja Badan Amil 

Zakat. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, komisi ini dapat meminta bantuan 

akuntan publik (pasal 18). Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan serta dalam 

pengawasan terhadap BAZ (pasal 20) yang diwujudkan dalam bentuk:  

a.  Memperoleh informasi pengelolaan zakat yang di kelola oleh Badan Amil Zakat. 

b. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Amil Zakat. 

c. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat. 

Di samping itu, BAZ dalam setiap tahun diwajibkan untuk memberikan laporan 

tahunan pelaksanaan tugasnya kepada DPRD sesuai dengan tingkatannya (pasal 19).  

Berdasarkan hal tersebut, pengawasan terhadap pengelolaan zakat, juga  sudah 

dilakukan oleh sejumlah pengurus BAZ Tulungagung, yaitu oleh komisi pengawas yang 

dilakukan secara insidental (sewaktu-waktu), seperti pada saat penghitungan pemasukan 

per bulan, pendistribusian zakat untuk bantuan beasiswa, pinjaman dana bergulir PKL, 

penyandang cacat, bencana alam dan lain-lain. Namun demikian, dalam pengawasan ini 

anggota pengawas yang terlibat aktif hanyalah yang berasal dari unsur ulama saja dan 

pengawasan ini hanya bersifat keagamaan (shari>„ah) saja. Adapun tokoh-tokoh 
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pemerintah yang duduk di komisi pengawas tidak begitu aktif atau bahkan tidak terlibat 

sama sekali, sehingga pengawasan dalam teknis manajerial kurang begitu diperhatikan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi pengawas  selama ini, tidak pernah meminta 

bantuan akuntan publik sebagaimana ditentukan Undang-undang, jika prosedur dalam 

Undang-undang dapat dilakukan oleh komisi pengawas dengan baik, maka kemungkinan 

kecil adanya kesalahan atau penyelewengan dapat dilakukan.
103

 Namun perlu dicacat 

bahwa selama ini, memang belum terjadi adanya penyelewengan pada organisasi BAZ di 

Tulungagung.  Adapun hasil pengawasan ini bersifat intern dalam arti tidak dipublikasikan  

secara tebuka kepada para pegawai atau masyarakat. 

Publikasi pengelolaan zakat hanya dilakukan dengan melaporkan secara rutin tiga 

bulan sekali kapada para muzakki (PNS) melalui instansi di mana para pegawai bekerja. 

Laporan ini tidak ditujukan secara individual ke masing-masing  pegawai, melainkan secara 

kolektif ke masing-masing instansi. BAZ tidak memublikasikan pengelolaan zakatnya  

kepada semua pegawai atau warga masyarakat secara luas baik lewat internet atau surat 

kabar, dengan alasan dana BAZ justru dikhawatirkan akan habis buat keperluan publikasi 

tersebut.
104

 Apabila ada publikasi ke pegawai atau warga masyarakat, hal itu terbatas 

dilakukan pada acara-acara tertentu, seperti pada saat penyerahan bantuan dana zakat ke 

suatu masjid.
105

 Pada acara seperti ini, salah satu pengurus BAZ menyampaikan hal-hal 
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yang berkaitan dengan pengelolaan zakat kepada segenap jamaah yang hadir. Minimnya 

publikasi kepada para PNS ini mengakibatkan banyak pegawai yang tidak tahu tentang 

seluk beluk pengelolaan zakat oleh BAZ Kabupaten Tulungagung, sehingga mereka tidak 

dapat berpartisipasi untuk melakukan pengawasan. Sebagaimana yang dinyatakan salah 

seorang pegawai negeri sipil golongan IV/a di Kesbang Linmas (Kabidhal) Tulungagung, 

bahwa dirinya tidak mengetahui masalah seluk beluk tentang pengelolaan zakat di BAZ,  

apakah zakat itu sudah sampai pada sasaran yang berhak atau tidak.
106

 Fenomena ini 

menggambarkan bahwa kurangnya publikasi oleh kinerja BAZ ke sejumlah pegawai 

(muzakki) dapat menimbulkan  polemik di antara mereka. 

Sementara dalam hal laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, sudah dilakukan dalam setiap tahun oleh BAZ Pemerintah 

Kabupaten Tulugagung. Sejak kepengurusan BAZ ini dibentuk tahun 2004-2008 belum 

pernah ada tanggapan negatif atas laporan ini dari anggota DPRD. Dengan demikian 

anggota DPRD Kabupaten Tulungagung secara resmi telah menerima dengan baik atas  

laporan tentang pelaksanaan tugas BAZ di Tulungagung. 

Berdasarkan persoalan di atas, terdapat beberapa item yang tidak dilaksanakan oleh 

BAZ sebagaimana ketentuan-ketentuan pengelolaan zakat yang telah diatur dalam UUPZ 

menyebabkan tujuan pengelolaan zakat, yaitu dalam rangka memeratakan kesejahteraan 

ekonomi lemah belum  dilaksanakan  secara konsekuen oleh BAZ Kabupaten Tulungagung.   
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3. Menajemen pengelolaan zakat 

Manajemen pengumpulan zakat perlu ditegakkan demi terealisasinya tujuan zakat 

yang menyeluruh, misalnya dengan mendirikan institusi UPZ dan  BAZ guna mewujudkan 

keadilan sosial, serta bertujuan untuk memecahkan permasalahan krisis ekonomi dalam 

masyarakat. Suksesnya pengumpulan zakat tergantung pada bagaimana manajemen 

tersebut dipergunakan pada suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Manajeman  

pengumpulan zakat bertujuan untuk menggarap, mengembangan dan mengelola zakat ke 

tingkat yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat muslim. Dengan kata lain, 

pengumpulan zakat tidak akan tercapai dengan hasil maksimal, tanpa melalui manajemen 

yang ada. Menajemen merupakan prasyarat bagi organisasi atau perundang-undangan zakat 

untuk mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang ikhlas 

yang berdiri di bawah panji-panji shari>„ah.  

Implementasi zakat profesi dapat dilakukan dengan baik, efektif dan efesien, jika 

dilengkapi dengan manajemen. Definisi mengenai manajemen sebagaimana dinyatakan 

oleh Qodri Azizi adalah  process or form of work that involves the guidance or direction of 

group of people toward organizational goals or objectives (manajemen adalah suatu proses 

atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan goal 

organisasi).
107

 Jadi, setidaknya ada lima unsur penting: Pertama, badan atau lembaga. 

Kedua, proses kerja. Ketiga, orang yang melakukan proses tersebut. Empat, goal. Dalam 

melakukan kerja pengumpulan zakat, seorang manajer akan melakukan kegiatan-kegiatan 
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yang  disebut  fungsi manajemen, yaitu: (1)  planning, harus ditentukan goal yang ingin 

dicapai dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dan apa yang harus dikerjakan 

untuk mencapai goal tersebut. (2) organizing harus ada pengolongan kegiatan dan 

pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai goal tersebut. (3) 

staffing harus ada penetuan human resources yang diperlukan, pemilihan mereka, 

pemberian training dan pengembangannya. (4)  motivating, pemberian motivasi dan arahan 

untuk menuju goal tersebut. (5) controlling pengukuran performance untuk mencapai goal 

yang telah ditentukan, penentuan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari goal, dan 

sekaligus usaha pelurusan kembali untuk menuju goal yang ada.
108

 

Dengan menggunakan fungsi manajemen zakat tersebut, maka pengumpulan zakat 

tidak hanya dilakukan seadanya dengan kedok  li Alla>h Ta‘a>la>, tetapi harus 

berdasarkan pada asas keteraturan dan ketertiban. Maka pekerjaan li Alla>h Ta‘a>la> 

yang memiliki nilai baik ini tidak boleh disalahgunakan dan disalahartikan. Pengumpulan 

zakat hendaknya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, memiliki ketentuan 

jadwal yang jelas, dan diniati untuk beribadah kepada Allah. Dalam penanganan zakat, 

perlu diperhatikan bahwa para pembayar zakat hendaknya mengetahui ke mana harta zakat 

itu dibagikan dan dimanfaatkan. Badan Amil zakat harus mempunyai dokumen, data dan 

pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima dan tempat 

penyalurannya ke mana, sehingga ketika ada yang bertanya tentang penggunaanya dapat 
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diberi jawaban. Dari segi manajemen seorang ulama yang bertugas di BAZ  tidak 

sepantasnya menjawab : “Lho, anda membayar zakat kan li Alla>h Ta‘a>la> tidak boleh 

berkata begitu”. BAZ juga hendaknya selalu kontak dengan para pemberi zakat, dan tidak 

segan-segan memberi ucapan terima kasih dan tanda terima kepada para pembayar zakat, 

sehingga para pembayar tidak beranggapan bahwa uang zakat yang dibayarkan menguap 

entah kemana. Manajemen seperti ini perlu dilakukan demi menghidarkan para pembayar 

zakat berparasangka yang tidak baik. Tentu semua ini diperlukan biaya administrasi yang 

memadai, sehingga keberadaan BAZ sebagai pelaksana zakat atau „a>mil  benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peranan pemerintah, ulama dan 

tokoh masyarakat setempat merupakan elemen penting yang harus difungsikan sekaligus 

dimanfaatkan sebagai manajemen zakat, agar dapat mencapai pengumpulan zakat secara 

optimal dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. 

 

4. Skala prioritas Badan Amil Zakat 

Dalam mengimplementasikan zakat profesi, langkah selanjutnya BAZ adalah harus 

mampu membuat skala prioritas, terkait dengan pendayagunaan zakat mana atau apa saja 

yang perlu didahulukan di antara sekian banyak hal atau program yang dapat dikategorikan 

sebagai kemaslahatan umum. Di sini perlu ada kinerja yang tepat guna untuk mengelola 

dana zakat, bukan hanya sekedar untuk hal-hal yang konsumtif dan tidak terkontrol. 

Demikian pula, bukan hanya untuk bagunan fisik masjid, yang sering menjadi trade mark 
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para pengurus takmir masjid, meskipun dalam batas-batas tertentu tidak dapat dihindari 

bangunan fisik itu. 

Oleh karena itu, untuk kemaslahatan umum dengan sekian banyak skala prioritas, 

BAZ Tulungagung tampaknya telah memiliki program-program pendayagunaan zakat 

produktif kreatif, produktif dan konsumtif yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa 

jenis meliputi: (1) zakat produktif kreatif, yaitu gha>rim (PKL) dan produktif  Ibn sabi>l 

(penyandang cacat yang dikembangkan). (2) kategori konsmutif, yaitu fakir, miskin, 

mu‟a>llaf, (beasiswa, bantuan pengobatan, benah rumah dan santunan bakul gendongan) 

sabi>l Alla>h (pembagunan sarana ibadah dan tunjangan guru terisolasi), dan riqa>b 

(bantuan bencana alam). Dari keseluruhan  itu merupakan skala prioritas BAZ sendiri 

dalam mendayagunakan dari semua dana zakat yang ada. Dengan pemetaan dan pemikiran 

seperti itu, BAZ Tulungagung sesungguhnya telah memiliki alasan tersendiri dalam 

mengembangkan dana zakat terutama pada PKL. Berikut wawancara dengan Effendi 

Sunny, seorang tokoh masyarakat/wakil ketua NU/BAZ Tulungagung: 

“Perioritas zakat dan infak yang diberikan kepada PKL atau ke sasaran produktif 

kreatif adalah hasil interpretasi ulama BAZ Tulungagung sendiri, yang diambilkan dari 

as}na>f kategori gha>rim (terselubung/tidak dipublikasikan secara terbuka, karena 

dikawatirkan ada rekayasa bagi warga yang mengaku-ngaku sebagai gha>rim) atau 

as}na>f yang dikembangkan. Pemberian dana bergulir bagi PKL itu sesungguhnya 

dilatar belakangi oleh adanya kondisi realitas masyarakat Tulungagung saat itu. Ketika 

saya jalan-jalan pada waktu sore-malam di lokasi Alun-alun Tulungagung, sering 

menjumpai ada sekelompok rentenir yang setiap sore-malam hari “menari‟i 

(mengambil) bunga hasil uang yang dipinjamkan kepada PKL di lokasi Alun-alun 

tersebut. Sehingga menyebabkan banyak di antara PKL yang terjerat hutang dan tidak 

bisa mengembalikan utang-utangnya, atas dasar itu lalu muncul pemikiran untuk 

membantu PKL tersebut. Saya sebagai pengurus BAZ, melihat kenyataan seperti itu, 
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dalam suatu kesempatan saya sampaikan diforum rapat BAZ untuk disepakati dengan 

pengurus lainnya, al-h}amd li Alla>h gagasan saya ini, ternyata disetujui oleh pengurus 

BAZ. Akhirnya proses berikutnya adalah sasaran dana bergulir bagi PKL di samping 

penyandang cacat yang jumlahnya telah disepakati oleh pengurus BAZ, yaitu sekitar 

satu juta atau satu juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan penyandang cacat diberikan 

rata-rata Rp. 5.000.000. Dana bergulir ini, diberikan dengan cacatan untuk 

dikembangkan dan harus dikembalikan, setelah masa satu tahun/sesuai kesepakatan 

BAZ. Untuk modal pinjaman bagi PKL bisa diangsur setiap bulan dan tidak dipungut 

bunga atau tanpa jaminan apapun. Prosedur pemberian dana tersebut, atas dasar surat 

pernyataan atau kesangupan para PKL, sedangkan untuk pemberian dana pada 

penyandang cacat tidak ada kewajiban untuk dikembalikan di BAZ. Pinjaman untuk 

PKL sebenarnya bersifat rahasia?Artinya jika tidak dikembalikan sesungguhnya juga 

tidak ada sanksi apa-apa, tapi jangan bilang pada orang yang pinjam “ya” nanti bisa 

berpikiran untuk tidak mengembalikan”.
109

  

 

Berdasarkan informan di atas, skala prioritas suatu organisasi publik, penting 

dilakukan demi menjamin kelangsungan hidup bagi orang-orang yang lemah secara 

ekonomi. Namun demikian dalam fatwa NU nomor 357 tahun 1986 tindakan organisasi, 

seperti BAZ memeberikan dana zakat kepada modal usaha PKL tidak dibenarkan.
110

  

 

 5. Posisi kinerja Badan Amil Zakat 

Posisi kinerja Badan Amil Zakat sebagai organisasi publik, di bidang pelayanan 

terkait dengan pengelolaan zakat dapat ditinjau dari segi kualitas pelayanan, responsivitas, 

responsibilitas dan akuntabilitas. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa di antara 

pertimbangan dibentuknya BAZ sebagaimana disebut dalam Undang-undang pengelolaan 
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zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi pembayaran zakat dan meningkatkan 

hasil daya guna zakat yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.  

Dari segi kualitas pelayanan BAZ di Tulungagung, sebenarnya belum mampu 

menjangkau keseluruhan pegawai negeri untuk dikenai zakat, terutama bagi golongan 

pegawai yang menolak kewajiban zakat. Di samping itu, kurangnya sosialisasi 

antarpegawai dalam penggolongan tersebut, juga menjadi kendala dalam pengumpulan 

zakat secara menyeluruh, atau memang para pegawai negeri belum memiliki kesadaran dan 

kepercayaan ke arah itu. Pengumpulan zakat di BAZ selama ini hanya menjangkau 

sebagian besar di lingkup Depag, Bawaskab dan Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan 

saja, sementara di instansi lainnya masih diterlantarkan. Karerna itu, jika dilihat dari segi 

kualitas pelayanan maupun responsivitas yang menyangkut sosialisasi dan pelayanan BAZ 

dapat dinilai masih belum terlaksana sepenuhnya. Seorang informan Fancholiq di kantor 

Usaha  Kecil Menengah (UKM) menyatakan: 

“Selama ini, kinerja BAZ belum begitu tampak hasilnya terutama di bidang sosialisasi dan 

pelayanan kepada pegawai, terkait dengan pengumpulan zakat profesi. Saya belum melihat 

hasil  kerja organisasi BAZ, baik dalam pengumpulan maupun dalam pendayagunaan zakat 

yang merata. Di samping itu  BAZ juga tidak transparan dalam melaporkan  hasil dana zakat, 

karena itu banyak pegawai yang belum merasa “plong" melihat kinerja BAZ. Menurut  saya 

dalam  menjalankan kewajiban zakat meskipun ia tidak diberi tahu ke mana dananya menguap, 

bagi saya pegawai tersebut sudah gugur kewajibannya. Namun bagaimanapun transparansi 

dalam pengelolaan zakat itu penting, agar semua pegawai itu tahu kejelasan dan prosesnya 

seperti apa dan bagaimana, apakah zakat sudah digunakan sesuai kebutuhan masyarakat atau 

belum. Layanan informasi seperti ini yang  belum dilakukan oleh BAZ kepada keseluruhan 

pegawai. Sehingga hasil kinerja BAZ selama ini masih banyak digelisakan para pegawai”.
111  
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Kesenjangan kinerja BAZ juga dapat dilihat dari banyaknya pengurus yang kurang 

aktif, lantaran pengurus tidak mendapatkan honor atau gaji dari pemerintah.
112

 Di samping  

hpengurus BAZ sendiri juga belum ada keberanian mengambil zakat dari bagian„a>mil. 

Dengan tidak adanya keberanian itu, maka berdampak pada kesenjangan dalam bertugas. 

Bagaimanapun gaji atau upah kata Blau dan Molm adalah spirit dalam mempertahankan 

semangat dalam bekerja.
113

  

Ada keiginan dari beberapa  pihak agar zakat yang dipungut tidak hanya dari 

kalangan PNS saja, namun menyangkut keseluruhan warga yang kaya maupun kalangan 

profesional lainnya. Beberapa keluhan pegawai dan masyarakat menyangkut masih 

minimnya dana zakat yang disalurkan pada pihak penerima atau zakat salah sasaran  

menyebakan terjadinya kesenjangan sosial. Pengurus BAZ telah merespon dan berusaha 

menjelaskan duduk permasalahannya, seperti yang menyangkut banyaknya pemohon yang 

belum mendapatkan jata zakat atau zakat yang disalurkan tidak sesuai dengan harapan.  

Karena itu, jika dilihat dari segi resposivitasnya, kinerja BAZ Tulungagung dapat dinilai 

sudah cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan. 

Dari segi responsibilitasnya, walaupun  BAZ Tulungagung dalam operasional sudah 

mengikuti petunjuk teknis yang telah dibuat oleh pengurus, namun petunjuk teknis tersebut 

tidak seluruh isinya sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang 

pengelolaan zakat maupun peraturan pelaksanaannya. BAZ pemerintah Kabupaten 
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Tulungagung mempunyai kebijakan sendiri yang tidak semuanya selaras dengan ketentuan 

Undang-undang. Misalnya terkait dengan besarnya pungutan zakat yang tidak sesuai 

ketentuan, walaupun alasannya masuk akal, yaitu sebagai cara pelestarian atau latihan 

zakat. Seperti tidak adanya kerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat,
114

 

sebagaimana dalam Undang-undang zakat bab VII pasal 13 ayat 1 menyatakan BAZ dapat 

bekerja sama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat 

dari harta muzakki yang disimpan di bank atas persetujuan muzakki. Berikutnya 

pendayagunaan zakat seharusnya diperioritaskan untuk membantu pihak-pihak yang secara 

ekonomis membutuhkan, ternyata diprioritaskan pada kepentingan gha>rim atau PKL. 

Dengan demikian, dilihat dari segi responsibilitasnya, kinerja BAZ Tulungagung dapat 

dinilai cukup baik, dibandingkan dengan Kabupaten lainnya, seperti Kediri, Blitar, 

Trenggalek dan Sleman.
115

  

Dari segi akuntabilitasnya, BAZ Tulungagung sudah berusaha memberikan laporan 

pengelolaan zakat setiap tiga bulan kepada para pembayar melalui instansinya masing-

masing. Akan tetapi, dalam pembuatan laporan keuangan masih belum pernah melibatkan 

auditor eksternal, melainkan sekedar laporan pengurus saja. Laporan berisi jumlah 

pengumpulan zakat selama tiga bulan dan keterangan tentang pendistribusiannya. Laporan 

tersebut juga tidak disampaikan per individu, melainkan secara kolektif. Laporan tersebut 
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juga tidak disebarluaskan ke masyarakat luas (internet/surat kabar) atau pegawai negeri 

sipil, dengan alasan BAZ tidak pernah memungut zakat dari mereka, sehingga banyak 

pegawai negeri sipil yang tidak mengetahui kondisi keuangan BAZ. Dengan demikian dari 

segi akuntabilitas, BAZ Tulungagung masih terdapat kelemahan. 

Berdasarkan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa dari segi kualitas 

pelaksanaan maupun pelayanan, responsibilitas, dan akuntabilitasnya kinerja BAZ masih 

perlu diperbaiki.  Sementara dari segi responsivitasnya, kinerja BAZ sudah cukup baik. Hal 

ini didasari pada fakta masukan-masukan atau keluhan-keluhan dari beberapa pihak baik 

pegawai, ulama maupun pemerintah daerah yang berkepentingan. BAZ Tulungagung 

akhirnya menyadari kelemahan atau kekurangan organisasi ini dalam menunaikan 

fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang pengelolaan zakat. Untuk itu 

organisasi ini bertekad untuk meningkatkan kualitasnya di masa mendatang, khususnya 

yang menyangkut budaya pelayanan kepada pegawai dan masyarakat yang selama ini 

masih dianggap belum dilakukan secara maksimal. 

 

G. Faktor-faktor Penghambat dan Penentu dalam Pembayaran Zakat  Profesi 

Formalisasi shari>„ah tentang jasa dan profesi sebagai harta yang dikenai zakat 

(ma>l al-zakawi), dengan sebutan “hasil pendapatan” telah tertuang pada pasal 11 ayat (2) 

bagian f  Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sekalipun 

demikian legitimasi Undang-undang tersebut, tidak serta-merta dapat diterapkan begitu 
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saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya, faktor itu adalah relasi 

paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama yang saling terkait dan 

berimbang untuk mendukung terwujudnya implementasi zakat profesi. Implementasi zakat 

profesi dapat diwujudkan dengan baik, jika di dalamnya terdapat hubungan sosial atau 

organisasi sosial yang bersifat melestarikan atau insentif.
116

 

Menurut al-Farabi organisasi sosial adalah laksana tubuh manusia. Di dalam tubuh 

manusia ada yang utama, yaitu hati, mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Demikian 

halnya seorang pemimpin atau kepala negara harus dapat menangkap sedemikian rupa 

untuk memikirkan kebutuhan rakyatnya atau perlunya kesatuan di dalam organisasi.
117

 

 Organisasi sosial, terkait dengan pembayaran zakat di media UPZ dan BAZ, 

merupakan suatu keharusan dan harapan dalam mencapai tujuan yang intensif (optimal), 

baik dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Hal demikian dapat 

dicapai, jika hubungan sosial atau organisasi sosial, secara insentif terwujud dalam 

kehidupan masayarakat. 

Untuk menunjang dan merealisasikan tujuan zakat di dalam organisasi BAZ,  

dibutuhkan tiga hal, yaitu: Pertama, profesionalisme kinerja yang mumpuni dalam jumlah 

yang memadai. Kedua, media dan sistem yang represif (bersifat menekan). Ketiga, 
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memiliki  kesadaran dan  komitmen yang tinggi serta memiliki birokrasi yang  berwawasan 

modern.  

Faktor lain yang penting dalam mengimplementasikan zakat adalah sumber daya 

manusia, fasilitas dan kepemimpinan.
118

 Berdasarkan beberapa uraian di atas, 

oprasionalisasi BAZ di Tulungagung secara keseluruhan belum memenuhi apa yang 

diharapkan, sehingga hal itu menjadi faktor penghambat dalam pembayaran zakat profesi. 

Dalam merealisasikan tujuan zakat melalui organisasi pengelolaan zakat di BAZ, 

faktor sumber daya manusia memegang peranan penting. Dalam hal ini diperlukan personil 

dalam jumlah yang memadai, memiliki kemampuan berfikir atau bertindak kreatif dan 

inovatif. Kesatuan dalam organisasi merupakan sumber daya manusia yang harus 

didefinisikan sebagai kualitas para pegawai yang diharapkan membuat inovasi untuk 

mencapai tujuan organisasi.  

Kemampuan atau kualitas seseorang tergantung pada ketrampilan dan pengetahuan. 

Unsur pengetahuan dan keterampilan merupakan kemampuan yang didapat melalui 

pendidikan formal dan informal yang dapat menunjang peningkatan kecakapan. 

Pengalaman merupakan potensi yang sangat besar untuk melakukan pekerjaan secara 

efektif. Seseorang tidak cukup berlatar belakang pendidikan saja atau ketrampilan yang 

dimilikinya, melainkan pengalaman yang diperoleh, juga turut menentukan kemampuan 

dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan pengalaman merupakan keseluruhan 
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pelajaran yang dipetik seseorang dari peristiwa-peristiwa dan pengetahuan yang 

dilakukannya dalam perjalanan hidupnya.  

Berdasarkan paparan di atas, maka pendidikan, ketrampilan dan pengetahuan  

merupakan khazanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut 

memainkan peranan dalam kehidupan sosial. Sulit untuk digambarkan jika dalam 

kehidupan manusia tidak memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan, sebab 

pengetahuan merupakan referensi atau sumber jawaban bagi pertanyaan yang muncul 

dalam kehidupan.
119

  

Karena itu, pengetahuan, pendidikan, ketrampilan dan pengalaman terkait erat 

dengan profesionalisme. Profesionalisme yang dimaksud adalah kemampuan untuk 

merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, 

lentur dan mempunyai etos kerja tinggi. Menurut Siagian dikutip Anshori profesionalisme 

adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas sehingga tercapai dengan mutu tinggi, 

waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh 

masyarakat.
120

 

Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai 

masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzakki, nis}a>b, h}awl, dan 

mustah}iq zakat. Begitu pula sulit dibayangkan apabila pengelola zakat tidak penuh 
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dedikasi, bekerja li Alla>h Ta‘a>la>,  maka dimungkinkan banyak akses akan terjadi.
121

 

Seperti penyelewengan dana zakat untuk kepentingan pribadi, sasaran yang tidak tepat 

guna, tidak jujur, kurang amanah,  dan lain-lain. Karena itu, sifat jujur dan amanah menjadi 

bagian penting, sebab berkaitan dengan kepercayaan umat dan dibutuhkan dalam sistem 

pengelolaan zakat yang profesional. Keamanahan dan kejujuran itu dapat diwujudkan 

dalam bentuk transparansi atau terbuka dalam menyampaikan laporan 

pertanggungungjawaban BAZ dalam setiap bulan atau tahun kepada pemerintah. 

Dalam struktur BAZ Tulungagung, personil yang menduduki kepengurusan ada 42 

orang, yang sebagian besar adalah pejabat di lingkungan pemerintah daerah Tulungagung, 

mulai dari Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, staf bagian, kepala Dinas dan seterusnya. 

Selain pejabat pemerintahan, dalam kepengurusan BAZ juga terdapat tokoh-tokoh 

masyarakat  dari beberapa ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, LSM, dan MUI 

setempat yang jumlahnya mencapai 16 orang dari keseluruhan pengurus. 

Keberadaan pengurus yang hampir semuanya berpendidikan tinggi dan memegang 

jabatan penting di lingkungan pemerintah daerah ini, ternyata belum diimbangi  dengan 

sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya di BAZ. Tidak semua pengurus 

memahami seluk beluk permasalahan tentang zakat dengan baik dan bahkan tidak mengerti 

pengelolaan maupun pendayagunaan zakat sama sekali.
122

 Di samping itu hanya sebagian 
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pendayagunaan zakat PNS. Mereka-mereka yang menjadi pengurus BAZ tidak seluruhnya mengetahui, 
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pengurus saja yang aktif dalam organisasi, yaitu  sekitar 2-4 orang, sedangkan selebihnya 

hanya formalitas dan tidak banyak terlibat atau mengetahui kinerja organisasi.
123

 Oleh 

karena itu, tidak mengherankan jika mereka tidak tahu banyak tentang BAZ ketika dimintai 

informasinya, bahkan menunjuk pengurus lain untuk dihubungi. Ketidak aktifan dalam 

kegiatan BAZ tersebut disebabkan karena keterbatasan waktu dari yang bersangkutan 

mengingat mereka adalah orang-orang penting di lingkungan Pemkab Tulungagung yang 

penuh dijejali aktivitas-aktivitas di kantor maupun lainnya.
124

  

 Sebagian pengurus yang berasal dari birokrasi pemerintahan memandang bahwa 

jabatannya di BAZ adalah sebagai sampingan atau bersifat sekunder saja, sehingga mereka 

kurang mencurahkan perhatian secara penuh pada organisasi BAZ.
125

 Adanya kesenjangan 

atau perbedaan  yang timbul  antara kepentingan yang menjadi tujuan organisasi dengan 

kepentingan/tujuan dari masing-masing personilnya mengakibatkan tujuan organisasi  BAZ 

sebagai wadah kesatuan sulit terealisasikan.
126

 Pengurus BAZ berjumlah 42 orang hanya 

terlibat pada awal pembentukan saja, setelah itu jarang sekali muncul dalam aktivitas 

                                                                                                                                                     
bahkan ia menyatakan bahwa saya kurang tahu, saya tidak dapat menjawab takut salah, dan silahkan anda 

tanya kepada pengurus lain yang lebih mengerti masalah ini. Survai dan Wawancara dengan Anang Imam 
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organisasi, bahkan tidak begitu nampak dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
127

 Dengan 

kondisi seperti ini, pengurus BAZ secara keseluruhan tidak konsisten dengan tugas-

tugasnya, sehingga menyebabkan komunikasi menjadi terhambat dan persoalan-persoalan  

lain yang dihadapi BAZ menjadi terlantarkan. 

Faktor lain yang juga menjadi penghambat BAZ dalam mengimplementasikan zakat 

profesi adalah keterbatasan fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas fisik, 

pelayanan, peralatan operasional maupun finansial. Saat ini BAZ Tulungagung belum 

memiliki gedung sendiri yang representatif,
128

 dan selama penelitian berlangsung kantor 

BAZ dua kali pindah tempat, meskipun  keberadaan kantor BAZ mudah dikunjungi dan 

diketahui oleh setiap orang. Namun kegiatan operasional BAZ yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan ulama ini ternyata berada dalam satu kantor dengan MUI setempat dan 

hanya disekat (dipisa) menjadi dua bagian. Hal ini dimungkinkan juga menjadi kendala 

atau terjadi benturan dalam suatu kegiatan secara bersamaan, walaupun selama ini menurut 

keterangan Edi (full timer MUI) belum terjadi hal yang tidak diinginkan. Fasilitas yang ada 

dalam ruang ini, seperti  sebuah komputer dengan printernya, dua buah meja dan enam 

kursi serta satu almari yang dipenuhi oleh arsip-arsip yang semuanya tidak berkaitan 

dengan masalah zakat, tetapi juga barang-barang lain. Faktor berikut yang menjadi 
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Tulungagung , 2 September 2008.     
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penghambat jalannya organisasi BAZ adalah salah satu  petugas (full timer) BAZ, yang 

bertugas di kantor BAZ sering absen dan bahkan apabila ada penyetor zakat atau keperluan 

lain terpaksa mereka dilayani oleh full timer MUI yang kebetulan bertugas. Kalaupun 

mereka datang jika dimintai keterangan mengenai arsip-arsip atau layanan informasi-

informasi yang berkaitan dengan permasalahan zakat, mereka juga tidak dapat melayani 

seluruh kebutahan khalayak dan terlihat sibuk dengan urusan sediri.
129

 

Selain kurang kondusif dalam pelayanan dan fasilitas BAZ tersebut di atas, dana 

operasional BAZ Tulungagung juga sangat terbatas. Tidak ada bantuan dana dari Angaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung yang dialokasikan ke 

BAZ  untuk kebutuhan „a>mil, selama kepengurusan tahun 2004-2008, meskipun dalam 

ketentuan perundang-undangan dan Surat Keputusan Bupati Tulungagung merupakan 

tanggungjawab dan  kewajiban pemerintah untuk membantu biaya operasional BAZ 

tersebut (pasal 23). Selama ini, biaya operasional untuk  full timer  diambilkan dari BAZ, 

untuk dua orang masing-masing mereka mendapatkan sebesar Rp. 200.000  per bulan, 

sedangkan untuk biaya rapat-rapat dan pelatihan-pelatihan bersifat insidental.  

Tidak konsekuennya antara tujuan yang ditentukan dengan fasilitas untuk 

mencapainya, mengakibatkan tujuan organisasi secara keseluruhan sulit terealisir. Dalam 

operasional BAZ Tulungagung, keterbatasan fasilitas terutama dana  berdampak  banyak 

terhadap kinerja BAZ, di antaranya adalah BAZ tidak dapat mensosialisasikan kewajiban 

zakat kepada pegawai atau masyarakat secara intensif, misalnya untuk mempublikasikan 
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hasil pengumpulan zakat lewat media internet, mencetak brosur, memasang iklan, 

mengunjungi calon-calon muzakki dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat wajar jika 

banyak para pegawai atau warga masyarakat yang tidak mengetahui seluk beluk 

permasalahan zakat atau fungsi BAZ sebagai institusi pengelola zakat PNS.  

Hambatan lain adalah masalah dana, juga berdampak dalam kegiatan pengumpulan 

dan pendistribusian zakat. Petugas BAZ Tulungagung dalam proses pengumpulan zakat 

tidak melakukan sistem “jemput  bola”, sebagaimana yang dilakukan oleh BAZ Kota 

Kediri,
130

 sehingga dalam pengumpulan zakat tidak dapat tercapai secara maksimal. Di 

samping itu, karena kurangnya sosialisasi zakat oleh BAZ ke berbagai instansi 

kepegawaian secara menyeluruh juga megakibatkan penurunan jumlah instansi 

berpartisipasi dalam pembayaran zakat dan infak.
131

  

Di wilayah Kabupaten Tulungagung, jarak terjauh kira- kira 44 km, timur-barat 

kira-kira 53 km,
132

 terdiri dari 19  Kecamatan 271 desa dan 749 dusun.
133

 Dengan begitu 

luasnya wilayah, namun belum diimbangi dengan dana operasional yang memadai 

mengakibatkan kurang optimalnya pengurus BAZ dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal 

pendistribusian, BAZ juga tidak dapat melakukan pendekatan secara cermat pihak mana 

yang sangat perlu dibantu dengan dana zakat, sehingga selama ini penyaluran zakat hanya 
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Dalam pengumpulan zakat dan infak BAZ Kota Kediri dilakukan sistem "jemput bola" di seluruh instansi  
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didasarkan surat permohonan, keterangan yang masuk dan pengajuan dari UPZ.  

Selanjutnya pengurus BAZ juga tidak leluasa atau mengecek ke lokasi tempat zakat 

disalurkan apakah dana zakat tersebut benar-benar digunakan sesuai permohonan yang 

diajukan ataukah tidak, misalnya, untuk modal PKL, penyandang cacat tidak pernah dicek, 

bahkan penjual jamu gendongan pun sebagai penerima zakat juga tidak pernah dicek. 

Dengan kondisi seperti ini, potensi adanya penyimpangan penggunaan dana zakat yang 

disalurkan sangat terbuka.
134

 

Akibat lain dari keterbatasan dana ini adalah ketidakmampuan untuk memberi 

honorarium yang wajar terhadap para pengurus, misalnya setara dengan upah minimum 

regional yang berlaku. Selama ini yang mendapat honorarium hanyalah  dua orang staf 

harian atau full timer BAZ,  yang masing-masing mendapat uang transpor Rp.200.000, 

sedangkan para pengurus lainnya tidak memperoleh. Honorarium ini diambilkan dari 

sebagian hasil pengumpulan zakat  dan masih direncanakan ke depan diambilkan dari dana 

APBD.
135

 Dari segi sharia>„ah Islam, sesunguhnya menerima honor tidak menjadi masalah 

karena para pengelola zakat ini mempunyai hak atas zakat yang terkumpul, apakah yang 

bersangkutan itu kaya atau tidak. Para pengelola zakat yang disebut „a>mil berhak 

mendapat bagian zakat, maksimal 1/8 atau 12.5% dari total zakat yang terkumpul.
136
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Namun dalam kenyataan di lapangan setelah di-cross-check „a>mil belum menerima dana 

zakat tersebut. Sehingga  spirit kerja pengurus BAZ kurang maksimal. 

Dari segi yuridis, terdapat kelemahan pada masalah ini, yaitu tidak adanya 

ketentuan dalam UUPZ maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur hak-hak dari 

BAZ,  yang diatur hanyalah tentang tugas-tugas BAZ beserta sanksi-sanksinya apabila 

terjadi pelanggaran. Hak-hak Badan Amil Zakat yang terlupakan atau memang sengaja 

pemerintah tidak mencantumkan dalam perundang-undangan ini, mengakibatkan terabaikan 

pula hak-hak tersebut dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.
137

 

Penyebab lain yang turut andil atas kurang berhasilnya pengumpulan zakat di 

berbagai UPZ yang tersebar di seluruh instansi adalah faktor kesadaran terhadap 

kepemimpinan yang masih kurang intensif dalam menjalankan tugas. Dalam suatu 

birokrasi, pemimpin memegang peranan penting untuk keberhasilan tugas yang 

dilakukannya. Sebagai seorang pemimpin, dia akan berusaha mempengaruhi orang atau 

pegawai yang berada di bawah hirarkinya. Misalnya penempatan koordinator UPZ di 

beberapa instansi yang tidak menjalankan tugasnya cendrung dibiarkan dan belum ada 

keberanian untuk menegurnya, ketika ia tidak menjalankan tugasnya sebagai koordinator 

UPZ. Jika seorang pemimpin ingin berhasil secara maksimal, maka pemimpin  harus 

memahami motivasi bawahannya dalam bekerja sama dengannya dan juga memahami 

jenjang kebutuhannya bagi masing-masing bawahannya, sehingga dia akan tepat dalam 

memberikan motivasi kepadanya.  
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Pemimpin yang baik seharusnya tidak boleh melupakan bawahan di sekitarnya, 

karena terdapat potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan 

kepemimpinannya. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu memanfaatkan potensi 

tersebut. Salah satu usaha memanfaatkan hal itu adalah dengan menciptakan iklim 

partisipasi, dengan mengajak semua potensi itu untuk berperan serta. Kepemimpinan 

partisipasi, menurut Thoha, sebagaimana dikutip Anshori, memberikan kreativitas yang 

otonom pada staf atau bawahannya.
138

  

Di sisi lain rekrutmen pengurus yang tidak memenuhi prosedur sebagaimana 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penyebab lemahnya 

dalam kepengurusan BAZ, sehingga prinsip menempatkan orang-orang yang cakap ke 

masing-masing sub bagian organisasi yang sesuai keahliannya sulit tercapai. Menurut 

Weber untuk mencapai efektivitas suatu birokrasi, para pengurusnya harus dipilih 

berdasarkan kompetensi kualifikasi profesional, rasional dan bukan pada asal-usul sosial 

atau keturunan (al-nasl).
139

 Dalam praktiknya, penyusunan kepengurusan BAZ Kabupaten 

Tulungagung hanya didasarkan pada penunjukan oleh tim formatur yang didasarkan pada 

empat komponen yaitu BAZ, MUI setempat, Depag, dan Binsos Pemkab dan dikaitkan 

dengan kualifikasi jabatan di dalam pemerintahan.
140

  

Dalam rangka mewujudkan  suatu birokrasi yang ideal, maka salah satu faktor dan 

kondisi yang harus dipenuhi adalah para staf yang memiliki gaji standar tetap, dan juga 
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hak-hak yang memadai. Jika hal itu dapat dilakukan, maka kemungkinan besar para 

pengurus BAZ di Tulungagung akan menjalankan tugasnya dengan baik, akan tetapi 

kenyataannya tidak demikian. Pengurus BAZ Tulungagung dalam menjalankan tugasnya 

tidak mendapat honorarium tetap, melainkan hanya bersifat insidental yaitu, biaya yang 

bersangkutan dengan uang transport, penataran, pelatihan, administrasi kantor dan biaya 

rapat.
141

 Dengan tidak adanya honorarium yang memadai mengakibatkan motivasi kerja 

menjadi rendah dan hal ini dapat menyebabkan ke engganan sebagian pengurus untuk aktif 

dalam organisasi. Rendahnya semangat kinerja BAZ dimungkinkan karena pada umumnya 

pegawai-pegawai yang digaji akan dapat lebih diandalakan dari pada sukarelawan-

sukarelawan yang tidak dibayar. Menurut Peter Blau dan Molm ketergantungan ekonomi 

atau hadiah merupakan mekanisme yang dapat diandalkan bagi seorang pemimpin untuk 

memikat para anggota organisasi agar tetap eksis dalam mempertahankan posisi-posisi 

mereka.
142

  

Karena itu, dalam rangka mengoptimalisasi pengumpulan zakat, kiranya perlu adanya 

UPZ dan BAZ sebagai badan dalam pengelolaan zakat. Selain berfungsi dalam membangun 

kesadaran pegawai dalam menjalankan tugas dalam pembayaran zakat maupun infak. 

Melalui proses selektivitas memungkinkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban zakat 

dapat dibagun, jika hal itu dilakukan secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Dengan 

melakukan proses penyadaran seperti itu, maka dimungkingkan hambatan dalam 
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pengumpulan zakat dapat diminimalisir menjadi domain kesadaran dalam menjalankan 

kewajiban zakat. Wahono UPZ Depag menyatakan: 

“Untuk mengingatkan kewajiban zakat bagi PNS itu bukan sesuatu yang mudah 

dilakukan. Para pegawai negeri itu apabila disuruh membayar zakat, banyak yang 

protes, menghujat, membantah bahkan memusui, misalnya diminta bayar zakat profesi 

mala bilang ngomong opo koyo yo-yoho ngerti agomo aiy hingga sekarang masih ada 

pegawai yang bilang begitu. Pertentangan masalah kewajiban zakat profesi, biasanya 

terjadi dalam acara-acara rapat atau pada saat sosialisasi terhadap masalah-masalah 

yang berkaitan dengan motivasi sadar zakat, yang diadakan oleh tim pengurus BAZ 

atau Depag dalam rangka meninkatkan kreativitas pengumpulan zakat profesi agar 

berjalan dengan baik.. Dalam acara-acara tersebut mereka selalu berusaha mencari cela-

cela untuk menghindari pembayaran zakat dan infak, seperti MAN I, MAN II, Beji, 

MAN Rejotagan, dan MTsN Boyolangu. Dan yang paling susah disadarkan atau sering 

protes, justru di lembaga-lembaga tersebut, meski di instansi lain juga ada, namun 

persentasenya kecil. Karena itu, demi efisiensinya pengumpulan zakat saya lakukan 

seleksi bagi pembayar-pembayar zakat, terutama bagi pegawai yang memiliki jabatan 

yang tergolong di atas. Sedangkan pegawai yang masih belum menerima kewajiban 

zakat, mereka saya dekati dengan pendekatan secara kekeluargaan, kemudian saya 

sentil (tanya) megenai alasan-alasannya mengapa mereka menolak kewajiban zakat. 

Untuk menyadarkan mereka, memang harus dilakukan dengan pendekatan secara 

intensif atau terus menerus hingga mereka sadar, dengan cara begitu tahap demi tahap  

dengan sendirinya akan timbulnya kesadaran membayar zakat-infak tanpa dipaksa. Hal 

itu dapat dicapai tergantung pada pendekatan dan kerja keras UPZ di masing-masing 

tempat. Jika UPZ itu lemah di suatu instansi, maka pengumpulan zakat sulit 

diwujudkan. Di kator Depag pun kerja keras dalam pengumpulan zakat masih terus 

saya upayakan demi tegaknya efesiensi kewajiban zakat”.
143

  
 

Pernyataan Wahono di atas, menunjukkan adanya proses seleksi yang dilakukan 

dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan dalam pembayaran zakat di kalangan PNS, 

sekaligus berusaha untuk menumbuhkan kesadaran berzakat. Hal senada  juga dirasakan 

oleh Henry Sugiarti, Zainal Arifin dan Muhadi. Dalam suatu kesempatan Sugiarti pegawai 
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golongan IV Bawaskab bidang Perekonomian Daerah dan Usaha Daerah dengan gaji  Rp. 

3.000.000 mengungkapkan.  

“Para pegawai dahulu di kantor Bawaskab, dalam membayar zakat dan infak tidak 

ada yang didata, “ya” dibayar melalui kotak amal begitu saja, tanpa ada seleksi dan  

hasilnya pun tidak begitu mengembirakan. Namun setelah dilakukan seleksi, didata  

dan diabsen setiap bulan, hasilnya pun jadi lumayan, berbeda dari sebelumnya. Ketika  

pembayaran zakat itu saya data secara tertip dan teratur banyak pegawai yang 

biasanya tidak membayar zakat di UPZ berubah menjadi pegawai yang aktif sebagai 

pembayar zakat. Dengan pendataan dan seleksi yang saya lakukan ini ternyata 

memiliki pengaruh pada tingkat pengumpulan zakat yang jumlahnya lebih banyak dan 

meningkat terus, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh seleksi tersebut. Proses 

seleksi dilakukan kepada semua pegawai secara langsung pada saat pembayaran gaji 

di bendahara keuangan tiap bulan. Seleksi yang dilakukan sacara terus menerus ini, 

memang dimaksudkan agar dapat menumbuhkan kesadaran bagi PNS yang belum 

melakukan pembayaran zakat. Dan  hasil dari penyeleksian tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan efektifitas pembayaran zakat yang signifikan, di samping dapat 

memotivasi kesadaran bagi para PNS lainnya. Selain itu, seleksi sebenarya bertujuan 

agar pengumpulan zakat dan infak dapat dicapai  secara maksimal dan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. Jadi dengan cara melakukan peyeleksian tersebut, seolah-olah 

tanpa sadar para pengawai mulai menyadari akan tuntutan kewajiban zakat yang harus 

mereka jalankan, yaitu beramal ibadah untuk memperoleh "keselamatan" akhirat. 

Lebih dari itu dalam proses seleksi, memang kadang dijumpai pegawai yang seolah-

olah merasa terbebani atau sungkan, sehingga para pegawai dalam menjalankan 

kewajiban zakat dan infak sedikit agak kepaksa lantaran sungkan”.144
  

 

Hambatan pembayaran zakat juga dialami Zainal Arifin koodinator UPZ di lingkup 

Disnaker Transmigrasi Tulungagung. Di tempat instansi ini, Zainal hanya dapat 

mengumpulkan infak sementara zakat ditolak. Karena zakat oleh sebagian pegawai di 

instansinya dipandang masih berat untuk dilakukan, meskipun demikian penyeleksian 

masih terus dilakukan. Menurutnya, seleksi penting dilakukan untuk mengugah kesadaran 

dan menjaga peletarian infak menuju ke arah pembayaran zakat. 
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 Di lembaga Disnaker Transmigrasi ada 83 pegawai, 70 mereka aktif infak dan 

sisanya menolak. Dalam suatu kesempatan Zainal Arifin menjelaskan:  

“Pegawai negeri sipil di lingkup kerja Disnaker Transmigrasi itu, rata-rata 

pemahaman Islamnya masih lemah atau kurang mendalam, “ya” kira-kira sebatas Islam 

KTP. Pengumpulan zakat dan infak dapat diwujudkan tergantung pada koordinator 

UPZ, karena kebanyakan para pegawai kurang mengerti tentang kewajiban zakat, jadi 

sementara yang ada hanya infak. Para pegawai kebanyakan bersikap pasif dan bila 

petugas UPZ tidak sungguh-sungguh berupaya melakukan penarikan atau melakukan 

sistem “jemput bola”, maka dapat dipastikan mereka tidak akan membayarnya. Selama 

ini saya melakukan pengumpulan infak dengan cara saya seleksi atau mendata 

keseluruh pegawai dilingkup instansi Disnaker, baik yang melakukan infak atau yang 

tidak. Dengan cara seleksi yang saya lakukan ini memang memiliki pengaruh untuk 

membuat para pegawai sadar dalam mengumpulkan infak atau setidaknya membuat 

mereka sungkan bila mereka saya datangi. Itulah sebabnya seleksi saya lakukan untuk 

menjadikan mereka sadar dalam membayar infak. Di sini koordinator UPZ dituntut 

untuk bekerja keras dalam rangka mewujudkan pengumpulan infak menuju ke arah 

kewajiban zakat. Jadi karena saya bersemagat dalam mengumpulkan infak, lalu saya 

sering dipangil “pak. infak” dilingkup instansi kerja saya. Untuk pegawai yang pro 

dalam menjalakan infak atau zakat biasanya mereka menyebutnya infes akhirat, tetapi 

bagi pegawai yang menolak infak, apabila saya tarik mereka bilang  dengan bahasa aku 

gak bayar sik  atau saya nanti dulu bayar”.
145

  

 

Hambatan yang dialami oleh koordinator UPZ tersebut, menandakan keterbatasan 

atau kelemahan organisasi BAZ dalam mengumpulkan zakat profesi secara merata. Namun 

apapun harus dinyatakan bahwa pengumpulan zakat profesi di BAZ Tulungagung masih 

tergolong cukup baik, jika dibanding dengan lembaga disekitar, seperti Lembaga Amil 
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Zainal Arifin, Wawancara, Tulungagung,  21 April 2008.  
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Zakat (LAZ) NU, LAZ Masjid Agung al-Munawar dan LAZ Muhammadiyah146 yang rata-

rata perolehan zakatnya relatif kecil.147 

Ketua BAZ di Tulungagung saat ini dipegang oleh Sekretaris Daerah (Sekda) 

Kabupaten (Eko Soetanto) dan wakilnya ketua NU Tulungagung (Mungien Arief) di 

samping wakil Rois Suriyah NU Jawa Timur dan beberapa jabatan lain yang dipegangnya, 

mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan fungsinya di BAZ secara 

optimal dikarenakan kesibukan tugas yang diembannya. Kondisi ini menyebabkan jalannya 

BAZ masih seperti apa adanya, kurang responsif, inovatif terhadap perkembangan yang 

terjadi. Pertemuan-pertemuan sesama pengurus belum diagendakan secara rutin melainkan 

diadakan jika ada keperluan saja, sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam 

pengelolaan zakat sehari-hari belum tersalurkan dengan baik kepada pimpinan. Staf-staf 

pengelola harian  sendiri sungkan kalau berhubungan langsung dengan Ketua BAZ sebagai 

pelaksana yang memegang jabatan penting di pemerintahan maupun di kalangan ulama. 

Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, menurut ketua BAZ dilakukan secara terbuka 

                                                 
146

Dalam suatu wawancara dengan para pengurus LAZ NU, LAZ Masjid Agung al-Munawar dan LAZ 

Muhammadiyah Tulungagung, menyatakan bahwa perolehan zakat reletif kecil dan hanya beroperasi pada 

bulan Ramadhan. Mashuri, Wawancara,  Tulungagung, 1-4 Mei 2008. 
147

Sebagaimana dinyatakan beberapa ormas Islam di Tulungagung sebagian besar perolehan zakat didominasi 

oleh BAZ Tulungagung yang digali dari pegawai negeri, dalam satu tahunnya mencapai ratusan juta rupiah. 

Sedangkan lembaga-lembaga selain BAZ yang beroperasi di bulan Ramadhan, seperti di atas rata-rata zakat 

fitrah dan ma>l yang mencapai sekitar tiga jutaan rupiah dalam pengumpulannya. Mu‟amar, Wawancara, 

Tulungagung, 26 April -2 Mei 2008.   
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dan melibatkan secara keseluruhan pengurus, namun ternyata setelah di-cross-check  masih 

banyak pengurus yang kurang tahu tentang  permasalahan zakat di BAZ.148 

Beberapa faktor penghabat di atas, faktor penentu juga perlu dinyatakan dalam 

masalah ini, karena bagaimana pun organisasi BAZ di balik kekurangan-kekurangan yang 

ada dalam mengimplementasikan zakat profesi, juga terdapat sisi kelebihan yang dicapai. 

Foktor-faktor yang turut menentukan jalannya organisasi BAZ sebagai badan pelaksana 

zakat adalah: Pertama, dukungan politik atau terbitnya SK Bupati, yang turut menentukan 

zakat profesi di Tulungagung. Kedua, peran ulama dalam hal ini yang memberikan 

masukan, interpretasi dan fatwa dalam permasalahan paham tentang kewajiban zakat 

profesi. Ketiga, peranan tokoh masyarakat setempat yang terlibat dalam proses 

pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat.  

Di Tulungagung dapat diamati dengan nyata, bahwa terbitnya SK Bupati memiliki 

pengaruh tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar PNS telah 

membayarkan zakatnya dalam jumlah cukup banyak, dibanding sebelum SK Bupati terbit. 

Di samping itu, ulama yang ditunjuk pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan zakat 

profesi melalui BAZ telah mampu memainkan perannya dalam tugas yang diamanatkanya.  

Salah satu usaha  pengelolaan zakat di BAZ yang dicapai adalah  mampu menciptakan 

partisipasi pembayar zakat pegawai negeri sipil di Tulungagung. Di samping mampu 

                                                 
148

Beberapa survai  dan wawancara dengan  seksi pengawas BAZ, PP Muhammadiyah, menyatakan tidak tahu 

menahu tentang permasalahan BAZ, bahkan ketua MUI yang telibat dalam kepengawasan BAZ pun jika 

ditanya menunjuk orang lain. Anang Imam Massarief dan Syafi'i Abdurrahman, Wawancara, Tulungagung,  2  

Oktober 2008.    
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mengajak para PKL dan penyandang cacat untuk mengembangkan modal usaha  yang 

bersumber dari zakat-infak yang telah disediakan BAZ. Maksud dari pemberian modal 

usaha tersebut, adalah untuk menumbuhkan kreativitas kerja, yang pada giliranya 

diharapkan mampu merubah dirinya menjadi muzakki, dan tidak terus-menerus sebagai 

mustah}iq al-zaka>h  permanen.  

Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsinya BAZ di samping terdapat beberapa 

faktor penghambat juga terdapat faktor penentu yang seimbang dalam mencapai 

keberhasilan BAZ.  Faktor penentu BAZ lainnya adalah legitimasi dari pemerintah, melalui 

legislasi dan regulasi yang ditandai dengan adanya blessing atau restu pemerintah atas 

policymaker yang diambil oleh BAZ. Misalnya ketika BAZ mengeluarkan  kebijakan baru 

tentang penetapan besaran pungutan zakat bagi pegawai, yang memperbaharui ketentuan 

lama. Seperti ketentuan tarif amal sosial lama yang ada dalam lembaga Amal Muslim 

Mu‘a>wana ke Badan Amil Zakat yang baru. Dengan adanya dukungan dari pemerintah 

tersebut, kiranya dapat memperlancar jalannya BAZ dalam menjalankan tugas, khususnya 

memasuki pada stripe atau jalur birokrasi pemerintahan di Kabupaten Tulungagung. 
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BAB VI 

MEMAHAMI REKONSEPTUALISASI ZAKAT PROFESI  

 

 

 

A. Pola dan Tindakan Pembayaran Zakat serta Sistem Nilai yang Melandasinya 

Zakat merupakan ibadah mahd}a>h dan ibadah mu‘a>malah ijtima>„iyah yang 

wajib dilaksanakan sepanjang masa, sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai objek dan 

subjeknya. Manusia sebagai pemberi zakat, maupun sebagai penerima zakat, terutama 

terhadap benda-benda yang memiliki sifat berkembang dan menjadi kebutuhan hidup 

manusia. Terkait dengan hal itu, implementasi zakat profesi kiranya perlu dilakukan 

rekonseptualisasi, redefinisi (menguraikan makna) dan reinterpretasi terutama pada aspek-

aspek substansi yang mengandung muatan dila>lah z}anni>yah dan umum (‘a>m).
1
  

Jika dicermati lebih jauh, dari sudut shari>„ah Islam salah satu di antaranya adalah 

zakat yang merupakan rukun Islam yang paling besar pengaruh dan fungsi sosialnya. 

Shari>„ah Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dirumuskan dalam 

fikih sosial menjadi komponen ibadah. Baik sosial, individual, muqayyad (terikat oleh 

syarat-rukun) maupun mut}laqah (tidak terikat oleh syarat-rukun tertentu). Ia juga 

mengatur hubungan antara manusia interdependence dalam bentuk mu‘a>sharah atau 

mukha>lat}ah (pergaulan sosial)
2
 maupun mu‘a>malah (hubungan transaksi untuk 

                                                 
1
Abdurrachman Qadir,  Zakat Dalam Dimensi Mahd}a>h dan Sosial  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 

182. 
2
al-Ghazali, Ihya>‟ „Ulu>m al-Di>n, vol. 2  (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), 223-24.  
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memenuhi kebutuhan hidup).
3
 Di samping itu juga mengatur tentang perintah zakat sebagai 

salah satu instrumen dalam menciptakan solidaritas sosial yang telah dirumuskan dalam al-

Qur‟a>n. Namun demikian, kenyataannya rukun Islam yang ketiga itu belum dilakukan 

secara maksimal sesuai dengan harapan.   

Makna zakat secara etimologis adalah al-nama> dan al-t}aha>rah daripada al-

barakah. Kedua makna ini berkaitan erat dengan posisi zakat sebagai penyempurna 

eksistensi manusia.
4
 Mayoritas ulama sering memahami dan menterjemakan makna zakat 

sebagai al-nama> (tumbuh) adalah kaitan dengan bertambahnya harta kita ketika ia telah 

dikurangi oleh zakat, atau dengan berzakat harta kita bukanlah menyusut, tetapi justru 

berkembang. Selain dari pengertian itu, juga ada yang lebih menekankan makna “tumbuh” 

dari pembayaran zakat itu berkorelasi dengan tumbuhnya kesadaran eksitensial. Semakin 

tinggi zakat-infak dan s}adaqah yang diberikan seseorang kepada orang lain, maka 

semakin tumbuh kesadaran akan eksistensi dirinya. Secara otomatis suci (al-t}aha>rah) 

dari ranjau-ranjau menuju kesempurnaan eksistensi. Kesadaran rasional kata Buber, dikutip 

Najib Burhani secara esensial bersifat sosial.
5
 

Berpijak dari analisis Weber dalam buku Weber and Islam, terdapat  empat kategori 

penyadaran hukum, yaitu  irasional, rasional, imposisi dan elaborasi.
6
 Secara konseptual 

                                                 
3
Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 2007), 5.   

4
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, vol. 1 (Beirut:  Da>r alFikr, 1983), 276.  

5
Ahmad Najib Burhani, Islam Dinamis (Jakarta: Kompas, 2001), 55. Bandingkan Muhammad Shalih al-

Utsaimin, Fatawa fi Ahkam  al-Zaka>h (t.p.t.t.h),46. 
6
Bryan S. Turner, Weber and Islam (London: University of Aberdeen, 1974), 109-110. Bandingkan Ernest 

Wolf Gazo, “Weber and Islam” dalam Research Approaches, Volume 16, Nomor 2 (Maret, 2005), 45. Periksa 
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dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, jika pegawai negeri menjalankan kewajiban 

zakat dengan kesadaran yang direpresentasikan melalui wahyu Tuhan atau H{adi>th, maka 

tindakannya disebut tindakan irasional. Kedua, hampir dipastikan bahwa pegawai negeri 

yang menjalankan kewajiban zakat, didasari oleh fakta hukum yang relevan, mereka 

membayar zakat karena ada paradigma kebenaran hukum yang rasional atau rasional 

substantif. Ketiga, dalam pembayaran zakat dimungkinkan terdapat dua golongan pegawai, 

yaitu pegawai yang termotivasi iman ketika menjalankan kewajiban zakat dan pegawai 

yang  merasa terbebani karena hartanya berkurang, maka dua tindakan yang berbeda itu 

disebut tindakan imposisi hukum (sekuler dan teokratis). Keempat, jika pegawai negeri 

melakukan pembayaran zakat, ditempatkan pada sistem administrasi yang formal di UPZ 

dan BAZ dalam bingkai hukum positif, maka tindakannya itu disebut elaborasi hukum.  

Apapun harus dinyatakan bahwa pembayaran zakat profesi sebagaimana 

diungkapkan oleh pegawai negeri sipil di Tulungagung memiliki keunikan tersediri. 

Keunikan tersebut tampak adanya relasi paham tentang kewajiban zakat, SK Bupati dan 

interpretasi ulama yang menjadi penentu dalam pembayaran zakat. Dalam proses 

pembayaran zakat profesi, juga terdapat ungkapan potongan, sukarela, wajib dan tidak 

wajib yang merupakan varian dalam proses pembayaran zakat. 

Dalam konteks wilayah setempat, representasi semua tindakan berupa penafsiran, 

penolakan dan penerimaan terhadap zakat profesi juga bervarian. Di dalam proses 

                                                                                                                                                     
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 224. Lihat Bryan S. Turner, “Islam 

Capitalism and the Weber Theses” The British Journal of Sociology, Volume 25, Nomor 2 (Juni, 1974), 235. 
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pembayaran zakat profesi juga terdapat cara-cara tertentu yang berbeda dengan yang lain, 

ketika pembayaran zakat itu dilakukan. Ada proses selektivitas yang terlibat di dalamnya. 

Pemotongan gaji 2,5% misalnya, tidak berlaku secara keseluruhan pada pegawai negeri 

sipil di Tulungagung, ada proses pemilahan antarpegawai dalam penggolongan jabatan 

yang harus dikenai zakat. 

Pembayaran zakat profesi di Tulungagung memang memiliki keunikannya sendiri 

ditinjau dari relasionalitas
7
 antarpegawai dalam penggolongan jabatan, terjadi tarik menarik 

disebabkan oleh relasi paham tentang kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama, 

yang menjadi landasan dan penentu dalam pembayaran zakat profesi. Karena itu, semua 

unsur yang terlibat di dalam proses pembayaran zakat adalah wujud nyata dalam kehidupan 

yang melembaga.  

Adanya intervensi pemerintah dan ulama, kaitannya dengan pembayaran zakat 

profesi, menandakan bahwa masih ada komitmen tinggi pada diri seorang pemimpin, yang 

mendukung kegiatan pembayaran zakat tersebut. Hal ini memang tidak mudah dilakukan 

dan memerlukan personifikasi sikap dan perilaku dalam kehidupan Islami, yang mampu 

mengaktualisasikan dirinya ditengah-tengah kehidupan pegawai dan pejabat. Sehingga 

pembayaran zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan ulama di Tulungagung dapat 

dipertahankan. 

                                                 
7
Dalam pandangan Kelsen konsep relasionalitas adalah konsep kewajiban dan hak. Periksa Hans Kelsen, 

Teori Hukum Murni, terj. Roisul Muttaqien (Bandung: Nusamedia, 2006), 185.    
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Dilihat dari segi pembayaran zakat di BAZ terdapat keunikan, seperti pembayaran 

zakat profesi sebesar lima ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu dan delapan puluh satu ribu 

lima ratus secara keseluruhan mereka pahami sebagai zakat.
8
 Jika dipandang dari segi 

h}awl, zakat dibayar setiap tahun 2,5%, namun dalam kenyataan pegawai negeri membayar 

setiap bulan. Jika dilihat dari pengukuran standar nis}a>b, zakat profesi dikenai 2,5% dari 

pendapatan bersih dan bebas dari utang, namun realitas menunjukan pembayaran zakat 

dilakukan oleh pegawai dari pendapatan bruto. Bahkan dalam penyaluran zakat pun 

mengalami hal yang serupa, seperti BAZ Tulungagung menyalurkan zakat pada PKL,
9
 

penyandang cacat, jamu gendongan, bedah rumah dan sertifikasi tanah wakaf.
10

 Fenomena-

fenomena tersebut, dirasa berbeda dan unik dibanding dengan pembayaran dan penyaluran 

zakat di tempat lain, seperti BAZ Blitar, Trenggalek, Kediri, Surabaya dan Sleman 

Jogjakarta.
11

  

Berdasakan pemahaman  pegawai negeri sipil di atas, belum dijumpai pada karya-

karya penelitian sarjana terdahulu.
12

 Karena itu, rekonseptualisasi zakat profesi yang 

diungkap melalui relasi paham tentang kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama 

dalam bingkai hukum positif di UPZ dan BAZ belum ada.  

                                                 
8
Berdasarkan data di lapangan  dan wawancara langsung,  menunjukkan adanya  pembayaran zakat  pegawai 

golongan III dan IV yang berbeda dengan arus utamanya, yaitu ketentuan dalam fikih dan Undang-undang 

zakat. Muhadi, Wawancara, Tulungagung, 15 Pebruari 2008. 
9
Data primer BAZ Tulungagung, 2005-2007. 

10
Seperti pembayaran zakat 2,5%, infak Rp. 10.000, dan penyaluran zakat pada PKL 100% tahun 2005, 

12,5%, PKL tahun 2007 dan penyandang cacat 50%, adalah hasil interpretasi ulama yang telah disepakati 

oleh pemerintah setempat. Efendi Sunny, Wawancara, Tulungagung, 2 Mei 2008.  
11

Sejak penelitian dilakukan atau survai di beberapa Kabupaten dan BAZ Surabaya belum ditemukan cara-

cara seperti BAZ Tulungagung.  Survai lapangan tahun 2007-2008. 
12

Jika ada kesamaan dalam penelitian zakat, namun  dimungkinkan lokus dan  analisisnya tentu berbeda.  
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B. Pemahaman Konsep Zakat Profesi 

1. Legitimasi institusi dan legitimasi kolektif 

Mary Douglas mentipologikan konsep legitimasi menjadi dua, yaitu legitimasi 

institusi-rasional dan legitimasi kolektif-mistis.
13

 Masing-masing legitimasi memiliki 

pandangan dan arah yang berbeda. Jika zakat profesi dikonsep melalui legitimasi institusi, 

maka tindakan pegawai dalam pembayaran, didasarkan pada otoritas legislasi dan regulasi. 

Demikian pula, jika zakat profesi dikonsep melalui legitimasi kolektif, maka tindakan 

pegawai dalam pembayaran zakat itu didasarkan pada kepercayaan agama. Secara 

konseptual pembayaran zakat profesi dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, secara esensial, tindakan pegawai dalam pembayaran zakat yang 

didasarkan pada legislasi dan regulasi merupakan wujud dari konsep legitimasi institusi. 

Jika pegawai melakukan pembayaran zakat  di UPZ dan BAZ, tentunya memiliki  bukti dan  

dasar legitimasi institusi yang kuat, seperti paham kewajiban zakat, interpretasi ulama, 

legislasi, regulasi, dan teks-teks suci (al-Qur‟a>n, H{adi>th dan fikih).  

Setiap tindakan pegawai dalam melakukan pembayaran zakat tentunya memiliki 

dasar legitimasi masing-masing. Bisa dari sejarah sosiologi hukum, Undang-undang, Surat 

Edaran Bupati, kitab fikih terdahulu maupun kontemporer yang dianggap sebagai referensi 

atau dasar penting dalam pembayaran zakat profesi. Salah satu dari referensi penting adalah 

kitab Fiqh al-Zaka>h dan  al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 2 merupakan kitab 

                                                 
13

Mary Douglas, “Comment Pensent les Institutions”, dalam Sciences Humaines (La Découverte: Perancis, 

2000), 104. 

 



 218 

standar yang membahas zakat profesi, jasa, karyawan, perusahaan dan seterunya dapat 

dijadikan sebagai kitab rujukan utama yang mendasari pembayaran zakat profesi di 

Tulungagung. Pemotongan gaji pegawai, pejabat, dokter, hingga zakat perusahaan sebagai 

suatu kewajiban, ternyata bersumber dari kitab ini. Demikian juga pemotongan gaji, upah, 

hadiah dan profesi tentara sebagai zakat yang harus dibayar, ternyata juga bersumber dari 

sejarah pemberlakuan zakat profesi pada masa s}ah}a>bat ‘Umar bin al-Khat}t}a>b, Ibn 

Abbas, Ibn Mas‟ud, Mu‘a>wiyah dan ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z
14

 yang diyakini sebagai 

kebenaran-kebenaran historis yang keseluruhannya dapat digunakan untuk mendasari zakat 

profesi dalam bingkai hukum positif.  

Pasal 11 ayat 2 pada huruf f Undang-undang pengelolaan zakat yang berisi 

kewajiban zakat hasil pendapatan dan jasa, juga dapat dianggap sebagai pasal rujukan 

penting yang mendasari tindakan pegawai negeri dalam pembayaran zakat. Pemotongan 

gaji 2,5% setiap bulan bagi pegawai negeri sipil, ternyata bermula dari interpretasi para 

ulama yang diyakini sebagai kebenaran dalam hukum Islam maupun hukum positif. Karena 

itu, Undang-undang zakat, KMA RI, SK Gubernur, SK Bupati, Surat Edaran Bupati terkait 

dengan zakat profesi, memberikan gambaran bahwa hakikatnya didapati teks-teks zakat 

dalam hukum Islam yang menjadi pedoman bagi pembayaran zakat PNS tersebut. Jadi, 

pembayaran zakat yang dimobilisasi melalui legitimasi institusi dan legitimasi kolektif 

tersebut, kiranya dapat menjadi jalan untuk penataan sistem pengumpulan, pengelolaan dan 

                                                 
14

Dompet Sosial Madani, “Zakat Profesi”,  dalam http:// www.dsmbali.or.id  (27 Desember  2006). Periksa 

juga  al-Qard}awi> Fiqh al-Zaka>h  (Bairut: Muassasat ar-Risalah, 1973), 29. 

http://www.dsmbali.or.id/
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pendayagunaan zakat, yang sebelumnya tidak ada atau ada tetapi biasa-biasa saja, 

kemudian di transformasikan menjadi sesuatu yang lebih baik. 

Kedua, legitimasi kolektif, yaitu tindakan pegawai dalam pembayaran zakat itu 

didasarkan pada motif dogma atau kepercayaan agama yang kuat. Artinya tidak diperlukan 

lagi berbagai pemikiran dalam melakukan pembayaran  zakat, karena kewajiban zakat telah 

menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Jika pegawai membayar zakat di UPZ, mereka 

percaya dan mengetahui bahwa zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah swt., 

setelah gaji yang mereka peroleh mencapai nis}a>b. Jika pegawai melakukan pembayaran 

zakat, tentunya tindakannya itu didasari oleh adanya kepercayaan yang kuat dalam ajaran 

Islam yang mesti dilakukan begitu saja. Pegawai akan menjalankan kewajiban zakat, ketika 

dia merasa bahwa sudah saatnya membayar zakat atau merasa yakin bahwa zakat dapat 

menyelamatkan diri di akhirat atau memperoleh "ganjaran". Pegawai akan mengumpulkan 

zakat di UPZ dan BAZ, ketika hal itu menjadi budaya dan pengetahuan kolektifnya. 

Namun demikian, ada sebagian  pegawai yang menolak terhadap kewajiban zakat 

yang dibayarkan di UPZ dan BAZ juga didasari oleh legitimasi institusi dan legitimasi 

kolektif. Penolakan zakat oleh pegawai, juga memperoleh legitimasi yang berbasis pada 

teks-teks suci maupun hasil interpretasi ulama yang berdasarkan cara pandang mereka. 

Bentuk penolakan itu wujudnya adalah  tindakan dan penafsiran, seperti tidak membayaran 

zakat dan penafsiran sebagian ulama yang mentolelir kewajiban zakat PNS tersebut. 
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Tindakan pembayaran zakat profesi pegawai negeri, mereka anggap bentuk bid'ah atau 

menambah-nambahi ajaran kewajiban zakat yang tidak ada dalam Islam. 

Selain itu, penolakan zakat juga dilakukan di media elektronik, surat kabar dan 

sikap pasif terhadap pembayaran  zakat, juga merupakan sarana untuk membuktikan bahwa 

pemahaman-pemahaman tentang kewajiban zakat profesi tersebut, tidaklah benar adanya.
15

 

Pembayaran zakat profesi yang diselenggarakan di UPZ dan BAZ, menurut pandangan 

sebagian pegawai yang kontra, merupakan kontrak bisnis bersifat mengikat atau 

merekayasa kewajiban zakat, yang dilestarikan melalui hukum positif. 

Dalam konteks ini, kiranya zakat profesi  yang dibangun melalui legitimasi institusi 

dan legitimasi kolektif, dapat menjadi pilihan bagaimana pembayaran zakat itu dapat 

diwujudkan.  

 

2. Selektivitas penggolongan pegawai 

 Selektivitas adalah konsep pemilahan dua bentuk reaksi sosial,
16

 antarpegawai 

dalam penggolongan jabatan, terkait dengan penerimaan dan penolakan zakat profesi, 

sepertinya ada dua kategori selektivitas, yaitu pegawai kategori selektivitas afektif-holistis 

dan rasional-individualitis. Dua kategori itu kemudian membentuk jaringan relasionalitas 

                                                 
15

Supriono, Wawancara, Tulungagung, 21 Agustus 2006.   
16

Pada tahapan positivistik Auguste Comte, reaksi sosial disebut konsep statika sosial, yaitu konsep untuk 

memahami hukum-hukum aksi dan reaksi berbagai sistem sosial. Periksa Koento Wibisono Siswomiharjo, 

Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

1996), 51. 
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terkait dengan seleksi paham kewajiban zakat profesi, yang berujung pada hukum wajib 

atau tidak. Proses dalam selektivitas itu dapat diuraikan sebagai berikut:   

Pertama, selektivitas afektif-holistis, yaitu tindakan pembayaran zakat yang 

dilakukan pegawai di berbagai instansi atau kantor yang didasarkan atas kesadaran "hati 

nurani", di mana tindankan tersebut, menghasilkan kesadaran yang bertujuan dan telah 

menjadi bagian dari tindakan sehari-hari. Seorang pegawai akan membayar zakat di UPZ, 

ketika  seleksi dilakukan dan telah menjadi  bagian dari sistem afektifnya. Peta tindakannya 

telah menerima sistem afektifnya, yang berasal dari norma agama yang mereka pahami 

juga telah menjadi bagian dalam tindakannya. Dengan demikian, seleksi pembayaran zakat 

dilakukan di berbagai instansi masing-masing pegawai, akan menjadi suatu tindakan afektif 

yang mesti dilakukan begitu saja. Demikian juga, seorang pegawai akan aktif membayar 

zakat, ketika seleksi didasari oleh kenyataan afektif-holistis. Sementara pegawai yang 

menolak pembayaran zakat, mereka akan terseleksi sebagai kelompok pegawai yang 

kurang tanggap terhadap makna penting ajaran zakat dibalik tindakan bagi dirinya. Dengan 

kata lain, pegawai yang menolak pembayaran zakat baik golongan I-IV, akan teridentifikasi 

dalam tindakan afektif-holistis dan dikategorikan sebagai pegawai pembangkang yang  

digerakan oleh nafsu afektifnya. 

Kedua, selektivitas rasional-individualistis, yaitu proses seleksi atau pendataan 

pembayaran zakat yang dilakukan secara sistematik, cermat, terorganisasi dan dapat 

dipertanggungjawabkan dihadapan publik atau hukum positif. Seorang pegawai akan 
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melakukan pembayaran zakat, jika pendataan zakat itu dilakukan secara sistematik dan 

cermat di UPZ.  Dibutuhkan kecermatan dalam pembayaran zakat, karena tindakan cermat 

tersebut telah menjadi bagaian dari sistem yang rasional melalui birokrasi pemerintah dan 

harapan bagi hidupnya. Mereka tahu sebenarnya tentang apa nilai, tujuan dan manfaat 

kecermatan dalam pembayaran zakat bagi dirinya. Seorang pegawai akan melakukan 

pembayaran zakat di UPZ-BAZ, ketika pendataan zakat secara cermat itu dilakukan dan 

ketahui. Jika pegawai menjalankan kewajiban zakat, mereka juga mengetahui apa arti 

penting dan manfaat kewajiban zakat bagi dirinya. Jika pegawai menunaikan infak, mereka 

juga tahu apa arti penting dan manfaat menunaikan infak bagi dirinya. Dengan melalui 

proses seleksi tersebut, tindakan pegawai telah memperhitungkan secara matang dan 

konseptual, sehingga tidakannya itu menjadi tindakan selektivitas rasional bertujuan. 

Secara naluri, manusia memiliki dua sifat yang berlawanan. Pada satu sisi, 

mendorongnya untuk berkumpul, tetapi pada sisi yang lain dapat membahayakan. Menurut 

Howard dikutip Dwi Susilo, menyatakan bahwa manusia adalah makluk sosial yang tidak 

sosial. Artinya manusia memiliki kecendrungan untuk hidup bersama dalam masyarakat, 

namun kecendrungan ini disertai dengan resistensi yang terus menerus sehingga 

menimbulkan ancaman, perpecahan bahkan pemberontakan dalam masyarakat.
17

 Sifat 

membrontak atau menarik diri tidak dijumpai jika manusia berada di dalam kelompok yang 

sama. Jika sesama pegawai, maka secara leluasa juga dapat melakukan interaksi yang 

intensif. Demikian pula sesama pegawai yang memiliki pangkat atau golongan dan jabatan 
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Rachmad  K. Dwi Susilo, Integrasi Ilmu Sosial (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2005), 120.  
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yang berbeda-beda. Interaksi antarpegawai dalam penggolongan I-IV, akan sangat terbatas 

pada persoalan-persoalan yang segmental. Dalam segmen tertentu bisa berkomunikasi 

tetapi dalam segmen lain akan membatasi diri. 

Itulah sebabnya terdapat selektivitas penggolongan pegawai, misalnya pegawai 

golongan jabatan I-IV yang melakukan pembayaran zakat dan pegawai golongan jabatan 

lainnya yang menolak membayar zakat. Penolakan zakat antarpegawai dalam 

penggolongan jabatan, tentang kewajiban zakat tentunya memiliki pandangan varian yang 

berbeda, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dalam hidup sehari-hari. Paham tentang 

kewajiban zakat antarpegawai, yang berbeda juga dapat ditinjau dari sisi kebutuhan pokok 

hidup mereka sehari-hari. Pegawai yang menolak zakat pada umumnya memiliki 

tanggungan kredit selain kebutuhan pokok rumah tangga. Menurut Tasrip, pegawai yang 

memiliki tanggungan kredit tidak wajib membayar zakat, demi menjaga keselamatan 

mereka sendiri.
18

 Sedangkan pegawai yang melakukan pemembayaran zakat di UPZ dan 

BAZ, mereka lebih mendasarkan pada kesalehan sosial keagamaan atas dasar interpretasi 

ulama, SK Bupati maupun pemahaman mereka sendiri, tanpa memperdebatkannya.
19

 

Dua bentuk pandangan yang berbeda tentang kewajiban zakat profesi tersebut, 

memungkinkan keduanya bisa berbenturan antara pegawai negeri yang defensif untuk 

mempertahankan nilai ajaran zakat dan pegawai yang ofensif atau menolak terhadap 

pembayaran zakat, dapat teridentifikasi melalui seleksi di UPZ dan BAZ. Bagi pegawai 
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Tasrip (PAI Depag ) dan Ma‟ruf Asror (anggota DPRD), Wawancara, Tulungagung, 4  Mei 2008. 
19

Mastur,  Khalik dan Ahmad, Wawancara, Tulungagung, 18 Maret 2008. 
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negeri yang menerima tentang pembayaran zakat, mereka anggap sebagai ibadah atau 

kesalehan spiritual bagi umat Islam, untuk memperoleh keselamatan di akhirat. Tetapi bagi 

pegawai yang kontra mereka menlolak hal tersebut, bentuk penolakan itu ialah dengan 

mengunakan bahasa dan tindakan, seperti kafir, sampah masyarakat, ‟astaghfi>rūlla>h dan 

demontrasi untuk memaknai kewajiban zakat profesi sebagai kewajiban agama. Jika 

pegawai menolak kewajiban zakat  mereka juga tahu, aspek-aspek yang tidak kompulsif 

(tidak menarik)  yang ditimbulkan oleh aktivitas pengumpulan zakat atau boleh jadi karena 

pelayanan yang kurang memuaskan oleh BAZ terhadap pelaksanaan zakat. Anggapan 

bahwa kewajiban zakat profesi, terkait dengan SK Bupati bagi pegawai negeri yang kontra 

adalah bentuk bid‟ah, paham ngawur (salah), merekayasa teks suci, bahkan sebagian 

pegawai ada  yang menyatakan bahwa zakat profesi belum saatnya untuk ditunaikan.
20

  

Oleh karena itu, pegawai yang melakukan pembayaran zakat di berbagai instansi 

adalah pegawai yang patuh terhadap SK Bupati atau ajaran Islam yang mereka yakini. 

Sedangkan pegawai yang menolak pembayaran zakat-infak di UPZ-BAZ, adalah kelompok 

pegawai pembangkang terhadap SK Bupati atau sekurang-kurangnya ajaran zakat yang 

didukung oleh ulama setempat. Atas dasar ini, maka muncullah kategorisasi melalui proses 

selektivitas, yaitu pegawai negeri sipil yang  "pro" dan "kontra" terhadap zakat profesi.
21

 

Hampir semua proses selektivitas baik itu afeksi-holistis maupun rasional-

individualistis memerlukan peran aktor (ulama-pemerintah). Aktor yang dimaksud adalah 

                                                 
20

Wahono, Wawancara, Tulungagung, 26 Januari  2008. 
21

Perbedaan pandangan tentang zakat profesi PNS, yang menajam antarpegawai adalah  karena zakat profesi, 

terkait dengan  terbitnya SK Bupati. Ahmad, Wawancara, Tulungagung,  26 Januari  2008.      
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aktor yang mampu memerankan dirinya dalam membut jaringan relasionalitas atau 

komitmen tinggi dan kesetiaan dalam struktur keorganisasian.  

 

3. Fungsionalitas zakat profesi  

   Fungsionalitas atau kegunaan adalah konsep yang menegaskan tindakan hubungan 

sosial, di arahkan pada tujuan yang menghasilkan koherensi dan tautologi.
22

 Menurut 

Merton konsep fungsionalitas memiliki dua fungsi manifest (nyata) dan latent 

(tersembunyi),
23

 dua fungsi ini membentuk relasi-relasi formal fungsional terkait dengan 

fungsi sosiologi.
24

 Sosiologi hanya bertugas memahami yang lahiriah (manifest), untuk 

sampai kepada makna yang sebenarnya (latent).
25

 Zakat profesi memiliki fungsi sosial 

manifest dan  fungsi sosial latent,  dapat diuraikan sebagai berikut: 

                                                 
22

Dalam kajian teori fungsional Talcott Parsons yang dikembangkan bersama Robert F. Bales, ada empat teori 

fungsionalisme, yaitu (1) Adaptation, menunjuk pada keharusan bagi sistem sosial untuk menghadapi 

lingkungan. (2) Goal attainment, pemenuhan tujuan atau pencapaian tujuan (3) Integration, menunjuk 

prasyarat hubungan dengan interelasi antara anggota dan sistem sosial, dan (4) Latency pattern maintenance, 

konsep latensi (latency atau pemeliharaan pola-pola nilai), menunjuk pada sistem perbaikan pola-pola 

motivasi kelompok. Teori-teori tersebut, menjelaskan pada setiap tindakan individu yang dianalisis dengan 

paradigma struktural fungsional. Baca Peter Beilharz, Social Theory: A Guide to Central Thinkers (Sydney: 

Allen, 1991), 192. Periksa Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 73-

74.Teori fungsionalisme Parsons dan Bales tersebut, dapat dijadikan perbandingan dalam teori 

fungsiaonalitas yang digagas oleh Mary Douglas, Comment Pensent les Institutions, 104. 
23

Ritzer, Socioloy A Multiple Pradigm Science (Boston: Allyn and Bacon, 1975), 51. Baca Peter L. Berger 

dan Thomas Luckmann,  The Social Construction of Reality (England-USA: Penguin Books, 1991), 23.  
24

Konsep fungsi manifest dan latent, di samping konsep fungsi dan disfungsi adalah konsep yang 

diperkenalkan Robert King Merton, untuk menganalisis antara fungsi nyata dan tersembunyi. Menurut Colins 

Campbell teori fungsi manifest dan latent,  jarang dipergunakan dalam sosiologi kontemporer. Baca George 

Ritzer and Douglas J. Goodman, Modern Sociological Theory (London: Sage, 2001), 59.  
25

Mastuhu, menyatakan bahwa sosiologi hukum hanya melihat nilai-nilai hukum berada di balik  interaksi 

tindakan manusia, dan bertugas memahami yang lahiriah (manifest) untuk sampai kepada makna yang 

sebenarnya (latent). Baca Deden Ridwan, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam (Bandung: Yayasan Nusa 

Cendikia, 2001), 108. Periksa juga Nur Syam, Bukan Dunia Berbeda Sosiologi Komunitas Islam (Surabaya: 

Pustaka Eureka, 2005), 7.  
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Pertama, zakat memiliki fungsi koherensi dan manifest, yaitu fungsi hubungan 

sosial yang diharapkan (intended). Untuk sampai kepada makna yang sebenarnya koherensi 

dan manifest. Maka fungsi zakat  harus di arahkan pada makna sosial koherensi yang 

sebenarnya, yaitu ke sektor produktif  dan produktif kreatif. Zakat produktif,  di mana zakat 

diwujudkan dalam bentuk barang yang menghasilkan, seperti kambing, kerbau, lembu,  

mesin jahit, mesin cetak, alat cukur, pertukangan dan lain-lain. Bentuk pemberian ini akan 

dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja  baru bagi mustahiq yang 

mampu dan kuat berusaha.
26

 Zakat produktif kreatif menurut Rasyid Ridha, di mana zakat 

diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau untuk 

menambah modal bagi para pedagang kecil.
27

 Dalam setiap pengumpulan zakat yang di 

selenggarakan oleh UPZ dan BAZ akan tampak adanya sesuatu yang dianggap manifest, 

seperti zakat produktif yang dikembangkan oleh penyandang cacat, melalui kerajinan batu 

onik, penjahitan, sablon dan salon. Demikian juga zakat produktif kreatif yang disalurkan 

BAZ kepada PKL yang dikembangkan, seperti loper koran, penjual gamping, nasi goreng, 

rujak, VCD, warung kopi, jamu  dan lain-lain secera keseluruhan dapat diharapkan.  

Kedua, zakat fungsi tautologi dan latent (tersembunyi, tetapi dapat diketahui), yaitu 

fungsi zakat yang tidak diharapkan balasan yang sifatnya material, akan tetapi secara latent 

dapat meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk 

ta‟mi>r al-ardh (membangun peradapan), mengkikis sifat kekikiran, melatih 
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M. Syukri Ghazali, Pedoman Zakat, vol. 9, ed. Basthomi, at. al., (Jakarta: Cemara Indah, 1986), 319-320. 

Periksa juga  Syahrin Harahap, Islam: Konsep dan Implementasi Pembayaran, 104.  
27

Muhammd Rashi>d Rid}a>, Tafsi>r al-Mana>r, vol. 10  (Beirut: Da>r al-Fikr, 1972), 506. 
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kedermawanan dan mensyukuri nikmat Allah. Contoh fungsi zakat tautologi-latent adalah 

zakat sasaran konsumtif-tradisional dan konsumtif-kreatif. Zakat konsumtif tradisional, di 

mana zakat dimanfaatkan oleh mustahiq secara langsung untuk memenuhi kebutuhan 

sesaat, misalnya zakat diberikan pada orang yang sangat tua atau lemah badannya. 

Sedangkan zakat konsumtif kreatif, di mana zakat dimanfaatkan untuk beasiswa, pelatihan, 

pengobatan, bencana alam dan sarana ibadah, secara keseluruhan tidak dapat diharapkan 

(bentuk material), tetapi dapat menaikan status sosial mereka.  

Konsep fungsionalitas Douglas di atas, dapat dihubungkan dengan teori Merton, 

yakni akibat yang tidak diharapkan (unanticipated consequences). Tindakan mempunyai 

akibat, baik yang diharapkan atau tidak diharapkan (kausalitas tersembunyi).
28

 Meskipun 

setiap orang menyadari akibat yang diharapkan, analisis sosiologi diperlukan untuk 

menemukan akibat yang tak diharapkan ini. Bahkan konsep beberapa pakar menggangap 

ini adalah esensi dasar dari sosiologi. Berger, menyebuntya studi “untuk menghilangkan 

prasangka” (debunking) atau memperhatikan jauh melampaui pengaruh yang nyata.
 29

   

Dari keseluruhan teori ini, terletak pada interpretasi bahwa zakat profesi dapat 

dikategorikan ke dalam dua fungsi. Fungsi sosial koherensi-manifest dan fungsi spiritual 

tautologi-latent. Pemahaman tentang pembayaran zakat yang memiliki dua fungsi tersebut, 

terletak pada agen yang memainkan peran sebagai individu dalam menjelaskan realitas 

sosial atau hubungan sosial dalam arti yang luas, mencakup relasi formal fungsional, relasi 
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Peter L. Berger dan Thomas Luckmann,  The Social Construction of Reality, 23. 
29

George Ritzer and Douglas J. Goodman, Modern Sociological Theory, 71. 
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hukum, agama, ekonomi maupun politik. Karena luasnya pola relasi, maka dalam 

penelitian implementasi zakat ini, dibatasi pada relasi paham tentang kewajiban zakat, SK 

Bupati dan interpretasi ulama, dalam konteks spiritual dan sosial. Fungsi zakat dalam 

konteks spiritual dapat mendorong kesadaran muzakki dalam menunaikan ibadah zakat 

sesuai dengan kadar-kadar yang telah ditentukan oleh agama. Sedangkan fungsi sosial 

zakat, untuk mengatasi problem-problem sosial, seperti kemiskinan, masyarakat yang 

tertindas, bencana alam, meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan, melindungi 

keamanan warga negara dan lain-lain. 

 

Skema: 5.1. 

Hubungan relasionalitas antara legitimasi, selektivitas dan fungsionalitas zakat profesi 
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C. Zakat sebagai Representasi Institusi Sosial dan Religius  

 1. Institusi sosio-legislasi dan regulasi: pegawai sebagai subjek 

   Institusi atau organisasi sosial diangkat dari karya Ibnu Khaldun yang dikenal 

dengan konsep „as}abi>yah atau group feeling, yang merupakan inti dari organisasi sosial. 

„as}abi>yah, yaitu bentuk organisasi yang mengikat kelompok-kelompok menjadi satu 

melalui sarana budaya, bahasa dan peraturan.
30

  

Jika pegawai negeri melakukan pembayaran zakat didasarkan pada keyakinan 

agama, moral dan pengetahuan, maka tindakannya itu disebut "budaya",
31

 karena telah 

menjadi bagian kognitif dan cara hidupnya. Pegawai negeri akan melakukan pembayaran 

zakat, karena mereka mengetahui bahwa zakat memiliki nilai-nilai dan akibat baik bagi diri 

dan orang lain. Pegawai akan datang membayar zakat di BAZ, karena megetahui manfaat 

yang didasari oleh kenyataan "nilai" atau "bahasa". Jika pegawai dalam melakukan 

pembayaran zakat, mereka menempatkan institusi BAZ sebagai media  yang efektif, maka 

tindakannya itu didasari oleh "peraturan" atau sistem yang terlembaga. Dari keseluruhan 

proses „as}abi>yah tersebut, tindakan pegawai dalam pembayaran zakat telah 

dipertimbangkan secara mantap sesuai dengan paham kewajiban zakat, SK Bupati dan 

interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif atau shari>„ah Islam. Hampir semua proses 
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Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, 238/159.  
31

Menurut Alisjahbana, bahwa  budaya itu mencakup  pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat 

istiadat, dan segala kecakapan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Periksa Abuddin 

Nata,  Metodologi Studi Islam  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49. 
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di institusi sosial atau„as}abi>yah tersebut, memerlukan peran agen (ulama dan 

pemerintah). Oleh karena itu, di dalam memahami zakat profesi di institusi BAZ yang 

didasari oleh legislasi dan regulasi juga memerlukan  peran agen-agen tersebut. 

Pembayaran zakat dapat dilaksanakan dengan baik, jika serangkaian fungsi  yang 

terlibat di dalam institusi sosial tersebut, dapat dibangun secara kostan dan inheren. 

Artinya, petugas-petugas kantor (diwan) yang diangkat oleh pemerintah secara resmi dalam 

status jabatan yang jelas dengan deskripsi batas jabatan yang jelas pula, maka  tidak akan 

terjadi kebijakan yang tumpang tindih atau tidak melebihi batas-batas kewenangannya. 

Ketentuan seperti itu mutlak diperlukan untuk menjamin tata tertib dan menjauhkan 

kekacauan yang tidak diinginkan. Karena itu, diperlukan adanya suatu institusi yang 

mempunyai wewenang  untuk mengaturnya dengan baik. 

Media UPZ dan BAZ sebagai institusi atau organisasi pengelolaan zakat yang 

strategis adalah pemikiran yang didasari oleh legislasi, regulasi atau peraturan pemerintah 

(delegated regulation),
32

  Artinya, pengumpulan zakat  haruslah memiliki dasar legitimasi, 

baik  dari teks suci atau hukum positif. Karena dalam kehidupan ini, tidak semua manusia 

bisa taat pada peraturan yang telah ada, baik dibuat oleh manusia maupun Tuhan.  Sehingga 

setiap institusi yang didasari oleh legislasi, regulasi atau shari>„ah haruslah melekat pada 

setiap tindakan-tindakan yang ada dalam suatu institusi atau ketika menjalankan tugas. 

Namun demikian, sebagai institusi tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan tugas 
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Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,2005), 98.  
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(pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat), jika hanya dipandang dari aspek 

legislasi dan regulasi saja, akan tetapi haruslah didukung oleh legitimasi dari teks-teks suci  

atau interpretasi ulama yang dianggap penting.  

Dalam sejarah perkembangan zakat selalu dijumpai tokoh-tokoh ahli hukum Islam 

yang fatwa-fatwanya didukung oleh kekuatan institusi politik ketika hukum zakat di 

implementasikan. Misalnya Nabi Muhammad  saw. dapat memungut zakat secara efektif, 

ketika didukung oleh institusi politik di Madinah.
33

 Abū Bakar memungut zakat dengan 

kekuatan politik, ‘Umar bin al-Khat}t}a>b memungut jizyah dan kharaj dengan kekuatan 

politik, begitu juga ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z memungut zakat profesi dan gaji juga dengan 

kekuatan institusi politik. Berpijak dari peristiwa historis ini, menggambarkan betapa 

kuatnya otoritas politik dalam menggerakan implementasi zakat pada masa itu.  

Implementasi zakat melalui kekuatan institusi politik tersebut, kemudian hidup 

dalam sejarah-sejarah yang dibukukan melalui proses pelembagaan, pelestarian dan bahkan 

perundang-undangan zakat. Jadi, implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil di 

Tulungagung, juga atas dasar historis, teks suci, politik atau hukum positif. Misalnya 

Undang-undang dan SK Bupati, telah menjadi rujukan utama dalam pembayaran zakat 

profesi di Tulungagung  
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Karen Armstrong, Muhammad: A Biography of  the Prophet (New York: Victor Gollancz, 1991), 247. 
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Implementasi zakat yang didasari legislasi dan regulasi pada hakikatnya adalah 

menempatkan pegawai negeri sebagai subjek. Pegawai sebagai subjek dalam pembayaran 

zakat, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia yang lain, yaitu untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi kalangan ekonomi lemah. Selain itu, pegawai sebagai subjek dalam 

pembayaran zakat di UPZ dan BAZ juga bisa menjadi sarana untuk memperoleh "ganjaran" 

(reward).
34

 Sehingga institusi UPZ dan BAZ harus membuat sesuatu yang menyebakan 

akan munculnya ganjaran tersebut. Misalnya mendayagunakan zakat untuk meningkatkan 

pendidikan yang menyebabkan status sosial mereka naik, tidak menderita secara sosial, 

tidak tertindas hak-hak hidup mereka, jaminan kesehatan dan memberikan kitab kepada 

orang, agar dapat memperoleh pengetahuan adalah wujud  konkret dari ganjaran tersebut.  

Implementasi zakat yang diatur melalui institusi legislasi-regulasi adalah peraturan 

yang ideal, karena dapat memotivasi pegawai negeri sipil dalam pembayaran zakat. Dalam 

produk„as}abi>yah, unsur agama ikut teritegrasi atau tercakup di dalamnya. Pengumpulan 

dan pengelolaan zakat atau lainnya yang terkait dengan zakat profesi dapat dijumpai dalam 

amalan-amalan sosial keagamaan. Sebaliknya tanpa adanya unsur „as}abi>yah, maka 

pengamalan zakat akan sulit dilihat aksistensinya di masyarakat. Di Tulungagung misalnya, 

banyak dijumpai pegawai negeri membayar zakat-infak di institusi UPZ dan BAZ 

menandakan bahwa secara umum pegawai negeri masih digerakkan oleh potensi batinya 

atau dipengaruhi oleh unsur-unsur paham keagamaan mereka melalui budaya, bahasa dan 

                                                 
34

 Hal ini didasarkan pada laporan pembayaran zakat profesi di BAZ, yang menyebut dirinya sebagai hamba 

Allah swt. Dimungkinkan motif pembayaran zakat tersebut dalah untuk memperoleh ganjaran, keselamatan 

atau pahala. Data primer BAZ 2006  
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peraturan. Sehingga terlihat jelas bahwa, prodak„as}abi>yah sebagai warisan nilai-nilai 

kepada generasi berikutnya, masih menempati posisi penting dalam pranata kehidupan 

sosial. Secara  sekematis teori Ibnu Khaldun dapat digambarkan sebagai berikut: 

Skema: 5.2. 

Hubungan relasionalitas ‘as}abi>yah: budaya, bahasa dan peraturan  zakat profesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Institusi religius-legislasi dan regulasi: pegawai sebagai subjek 

 Institusi relegius, yaitu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola 

kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, 

mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum untuk mencapai kebutuhan dasar yang 

berkenaan dengan realitas supra-empiris (di luar realitas ).
35
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Hendropuspito, Sosiologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1983), 115.  
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Berpijak pada analisis di atas, otoritas negara dalam memungut zakat amat 

berhubungan erat dengan keberadaan “haqqu al-amwal”, yaitu golongan masyarakat yang 

harus dijamin dengan kepastian memperoleh santunan finansial agar dapat bertahan hidup. 

Zakat dalam sejarahnya tidak pernah keluar dari karakter religius, karena itu aspek religius 

zakat mempertahankan karakternya sebagai institusi keuangan publik dari sudut pandang 

Islam, sebab zakat harus didistribusikan kepada publik, baik melalui peraturan perundang-

undangan zakat, atau pun tidak. Oleh karena itu, karakter khas zakat terletak pada fakta 

bahwa aspek distributifnya lebih penting dari pengumpulannya. Sekalipun dalam ekonomi 

konvensional, keuangan publik dikaitkan dengan pemerintah, sebagaimana ia didefinisikan 

sebagai “studi tentang keputusan pemerintah, perpajakan dan pembelanjaan. Penekanan 

pada aspek pembelajaan, dengan mengesampingkan bentuknya, adalah di antara karakter 

khusus religius zakat.
36

 

Institusi UPZ dan BAZ adalah lokus penting dalam proses pengumpulan dan 

pengelolaan zakat bagi pegawai negeri sipil di Tulungagung. Keduanya menjadi tempat 

yang mestilah menjadi tempat penting di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai media 

institusi relegius, keduanya memiliki fungsi tersendiri, sebagai tempat yang meliki potensi 

dalam pengumpulan zakat profesi. Di sinilah pegawai negeri  melakukan  aktivitas religius 

atau spritualisasi zakat untuk memperoleh ganjaran (reward) atau pahala (merit), tanpa 

adanya unsur yang didasarkan pada legislasi dan regulasi. Apapun namanya, yang jelas 
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Ugi Suharto, Keuangan Publik Reinterpretasi Zakat dan Pajak (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004), 200.   
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motif penyebab atau because motive di antara mereka yang menjalankan pembayaran zakat, 

di berbagai instansi atau kantor adalah keinginan yang kuat untuk memperoleh kebahagiaan 

dunia dan akhirat atau masuk surga. Pembayaran zakat profesi, sebenarnya merupakan 

ajaran Islam yang semangatnya tidak lain adalah untuk memperoleh keselamatan atau 

"ganjaran". Jadi, baik proses maupun hasil akhir dari pembayaran zakat-infak adalah untuk 

memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, in order to motive atau motif 

tujuan dari aktivitas pembayaran zakat adalah keinginan yang kuat untuk memperoleh 

"ganjaran" atau pahala.  

Untuk memperoleh ganjaran atau keselamatan dunia-akhirat tersebut, pegawai 

melakukan pembayaran zakat dan infak di UPZ. Selain itu, pegawai juga melakukan 

pengumpulan s}adaqah, secara bersamaan dengan pembayaran zakat dan infak. 

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa institusi UPZ dianggap tempat penting, 

karena memiliki beberapa alasan, yaitu sebagai media atau tempat yang mudah dijangkau 

oleh pegawai dalam melakukan pembayaran zakat dan infak, sebab keberadaanya ada di 

setiap instansi atau kantor. Sedangkan BAZ dianggap tempat yang strategis dan efektif 

dalam melakukan berbagai kegiatan, seperti pengelolaan dan pendayagunaan zakat. 

Media UPZ dan BAZ sebagai tempat yang efektif dan efesien adalah pemikiran 

yang didasari oleh peraturan perundang-undagan zakat dan SK Bupati. Sehingga tempat itu 

memiliki kewenangan sebagaimana tersebut di atas. Ia  menjadi tempat yang strategis dan 

efektif, karena mendapat legitimasi dari pemerintah, ulama dan tokoh masyarakat. Sebagai 
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tempat yang dipandang strategis, maka ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai institusi, 

seperti memiliki sifat jujur atau amanah, memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas 

dengan baik, memahami hukum zakat, bertanggung jawab terhadap tindakan yang 

dilakukan dan lain-lain.  Jadi pembayaran zakat profesi yang diserahkan di UPZ dan BAZ, 

merupakan simbol adanya penerimaan hukum zakat dalam Islam ke hukum positif, melalui 

SK Bupati yang berkepentingan terhadap pelestaraian zakat tersebut.  

Pandangan pemerintah dan ulama tentang kewajiban zakat yang  dikenakan bagi 

pegawai negeri melalui UPZ dan BAZ, hakikatnya adalah menempatkan pegawai sebagai 

subjek. Pegawai sebagai subjek pengumpul zakat, dapat dimanfaatkan untuk menumbuh 

kembangkan kesadaran zakat bagi pegawai negeri yang lain. Institusi UPZ dan BAZ bisa 

menjadi sarana untuk memperoleh "ganjaran". BAZ sebagai sarana untuk memperoleh 

ganjaran, tentu orang yang terlibat di dalam kepengurusan BAZ, harus membuat  sesuatu 

yang menyebabkan pegawai tertarik dalam menjalankan zakat profesi, sehingga munculnya 

"ganjaran". Misalanya dengan melakukan sosialisasi (ceramah, khutbah, seminar, 

lokakarya), seleksi atau pendekatan langsung di berbagai instansi dengan pegawai, secara 

terus menerus dan membuat mereka tertarik melakukan pembayaran zakat-infak adalah 

wujud konkret dari ganjaran tersebut.  

 

3.  Hubungan relasionalitas antara institusi sosial dan institusi religius: pegawai 

sebagai subjek-objek 
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  Berbagai pandangan tentang implementasi zakat di kalangan pegawai negeri sipil, 

muncul ketika pembayaran zakat dihubungkan dengan institusi legislasi dan regulasi yang 

diklaim sebagai kewajiban zakat. Tentu saja, kewajiban zakat yang dihubungkan dengan 

legislasi dan regulasi tersebut menimbulkan resistensi di kalangan pegawai negeri yang 

menjadi subjek objek terhadap legislasi, regulasi tersebut. Resistensi itu muncul disebabkan 

adanya pemahaman teks suci (al-Qur‟a>n) dan SK Bupati dalam sudut pandang yang 

berbeda. Karena itu, pegawai yang dipandang sebagai subjek dan objek yang dapat 

ditumbuhkembangkan sekaligus dilestarikan. 

Dalam sekala kognitif, nilai-nilai relegius zakat ditempatkan pada tingkat hirarki 

nilai yang tinggi di atas skala ilmu pengetahuan positif, filosofis dan sosial. Karena itu, 

paham kewajiban zakat profesi dapat bervariasi dan berubah ketika pandangan 

antarpegawai dalam penggolongan berbeda. Lebih-lebih pemahaman tentang zakat profesi 

tersebut, dihubungkan dengan legislasi-regulasi dan pembayarannya melalui UPZ dan 

BAZ, sebagai institusi resmi dalam hukum positif. Pandangan tentang zakat profesi yang 

dihubungkan dengan legislasi-regulasi tersebut merupakan variabel yang tidak disangkal, di 

mana pembayaran zakat dapat berkolaborasi antara  institusi sosio-rasional dalam legislasi-

regulasi, dengan institusi religio-irasional dalam hukum Islam. 

Ada alasan legislasi-regulasi, terkait  dengan zakat profesi, karena memiliki fungsi 

religius dan sosial. Fungsi religius zakat merupakan jalan kesalehan diri personal, 

sedangkan fungsi sosial zakat adalah menciptakan keadilan ekonomi di masyarakat. 
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Legislasi dan regulasi dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi pembayaran zakat, guna 

menolong orang yang terprosok ke dalam tindak asusila atau kriminal, yang 

memungkinkan memperoleh "ganjaran". Institusi legislasi-regulasi yang dipelopori oleh 

pemerintah dan ulama harus mampu membuat para pegawai, tertarik untuk membayar 

zakat yang memungkinkan untuk memperoleh ganjaran tersebut.  

Zakat profesi yang dilembagakan melalui institusi legislasi-regulasi, merupakan 

langkah yang tepat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengatasi 

problematika sosial atau kelompok ekonomi lemah. Institusi legislasi-regulasi juga menjadi 

variabel penting dalam memotivasi pembayaran zakat secara efektif. Sebagai media 

institusi sosio-religius tentu tidak luput dari dinamika tarik menarik paham tentang 

kewajiban zakat profesi antarpegawai negeri sipil, yang menjadi subjek-objek zakat. 

Dengan demikian, pegawai dipandang sebagai objek yang rasional dan sekaligus menjadi 

subjek irasional atau spiritual. Dalam konteks dialektika bisa dilihat dalam sekema berikut: 

Skema: 5.3. 

Relasi antarkonsep legislasi, regulasi, pegawai sebagai subjek/objek 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pegawai sebagai 

subjek/objek 

UPZ dan BAZ,  

Legislasi dan 

regulasi  

 

Spiritualisasi 

ganjaran  

(reward) 
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Dari skema di atas, kiranya dapat dirumuskan proposisinya yaitu: “Legislasi dan 

regulasi terhadap UPZ dan BAZ, terjadi ketika pegawai negeri sipil dipandang sebagai 

subjek sehingga menimbulkan tindakan “spiritualisasi ganjaran”.  

Melalui proposisi awal ini dapatlah dirumuskan proposisi setingkat lebih mendasar 

adalah legislasi dan regulasi terhadap media institusi sosio-religius terjadi ketika pegawai 

negeri sipil dipandang sebagai subjek sehingga menimbulkan paham tentang kewajiban 

zakat. Proposisi ini menguatkan terhadap paham tentang kewajiban zakat yang dilakukan 

oleh para PNS, yakni ketika masyarakat tidak dapat lagi mengatasi kenyatan-kenyatan, 

seperti krisis ekonomi atau melambungnya harga makanan pokok sebagai sesuatu yang 

nyata/rasional, maka perlu dilakukan pembayaran zakat profesi, yaitu pegawai sebagai 

subjek.  

 

                                                 Skema: 5.4. 

 

Hubungan zakat antara institusi,  legislasi, regulasi, pegawai  sebagai objek 
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Dengan memahami skema ini, memberikan pentunjuk proposisi yang dapat 

dirumuskan bahwa: legislasi dan regulasi,  terjadi ketika pegawai dipandang sebagai objek 

sehingga menimbulkan tindakan rasionalisasi kewajiban zakat.  

Proposisi ini dapat ditingkatkan lagi menjadi lebih empirik, dengan mengubah 

konsep-konsepnya sebagai berikut: legislasi dan regulasi terhadap media institusi sosio-

religius terjadi ketika pegawai dipandang sebagai subjek sehingga menimbulkan tindakan 

rasionalisai kewajiban zakat. Dalam hubungan skematik dapat digambarkan sebagai berikut  

Skema: 5.5. 

Hubungan legislasi, regulasi terhadap media institusi sosio-religius  pegawai sebagai 

subjek/objek tindakan rasional-spiritual kewajiban zakat 

 

 

 

 

Dengan memahami proposisi ini, kiranya dapat diketahui bahwa kata kunci  

pegawai negeri yang membayar zakat  di UPZ dan BAZ sebagai media, mencakup institusi 

yang bersifat sosio-religius hakikatnya adalah untuk memperoleh “ganjaran”. 

Pemaknaan ganjaran dapat bervariasi dan berubah ketika terjadi interaksi 

antarpegawai dalam penggolongan jabatan dan perubahan pandangan tentang pegawai 

sebagai subjek dalam pembayaran zakat. Pandangan pegawai sebagai subjek/objek ternyata 

menentukan terhadap bagaimana tindakan pegawai terhadap pembayaran zakat di UPZ dan 

BAZ dalam bingkai hukum positif (legislasi-regulasi). 
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D. Interpretasi Zakat Profesi: Pegawai sebagai Subjek-Objek  

Interpretasi
37

 zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil, yang dipelopori oleh 

ulama didasari atas beberapa alasan. Pertama, konteks rasionalisasi zakat dalam legislasi-

regulasi, yang melingkupi terbetuknya pembayaran zakat. Kedua, spiritualisasi zakat 

terhadap interpretasi ulama tentang kewajiban zakat profesi di media UPZ dan BAZ. Tiga, 

keyakinan untuk memperoleh "ganjaran" atau keselamatan. 

Pegawai sebagai subjek pembayaran zakat dan seluruh tindakannya didasarkan pada 

paham tentang kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama adalah salah satu wujud 

dari fenomena di atas. Pandangan tentang kewajiban zakat dan pegawai sebagai subjek, 

atau objek ternyata menentukan terhadap bagaimana tindakan pegawai terhadap 

implementasi zakat, termasuk kerjasamanya antara UPZ dan BAZ. Di sini tindakan 

pegawai sebagai subjek dalam pembayaran zakat, tidak lagi terikat oleh adanya legislasi 

dan regulasi, namun mereka menerima kewajiban zakat sesuai dengan keyakinan, norma, 

tradisi dan tindakan yang hidup di lingkup instansinya. Lebih dari itu tindakan pegawai 

sebagai subjek dalam pembayaran zakat, ternyata berpangkal pada penafsiran al-Qard}awi> 

tentang ma>l mustafa>d atau zakat profesi yang tertuang dalam Fiqh al-Zaka>h, yang 

populer itu.
38

  Pembayaran zakat, yang dilakukan pegawai negeri merupakan tindakan rasa 

                                                 
37

Dalam konsep hermeneutika Gadamer, interpretasi mencakup dua fokus. Pertama, peristiwa pemahaman 

teks. Dua, persoalan apa pemahaman dan interpretasi itu. Periksa Hans George Gadamer, Hermeneutics and 

History (Republished: Polity Press, 1987), 1. Savigny, menambahkan bahwa interpretasi merupakan suatu 

rekonstruksi buah pikiran yang tidak terungkapkan dalam perundang-undangan hukum positif. Baca Peter 

Mahnud Marzuki, Penelitian Hukum, 106.  
38

Arief, Wawancara, Tulungagung,  23 Juli 2007.  
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syukur atas harta dan jabatan yang mereka peroleh. Tradisi pembayaran zakat telah ada 

semenjak Nabi Muhammad saw. melalui wahyu yang telah diturunkan kepadanya, sehingga 

memiliki rujukan tekstual dan historis. Dengan demikian prinsip dasar interpretasi di atas, 

adalah inti dalam terapan zakat profesi di Tulungagung, yang masih hidup dan berkembang 

hingga sekarang.  

Dialektika pegawai sebagai subjek-objek zakat mengingatkan pola dialektika 

sebagaimana diungkap oleh Douglas dan Ibn Khaldun, bahwa terdapat proses legitimasi, 

selektivitas, fungsionalitas dan „as}abi>yah. Pegawai sebagai subjek memberikan 

gambaran bahwa pegawai adalah sebagai pranata internal, yaitu proses melibatkan pegawai 

sebagai subjek bagian dari zakat sebagai pranata sosial kegamaan,
39

 sehingga pegawai dan 

paranata sosial sama-sama sebagai subjek. Pegawai menjadi subjek bagi pranata sosial.
40

 

Namun di sisi lain, ketika muncul pandangan bahwa pegawai adalah sebuh pranata sosial 

objek, maka pegawai dan pranata sosial kegamaan adalah dua posisi yang berbeda. Pegawai 

beranggapan bahwa pranata sosial, kaitannya dengan zakat profesi di BAZ adalah sebuah 

institusi objektif yang terpisah dari pegawai. Oleh karena itu, terdapat penempatan pranata 

sosial sebagai subjek dan pegawai sebagai objek.  

                                                 
39

Menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang 

mampu. Periksa  Mubarok, Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Zakat  (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), 2. 
40

Dalam pandangan Kluckhon dikutip Dede, pranata sosial adalah “keseluruhan cara hidup manusia”, atau 

tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas 

tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang  menjadi nilai dasar kehidupannya. Periksa  Dede 

Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 163.  
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Bertolak dari keduanya lalu muncul pandangan bahwa pegawai negeri adalah 

pranata subjek-objek atau yang dikenal sebagai legitimasi. Ada proses penarikan individu 

dari isi empiris  ke dalam struktur sosial yang abstrak, yaitu kesadaran subjektif. Legitimasi 

dalam proses yang mengetarai dunia objek-subjek. Spritualisasi "ganjaran"dan rasionalisasi 

"ganjaran" juga dapat menggambarkan dialektika pemahaman pegawai tentang dunia 

supra-empiris dan dunia rasional atau antara dunia sakral yang bersumber dari interpretasi 

ulama atau rasional dalam bingkai hukum positif. Jika Weber, menggambarkan ada hukum 

irasional yang tertutup, maka sesungguhnya hukum irasional itu bukan konsep yang 

tertutup tetapi ada proses dialektikanya. Dunia "ganjaran" yang semula abstrak 

(penyingkiran ciri-ciri konkret),
41

 ternyata memperoleh sentuhan rasionalitasnya yang 

berupa pembuktian pembayaran zakat melalui hukum positif yang rasional. Ganjaran yang  

semula bersifat mistis kemudian berubah menjadi bersifat positif melalui sentuhan 

rasionalitas legislasi dan regulasi.  

Ibnu Khaldun, mengungkap konsep „a>s}abi>yah, sepertinya ada kesamaan dengan 

konsep dialektis Douglas. Menurut Ibnu Khaldun „a>s}abi>yah merupakan konsep 

organisasi sosial untuk mengikat kelompok-kelompok menjadi satu kesatuan melalui sarana 

budaya, bahasa dan peraturan yang tertutup, maka sesungguhnya konsep „a>s}abi>yah 

bukan konsep yang tertutup, tetapi ada proses dialektikanya. Aspek ganjaran yang 

mistifikatif, ternyata memperoleh sentuhan rasionalitasnya berupa kenyataan pembayaran 

zakat melalui hukum positif yang rasional dalam kehidupan sehari-hari. Ganjaran yang 

                                                 
41

Anton  C. Zijderveld, The Abstaract Sosiety (Middlesex:  Penguin Books, 1970), 50. 
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semula bersifat mistifikatif kemudian berubah menjadi bersifat positif melalui sentuhan 

rasionalitas dalam hukum positif. 

 Dengan demikian, konsep Douglas tentang tautologi-koherensi dan Ibnu Khaldun  

tentang thaqa>fat-tarti>b
42

juga bukan konsep tertutup. Artinya terdapat dialektika tentang 

tautologi-koherensi dan thaqa>fat-tarti>b. Jika digambarkan bahwa zakat dan ganjaran 

adalah terkait dengan tautologi-thaqa>fat (agama), yang mistifikatif  dan koherensi-tarti>b 

(hukum positif) adalah ketetapan rasional-objektif, maka akan memperlihatkan ada yang 

bercorak tautologi-koherensi atau thaqa>fat-tarti>b atau positive "ganjaran" yang 

mistifikatif, tetapi rasional objektif.  

Pembayaran zakat profesi di UPZ-BAZ yang digerakan oleh legislasi-regulasi 

merupakan pembayaran zakat yang bercorak rasional-irasional. Dalam konsep Weber, 

irasional-rasional dibedakan pada kajian sosiologi hukum. Menurutnya, hukum irasional 

memiliki wujud nyata yang meliputi pola-pola dan simbol-simbol kebudayaan rohani  

dalam kehidupan hukum, yaitu makna-makna hukum atau tindakan-tindakan yang berlaku 

berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam satu tipe masyarakat tertentu.
43

 

Hukum irasional, seperti mengeluarkan zakat harus niat, ikhlas, do'a dan lain-lain dengan 

tujuan rasional seperti membantu korban kecelakaan, bencana alam, pengobatan dan 

sebagainya. Sebalikya hukum rasional, seperti megeluarkan zakat, infak, s}adaqah, 

berhemat  dan lain-lain untuk tujuan tidak rasional, misalnya untuk memperoleh ganjaran  
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Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun,  238/159. 
43

Bryan  S. Turner, Weber and Islam, 109.   
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atau masuk surga. Di sisi lain, hukum zakat bercara rasional, misalnya menggunakan 

metode ilmiah dan untuk tujuan rasional, seperti untuk pemecahan problem di masyarakat.  

Kewajiban zakat-infak adalah amalan-amalan ritual, karena di dalam kewajiban 

zakat-infak tersebut, terdapat serangkaian  tindakan ritual di UPZ dan BAZ, seperti do'a 

pengeluaran dan penerimaan zakat, ngalap berkah, li Alla>h Ta‘a>la>, serta ikhlas 

menjalankan tugas tanpa di gaji. Jika dilihat dari caranya tentu menggunakan cara-cara 

yang tidak rasional, tetapi memiliki tujuan rasional, yaitu memberikan beasiswa untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, memberikan modal pada PKL, penyandang cacat, korban 

bencana alam dan lain-lain, adalah wujud konkret dari tindakan rasional.  

Namun demikian, ketika masuk konsep modernitas melalui proses rasionalisasi atau 

wilayah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rasional empiris, maka cara-

cara untuk memperoleh pemecahan problematika sosial tersebut, dianggap sebagai tindakan 

yang tidak rasional, sehingga terdapat kesalahan dalam metode atau cara pemecahan 

masalah dan berakibat terhadap pencapaian tujuan. Terdapat ketidakmungkinan untuk 

mengatasi problem kemiskinan atau memeratakan kesejahteraan sosial bagi ekonomi lemah 

secara sempurna, jika hanya dilakukan pembayaran zakat di UPZ dan BAZ yang jumlahnya 

belum memadai dengan jumlah kemiskinan yang ada. Ketika melalui cara-cara rasional, 

tujuan untuk mengatasi problem kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial tidak 

kunjung berhasil, artinya melalui kalkulasi (efektivitas dan efesiensi), maka pegawai 
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menoleh  kembali kemasa silam yang hilang, yaitu “ganjaran” tetapi memperoleh sentuhan 

baru yang disebut sebagai rasionalisasi "ganjaran" atau materialisasi "pahala". 

Dalam konteks ini, kiranya cukup jelas apa yang digambarkan Weber, tentang 

konsep rasional-irasional yang dikorelasikan dengan kriteria formal dan substantif atau 

kapitalisme rasional (hukum Islam tidak tanggap terhadap realitas sosial yang menjadi 

masalah utama), ternyata setelah dikalkulasi tidak sepenuhnya benar. Mengacu kepada 

tindakan pegawai negeri di Depag Tulungagung, bahwa mereka tetap melakukan 

pembayaran zakat di BAZ, sebagai kewajiban untuk memperoleh "keselamatan" akhirat 

dan tidak memandang legislasi-regulasi dalam hukum positif rasional sebagai aturan yang 

mengikat pembayaran zakat, hal ini menandakan bahwa kewajiban zakat dalam konteks 

agama tetap memperoleh momentumnya sendiri. Hanya saja, sebagaimana diuraikan di 

atas, bahwa terdapat proses pemahaman dan modifikasi yang dilakukan oleh pegawai 

setempat, yaitu rasionalisasi "ganjaran" atau  materialisasi "pahala". 

 

E. Inter-Subjektifitas Pemahaman Kewajiban Zakat Profesi  

Inter-subjektifitas kewajiban zakat profesi dapat dipahami melalui lima cara, yaitu: 

Pertama, konteks yang melingkupi tindakan di mana tindakan tersebut terjadi, misalnya 

tindakan pro dan kontra antarpegawai dalam penggolongan jabatan. Kedua, sistem, 

maksudnya paham kewajiban zakat itu terdapat di dalam sistem atau keterkaitan antara 

berbagai peristiwa yang bersifat sistemik, misalnya penggunaan bahasa atau teks suci 
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dalam kaitannya dengan tindakan pembayaran zakat yang terjadi. Ketiga, aktor atau pelaku 

yang terkait dengan pola tindakan dalam kaitannya dengan berbagai peristiwa yang terjadi 

dan berhubungan dengannya, misalnya interpretasi-interpretasi verbal aktor dalam 

kaitannya dengan tindakan-tindakan yang dimaksud. Empat, tindakan aktor  ialah apa yang 

dilakukan oleh aktor dalam kaitannya dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Lima, pola-

pola atau simbol-simbol hukum ialah apa yang inheren di dalam pola atau simbol hukum, 

misalnya setiap pola atau simbol hukum akan mengandung makna-makna hukum yang 

dipahami secara intersubjektif. 

Kewajiban zakat secara tersendiri memiliki pemahaman berdasar atas konteks yang 

melingkupinya beserta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Konteks tersebut dapat 

berupa lokus dan waktu di mana tindakan tersebut dilakukan oleh aktor. Sebagaimana telah 

dijelaskan di muka, ada dua lokus atau media institusi sosio-hukum penting terkait dengan 

pembayaran zakat profesi di UPZ dan BAZ, serta tindakan-tindakan aktor di dalamnya. 

Kedua lokus ini adalah media institusi sosio-hukum yang dianggap sebagian pegawai 

sebagai tempat efektif, dalam menjalankan pembayaran zakat. Media UPZ  bukan hanya 

tempat untuk menunaikan zakat saja, akan tetapi juga menjadi sarana untuk menggugah dan 

menyadarkan bagi pegawai yang belum membayar zakat.  

Pegawai yang telah tumbuh dan tergugah kesadarannya akan pembayaran zakat, 

melalui UPZ merupakan keuntungan bagi yang lain, sehingga memungkinkan “ganjaran” 

diperoleh melalui tindakan penggugahan atau penyadaran tersebut. Itulah sebabnya 
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pegawai mengumpulkan zakat-infak di UPZ untuk memperoleh ganjaran. Kesadaran 

pegawai dalam pembayaran zakat dimungkinkan akan tumbuh dan bereaksi, jika 

penyeleksian zakat terhadap pegawai terus dilakukan secara intensif. Misalnya dalam 

pembayaran zakat pegawai diharuskan bertanda tangan pada "stofmap" yang telah tersedia, 

sehingga dimungkinkan dapat menggugah dan menumbuhkan kesadaran pegawai yang 

belum melakukan pembayaran zakat. Pembayaran zakat tidak hanya sekedar memenuhi 

kewajiban individu, tetapi juga dapat bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan, 

terutama kaum d}u„afa‟. Pembayaran zakat oleh pegawai yang didasarkan pada legislasi-

regulasi dan interpretasi ulama, yang dikonsep sedemikian rupa oleh ulama dan pemerintah, 

kemudian menghasilkan tindakan pembayaran zakat adalah wujud konkret dari "gajaran". 

Organisasi pengelolaan zakat di UPZ dan BAZ, merupakan organisasi yang 

mendapat legitimsi dari Undang-undang atau pemerintah, juga bukan sekedar organisasi 

dalam pelaksana zakat saja, akan tetapi juga mengandung nilai ritual keagamaan hukum 

yang berdasarkan pada teks suci dan peristiwa sejarah. BAZ tentunya sangat berbeda 

dengan organisasi-organisasi lain pada umumnya. Karena BAZ sebagai badan pelaksana 

zakat bukan hanya terfokus pada permasalahan dalapan as}na>f saja, tetapi juga 

menangani problematika PKL dan penyandang cacat yang lemah secara ekonomi. Oleh 

karena itu, pengumpulan zakat melalui UPZ dan BAZ merupakan keharusan yang pantas 

dilestarikan sebagai organisasi yang dapat mewadai pembayaran zakat PNS maupun warga 

masyarakat pada umumnya, sehingga kesinambungan pelestarian zakat masa lalu dengan 
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sekarang tetap terjaga. Untuk menjaga kesinambungan pelestarian zakat tersebut, tentunya 

dengan mempraktikan atau mengamalkan kewajiban zakat melalui UPZ dan BAZ. 

Organisasi pengelolaan zakat di UPZ dan BAZ tersebut, merupakan media efektif untuk 

menghubungkan pembayaran zakat masa lalu dengan sekarang. 

Media UPZ dan BAZ adalah lokus penting, karena sebagai pelayan bagi pegawai 

negeri sipil dan warga masyarakat yang ingin menunaikan zakat, sebagai rasa syukur atas 

penghasilan dan jabatan yang telah mereka peroleh. UPZ dan BAZ sangat berbeda dengan 

organisasi-organisasi lainnya. Karena BAZ sebagai lembaga sosial keagamaan juga 

memiliki kewenangan tetap di dalam melaksanakan pengumpulan zakat. Institusi BAZ 

mempunyai tugas pokok dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan shari>„ah  atau 

Undang-undang. Karena itu, ketika pegawai melakukan pembayaran zakat, maka 

persyaratannya harus sesuai dengan ketentuan nis}a>b dan  h}awl. Selain itu, BAZ juga 

berfungsi sebagai sarana dalam memberikan bantuan pada kaum duafa yang membutuhkan.  

Jadi BAZ tidak hanya dipahami sebagai organisasi pengelola zakat yang memiliki 

kekuatan legislasi dan regulasi saja, akan tetapi juga memiliki nilai-nilai ibadah spiritual 

dan sosial yang bertujuan. Pada akhirnya, UPZ dan BAZ merupakan simbol-simbol 

institusi sosio-hukum Islam yang berlaku di masyarakat, di samping sebagai sarana dalam 

menyeleksi perbedaan paham tentang kewajiban zakat antarpegawai dalam penggolongan 

jabatan, baik yang pro maupun kontra terhadap pembayaran zakat. Media UPZ dan BAZ  

sebagai organisasi pengelolaan zakat yang bergerak dalam bidang spiritual dan sosial, 
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kiranya dapat menggambarkan identitas para pegawai dalam sebuah komunitas. 

Penggolongan jabatan PNS, seperti pegawai golongan I, II, III dan IV yang menerima 

terhadap pembayaran zakat dan menolak terhadap pembayaran zakat, pada hakikatnya 

dapat dilihat dari keterlibatannya di dalam berbagai aktivitas pengumpulan zakat di media 

institus sosio-hukum Islam tersebut.  

Tabel: 5.6. 

Makna tindakan berkaitan dengan konteks aktor dan simbol-simbol  

(In order to motive dan because motive) 

No Ruang institusi sosio-

hukum dan tindakan 

di dalamnya. 

 Because motive In order to motive Pragmatic motive 

1 UPZ unit 

pengumpulan zakat 

dan infak para PNS. 

Memiliki pengaruh 

untuk menyadarkan 

para pegawai yang 

kikir atau enggan 

membayar zakat 

dan infak. 

Untuk memperoleh 

ganjaran atau masuk 

surga, untuk 

memperoleh 

ketentraman jiwa dan 

kebahagiaan hidup 

dunia-akhirat. 

UPZ sebagai 

sarana untuk 

memenuhi 

kepentingan 

pembayaran 

zakat, interaksi 

dan seleksi 

penggolongan 

pegawai  yang 

memenuhi syarat 

dalam zakat. 

2 BAZ organisasi 

pengelolaan dan 

pendayagunaan 

zakat. 

BAZ adalah tempat 

untuk menyalurkan 

zakat-infak dan 

memperkuat 

persaudaraan 

antarsesama 

muslim. 

Untuk memperoleh 

pahala ibadah, untuk 

menyebarkan ajaran 

zakat  bagi pegawai 

dan masyarakat,  

untuk memperoleh 

keselamatan, dunia-

akhirat.  

BAZ sebagai 

sarana untuk 

memenuhi 

kepentingan hajat 

hidup orang 

banyak, 

menolong kaum 

d}u„afa‟ atau 

delapan as}na>f.  
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F. Beberapa Varian Penggolongan Pegawai dalam Penyaluran Zakat Kaitannya 

dengan Media Pembayaran Zakat 

Sebagian pegawai negeri menganggap bahwa UPZ dan BAZ adalah media yang 

representatif bagi pembayaran zakat. Sebagai media yang representatif, ia memiliki 

kedudukan yang berbeda dengan lembaga lain dimata hukum positif, sehingga pelayanan 

dan kepatuhan yang diberikan tentunya juga berbeda. Media representatif di maksud dalam 

pengertian ini, adalah terkait dengan lokus di mana terdapat unsur spiritual, sosial dan 

politik sekaligus, seperti UPZ dan BAZ terbentuk akibat peran dari kebijakan politik.
44

 

Media UPZ dan BAZ  merupakan media yang memiliki muatan spiritual dan sosial 

bagi wilayah setempat yang mempertautkan berbagai segmen pegawai dalam penggolongan 

jabatan, seperti pejabat, pegawai dan karyawan yang tercakup di dalamnya. UPZ dan  BAZ 

adalah sebuah media institusi spiritual-sosial di mana di dalamnya terdapat kegiatan-

kegiatan sosial keagamaan, seperti pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. 

Sebagai media institusi sosio-hukum tentunya dua lokus UPZ dan BAZ ini dapat 

dipertautkan berbagai  kepentingan untuk bertemu di dalamnya. Kalangan pegawai negeri 

sipil tentunya akan bertemu di media UPZ karena adanya pola tindakan selektivitas atau 
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Terbentuknya UPZ dan BAZ tidak lepas dari langkah politik yang diambil oleh pemerintah daerah, sebagai 

implikasi dari Undang-undang nomor 38 tahun 1999  tentang pengelolaan zakat, SK Bupati  dan Surat Edaran 

Bupati 2004, yang sebelumnya pelaksanaan zakat dilakukan di BAZIS, LAZ atau kiai yang berjalan apa 

adanya, dan belum menjangkau zakat PNS. Di samping belum memiliki tempat dan sarana yang representatif 

dalam mengelola zakat. Ahmad, Wawancara, Tulungagung, 26 April 2008.  
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pemilahan pembayaran  zakat yang dilakukan di berbagai instansi atau kantor. Ada dimensi 

perintah di dalam shari>„ah  untuk melestarikan pembayaran zakat di UPZ, dalam 

pengertian menjadikan UPZ sebagai media untuk kegiatan pembayaran zakat. Jadi ada 

dimensi aturan yang jelas mengenai hal tersebut.  

Di sisi lain BAZ sebagai media institusi sosio-hukum juga mempertemukan 

berbagai kepentingan pemerintah, ulama dan warga masyarakat setempat untuk melakukan 

kegiatan bersama, semisal  pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pengembangan, 

pelaporan hasil zakat dan berbagai aktifitas di dalamnya. Di sini juga terdapat pola tindakan 

kepatuhan sukarela terhadap pemerintah maupun agama. BAZ juga menjadi media institusi 

sosial untuk mempertemukan berbagai kepentingan, baik itu kepentigan yang menyangkut 

teknis pelaksanaan maupun pengkaderan seperti pelatihan, diskusi keagamaan, penataran 

maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Di BAZ ini, juga menjadi tempat bertemunya 

ulama-ulama baik dari NU, Muhmmadiyah, LSM dan MUI setempat, yang terlibat dalam 

kepengurusan BAZ.
 
 

Di media institusi sosial tersebut, tentunya akan mempertemukan berbagai segmen 

pejabat, pegawai, dan karyawan muslim. Jika dilakukan penggolongan jabatan pegawai, 

maka secara kategorikal berarti terdapat dua penggolongan pegawai negeri, yaitu pegawai 

yang patuh dalam pembayaran zakat dan  pegawai yang menolak pembayaran zakat. Di 

media institusi sosial UPZ dan BAZ ini, akan mempertemukan dua penggolongan jabatan 
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pegawai yang memiliki pandangan tentang kewajiban zakat yang berbeda.
45

 UPZ adalah 

media pembayaran zakat di mana pegawai dapat bertemu melalui momen selektivitas, 

ketika pembayaran zakat dilakukan di instansi oleh ketua UPZ. Meskipun di antara mereka 

ada yang berbeda pandangan mengenai pembayaran zakat, namun pada prinsipnya mereka 

dapat bertemu di institusi UPZ. Media UPZ ini, menjadi  tempat pembayaran zakat profesi 

dan infak bagi pegawai. Di media UPZ ini juga, dapat digunakan untuk mengkalkulasi 

tingkat kepatuhan pegawai dalam menjalankan kewajiban zakat dan infak sebagai simbol 

adanya pelestarian zakat yang terus berlangsung. 

 Media institusi sosial atau di lokus UPZ ini, akan teridetifikasi dua golongan 

pegawai yang patuh dalam pembayaran zakat-infak dan pegawai yang menolak 

pembayaran zakat-infak. Meskipun pola tindakan mereka berbeda antara yang patuh dan 

yang tidak, namun mereka tetap dalam kebersamaan di tempat mereka bekerja.  

Tabel: 5.7. 

 Media institusi dan beberapa varian  

 

                                                 
45

Berdasarkan survai lapangan di Tulungagung  17 September 2007 dan  4 Mei 2008, terdapat pengakuan  

pegawai yang melakukan zakat di luar institusi UPZ atau BAZ dengan alasan kurang percaya, seperti di 

Kesbang  Linmas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan STAIN Tulungagung. 

Media institusi  sosio-hukum Varian Golongan jabatan  Keterangan  

BAZ dan  UPZ   Pegawai  patuh    I-II-III-IV Zakat dan infak 

BAZ dan  UPZ Pegawai  

pembangkang 

I-II-III-IV Zakat dan infak  

Di-tasaruf-kan sendiri PNS pasif I-II-III-IV Tidak jelas 
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Melalui bertemunya antara pegawai yang  patuh dalam pembayaran zakat dan  

pembangkang terhadap pembayaran zakat di media UPZ tersebut, maka perubahan-

perubahan pun dapat terjadi seiring dengan semakin meluasnya sektor jasa, profesi maupun 

perusahaan yang terus berkembang. Perubahan pengumpulan amal sosial di lembaga Amal 

Muslim Mu„a>wana Tulungagung ke pembayaran zakat profesi di UPZ, adalah perubahan 

sistem implementasi zakat yang dimodifikasi dengan perubahan sistem tindakan baru yang 

menjadi acuan dalam tindakan pembayaran zakat sebelumnya. Perubahan pengumpulan 

amal sosial di lembaga tersebut, berjumlah Rp.100 ke pembayaran zakat 2,5% atau infak 

Rp.10.000 di UPZ dan BAZ tidak akan terjadi, jika para pegawai, ulama dan pemerintah 

tidak bertemu di media UPZ dan BAZ. Jadi pertemuan melalui media terebut, menjadi 

momen penting bagi proses reformulasi pembayaran zakat di kalangan pegawai negeri sipil 

di Tulungagung. 

Media UPZ dan BAZ, bagaimanapun juga merupakan simbol-simbol kebudayaan 

rohani atau penerapan hukum zakat yang hidup di wilayah setempat, dan di dalamya 

melibatkan hubungan antarpegawai dalam penggolongan jabatan, agen-agen dan berbagai 

tindakan yang terkait di dalamnya.  

 

G. Perubahan Pembayaran Zakat dari Ritual Mahd}a>h ke Hukum Positif 

Menurut Persell, perubahan sosial adalah modifikasi atau tranformasi dalam 

pengorganisasian masyarakat. Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, 
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tergantung pada sudut pengamatan apakah dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sistem 

sosialnya. Ini disebabkan keadaan sistem sosialnya itu tidak sederhana, tidak hanya 

berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai 

komponen sebagai berikut: Pertama, adanya hubungan antarunsur, misalnya ikatan sosial, 

loyalitas, ketergantungan, hubungan antarindividu, dan integrasi. Kedua,  berfungsinya 

unsur-unsur di dalam sistem, misalnya peran pekerjaan yang dimainkan oleh individu atau 

diperlukannya tindakan tertentu untuk melestarikan ketertiban sosial. Ketiga, pemeliharaan 

batas, yaitu kriteria untuk menetukan atau menyeleksi siapa yang termasuk anggota sistem, 

syarat penerimaan dalam kelompok, prinsip rekrutmen dalam organisasi, dan sebagainya.
46

  

Undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama nomor 581 

tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menetapkan di antaranya,  ketentuan nis}a>b 

zakat dalam pasal 11 ayat (3), mengharuskan Badan Amil Zakat memberikan laporan 

kepada DPR/DPRD, sanksi terhadap kelalaian pengelolaan zakat selama-lamanya tiga 

bulan atau denda sebesar-besarnya tiga puluh juta rupiah (pasal  21) dan seterusnya adalah 

wujud dari modifikasi (perubahan), yang disebabkan oleh organisasi atau sistem sosial dan 

merupakan bagian dari komponen di atas. 

Dalam salah satu kajian Yusuf al-Qard}awi> memperlihatkan jenis-jenis harta yang 

wajib dikenai zakat, seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, pegawai negeri sipil, 

perusahaan penerbangan, perkapalan dan seterusnya sebagai harta yang harus diambil 

zakatnya, bila sudah setahun dan cukup se-nis}a>b, ternyata terdapat varian-varian 
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Piötr Sztompka, The Sociology of Social Change (London: Unwin Hyman, 1993), 2. 
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interpretasi. Hal ini disebabkan karena kewajiban zakat dilihat dari sudut pandang atau 

konteks wilayahnya masing-masing. Dia memberikan contoh, bahwa kewajiban zakat 

hanya berlaku bagi pegawai yang tergolong tinggi atau kaya saja. Bagi pegawai negeri, 

yang memiliki kesadaran agama yang kuat dan mampu, hal tersebut tidak menimbulkan 

reaksi keberatan atau memprotes, karena kewajiban zakat di pandang sebagai pranata atau 

ketetapan hukum agama. Namun ekspresi bagi kalangan pegawai yang kurang sepaham 

dengan pemikiran al-Qard}awi> tersebut, mereka menolak karena objek kewajiban zakat 

sulit untuk dibuktikan (sangat abstrak) pada sumber perolehan gaji pegawai atau karyawan. 

Perdebatan tentunya mengacu kepada pertanyaan besar, apakah pembayaran zakat profesi 

pegawai negeri sipil itu wajib ataukah tidak, merupakan kondisi riil dimasyarakat.  

Jika mengunakan kerangka al-Qard}awi>, sebagaimana dalam fiqh al-zaka>h  atau  

fiqh al-wa>qi‟,
47

 menyatakakan bahwa hukum zakat hendaknya dilihat dalam konteks 

realitas sosial yang ada, di mana hukum zakat harus ditempatkan pada pertimbangan antara 

mas}lah}ah} dan mafsada>h, dan setiap kesimpulan yang diambil harus menggambarkan 

karakter dari kondisi sosial tersebut. Maka melalui pandangan al-Qard}awi> tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil menjadi wajib adanya.  

Perubahan pada level pola-pola tindakan hukum dan performan perilakunya. Dalam 

sudut pandang perubahan Undang-undang zakat dan SK Bupati, maka yang terjadi adalah 

perubahan sistem penerimaan Undang-undang atau SK Bupati, yang dianggap sebagian 

                                                 
47

Ishom Talimah, al-Qard}awi>  Faqiha>  (Da>r al-Tauji‟ wa an-Nasyr al-Islamiyah,1999), 91-114.  
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pegawai sebagai sistem pembayaran zakat yang efektif. Jika pada masa sebelumnya 

pembayaran zakat, s}adaqah dan infak dibayarkan melalui kiai, maka dewasa ini telah 

berubah menjadi zakat yang dibayarkan melalui lembaga pemerintah UPZ dan BAZ 

terutama bagi pegawai negeri sipil yang mampu dan memenuhi syarat.
48

 Perubahan ini 

tentu saja difasilitasi oleh legislasi, regulasi, ulama, tokoh masyarakat, forum pengajian, 

ceramah, khutbah, seminar, lokakarya, diskusi ilmiah, dan lain-lain. Pemahaman lewat 

forum-forum tersebut, dapat berpengaruh terhadap tindakan dan prilaku, yang kemudian 

mengubah paham-paham tentang kewajiban zakat secara aktual, melalui sistem hukum 

yang adil dan tidak menghambat perkembangan hukum zakat ke dalam hukum positif.  

Pembayaran zakat pegawai yang semula dilakukan secara mandiri atau melalui 

ormas-ormas Islam (ilegal) berdasarkan keyakinan masing-masing pegawai. Namun 

kemudian berubah menjadi pembayaran zakat ke dalam sistem hukum positif, yang di 

mobilisasi oleh pemerintah dan didasarkan pada legislasi, regulasi, paham kewajiban zakat 

dan interpretasi ulama adalah wujud perubahan pembayaran zakat dari ritual mahd}a>h ke 

dalam hukum positif.
49

 Perubahan yang tampak jelas, yaitu perubahan pembayaran infak 
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Hanik Karoroh, Wawancara, Tulungagung, 2 Desember 2007.   
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Asary Nur , Wawancara, Tulungagung, 22 Maret 2008.  
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oleh pegawai di lembaga Amal Muslim Mu„a>wana
50

 ke pembayaran zakat profesi di UPZ 

dan BAZ, adalah wujud perubahan pembayaran zakat paling tampak di  Tulungagung.
51

 

Berdasarkan penjelasan di atas, tentunya perubahan ini tidak terjadi dengan 

sendirinya, akan tetapi melalui proses pergulatan sosial dan politik yang panjang, antara 

pemerintah daerah dan ulama setempat. Sementara  perubahan dilingkup kepegawaian tidak 

begitu menonjol, kecuali di Depag Tulungagung, di mana perolehan zakat cukup baik dan 

hampir merata dibanding dengan instansi lainnya. 

Berikut ini adalah skema tentang perubahan pembayaran zakat profesi ritual 

mahd}a>h, ke dalam sistem hukum positif di Tulungagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

Lembaga Amal Muslim Mu„a>wana  (AMILTA) berdiri sebelum terbitnya SK Bupati tahun 2004, lembaga 

ini beroperasi dalam mengumpulkan dana sosial baik dari para PNS maupun warga masyarakat secara 

keseluruhan, jumlah yang dikumpulkan ditentukan oleh SK Bupati sebesar antara Rp. 100 hingga Rp 200 di 

berbagai instansi atau kantor di Tulungagung. Namun perlu diingat bahwa pengumpulan dana tersebut bukan 

disebut zakat PNS tetapi disebut s}adaqah. Marzuki, Wawancara, Tulungagung, 30 April 2008.     
51

Dalam suatu wawancara dengan kasi UPZ di Depag,  munculnya  BAZ yang disahkan melalui SK Bupati, 

terkait dengan  pelaksanaan zakat dan infak pegawai negeri sipil,  telah  menimbulkan beberapa perlawanan di 

kalangan PNS, karena tidak puas dengan kebijakan Bupati. Supriono, Wawancara, Tulungagung, 2  

Desember 2005.   
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Skema: 5. 8. 

Perubahan zakat profesi dari ritual mahd}a>h ke hukum positif   

 

 

 

 

Skema di atas memberikan gambaran proposisi yang dapat dirumuskan, yaitu: “jika 

terdapat paham tentang kewajiban zakat profesi antarpegawai dalam penggolongan jabatan 

dengan interpretasi ulama dalam hukum positif legislasi, regulasi, UPZ dan BAZ, maka 

terjadi perubahan pembayaran zakat ritual mahd}a>h ke dalam hukum positif di wilayah 

setempat”.  

Perbedaan paham tentang zakat profesi antarpegawai dalam penggolongan jabatan 

merupakan keniscayaan. Di dalam setiap kehidupan sosial keagamaan dan hukum, maka 

akan terjadi hubungan di antara berbagai segmen para pegawai berdasar atas penggolongan 
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jabatan yang ada di wilayah setempat. Perbedan paham tentang kewajiban zakat itu terjadi, 

misalnya zakat profesi terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, SK Bupati dan 

interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif. Melalui media institusi UPZ  dan BAZ, 

pembayaran zakat dapat teridentifikasi baik yang pro dan kontra terhadap kewajiban zakat, 

dapat bertemu atau diamati melalui data pengumpulan zakat atau wawancara langsung 

kepada subjek.  

Pegawai negeri yang pro dan kontra terhadap zakat profesi juga dapat bertemu di 

media yang lain, misalnya forum sosilisasi zakat, seminar, diskusi ilmiah, lokakarya atau 

media pengajian-pengajian di masjid maupun di kampus. Tasrip pegawai Depag (PAI),  

yang kontra terhadap kewajiban zakat profesi dapat bertemu dengan Supriono pegawai 

Depag (kasi haji) yang pro terhadap zakat profesi dalam forum rapat yang diselenggarakan 

Depag. Ma‟ruf Asror anggota Dewan DPRD atau mantan pegawai Depag yang kontra 

terhadap zakat profesi dapat bertemu dengan Muhaji kepala Depag yang pro terhadap zakat 

profesi dalam berbagai forum kegiatan sosial, politik dan keagamaan ditingkat Kabupaten. 

Moh. Justi Taufik pegawai Kesbang Linmas yang kontra terhadap zakat profesi dapat 

bertemu dengan Wohono ketua UPZ Depag yang  pro terhadap zakat profesi dalam forum 

kegiatan sosialisasi zakat profesi.  

Mujamil ketua STAIN Tulungagung yang kurang responsif terhadap zakat profesi 

di media UPZ dapat bertemu dengan Munarji (kepala PJMA STAIN), KH. Mungien, KH. 

Syafi'i Abdurrahman, Gotot Usman Hadi, Hanik Karoroh dan Timbul (UPZ STAIN) yang 
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pro terhadap zakat profesi di dalam berbagai forum seminar atau diskusi ilmiah yang 

diselenggarakan oleh BAZ atau kampus. Muhadi pegawai Dinas Pertanian dan Marzuki 

pegawai Dinas Perindag yang pro terhadap zakat profesi dapat bertemu dengan Kholik 

pegawai Pemkab dan Fancoliq pegawai Koperasi UKM, yang kontra terhadap zakat profesi 

dalam forum rapat-rapat yang diselenggarakan Pemkab Tulungagung. Ahmad pegawai 

Depag yang pro terhadap zakat profesi dapat bertemu dengan Asary Nur, pegawai Depag 

yang kontra terhadap zakat profesi dalam berbagai forum rapat-rapat atau khotbah yang 

diselenggarakan di masjid Depag dan begitu seterusnya. 

 Perbedaan paham tentang kewajiban zakat profesi antarpegawai dalam 

penggolongan jabatan, di media UPZ dan BAZ dalam bingkai hukum positif pada 

gilirannya akan membangun jaringan-jaringan perubahan dalam tindakan tertentu, atas 

pembayaran zakat profesi yang berujung pada hukum wajib atau tidak. Melalui relasi 

paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama telah memberikan kesaksian 

perubahan nyata, bahwa unsur ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi terhadap realitas 

implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil, yang hidup dan berkembang di 

Tulungagung Jawa Timur.  

Di antara perubahan tersebut yang paling menonjol adalah perubahan dalam sistem 

kognitifnya, yaitu wacana-wacana pemahaman zakat profesi yang dahulunya lebih 

mengarah pada pemahaman salaf menjadi pemahaman lebih modern. Kewajiban zakat 

dahulu hanya dipedomani secara apa adanya kini berubah menjadi pemahaman yang lebih 
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rasional. Jika pada masa lalu zakat hanya dipahami sebatas tradisi-tradisi yang tidak dapat 

berubah, namun sekarang menjadi tradisi kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan 

pendapatan dalam waktu jam, hari, bulan dan tahun. Zakat profesi dahulu hanya dipahami 

sebatas persoalan ibadah mahd}a>h atau ritual-ritual murni  saja, kemudian berubah 

menjadi pemahaman ibadah yang bersifat sosial melalui hukum positif.  

Gambaran tentang pegawai negeri sipil yang menerima kewajiban zakat profesi 

kategori ma>l mustafa>d, maupun yang kontra sebagaimana konsep al-Qard}awi,> juga 

bukan konsep tertutup. Artinya, melalui interaksi dalam berbagai level masyarakat konsepsi 

ma>l mustafa>d, juga konsep yang cair (liquid). Demikian juga konsep Mary Douglas 

tentang legitimasi, selektivitas, fungsionalitas. Weber tentang rasional-irasional, Cohen 

tentang teori sejarah, Ibn Khaldun tentang „a>s}abi>yah secara keseluruhan juga bukan 

konsep yang tertutup, akan tetapi konsep yang elastis atau fluid.   

Melalui relasi paham tentang kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama 

secara langsung maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi terhadap perubahan-

perubahan implementasi zakat ke dalam hukum positif, terutama di kalangan pegawai 

negeri sipil setempat. Pembayaran zakat yang dahulu hanya sebagai ritual keagamaan 

informal, kini telah berubah menjadi pembayaran zakat bersifat formal, dilindungi oleh 

pemerintah dan bahkan Undang-undang. Zakat yang dahulu dikeluarkan berdasarkan 

nis}a>b, pendapatan bersih, bebas dari utang, lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya, 

sekarang berubah menjadi potongan gaji pendapatan bruto setiap bulan. Demikian juga, 
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zakat penghasilan profesi pegawai negeri, diberikan dalam rentang waktu satu tahun atau 

h}awl, kini telah berubah menjadi dipotong setiap bulan.  

 

H.  Analisis Verifikasi 

Verifikasi implementasi zakat profesi dengan menempatkan faktor legislasi-regulasi 

dan teks suci, sesungguhnya memiliki keunikan tersendiri, tidak becorak ibadah zakat 

murni mahd}a>h, akan tetapi juga bukan becorak hukum positif murni, namun membentuk 

pembayaran zakat yang khas. Yaitu pembayaran zakat yang berporos pada paham 

kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama, melalui UPZ dan BAZ, yang disebut 

sebagai media institusi sosio-hukum Islam (sociology of Islamic law institution sphere). 

Media institusi tersebut, juga dapat mempertemukan berbagai segmen pegawai negeri, 

pejabat pemerintah dan ulama yang pada gilirannya menjadi media hubungan yang 

menghasilkan implementasi zakat profesi yang khas. 

 Perubahan pembayaran zakat profesi tidaklah muncul dengan sendirinya, akan 

tetapi ditentukan oleh faktor relasi paham kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati, dan 

interpretasi ulama. Akibat dari relasi-relasi tersebut, secara nyata terlihat adanya perubahan 

dalam pembayaran zakat, tidak hanya dalam tataran wacana tetapi juga dalam tindakan. 

Proposisi berikut dapat menggambarkan adanya perubahan-perubahan pembayaran zakat di 

wilayah setempat yang bercorak khas, yaitu: “jika pembayaran zakat profesi terkait dengan 

paham kewajiban, SK Bupati dan interpertasi ulama, melalui media UPZ dan BAZ, maka 
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akan terjadi perubahan-perubahan dalam pembayaran zakat profesi”. Karena hakikat 

pembayaran zakat profesi, telah ditentukan oleh ketiga faktor tersebut, maka wujudnya 

adalah rekonseptualisasi zakat profesi dalam konfigurasi tindakan pegawai setempat.  

Berbagai konsepsi yang dihasilkan dalam karya-karya terdahulu, ternyata juga 

terkait dengan konteks di mana konsep tersebut dihasilkan dan dibagun. Konsep Weber 

dalam buku Weber and Islam yang dibangun oleh Weber pada saat rasionalisasi hukum 

sedang berkembang dan tumbuh di Eropa dengan setting sosiologi hukum masyarakat 

Barat, ternyata ketika digunakan untuk melihat perspektif paham tentang kewajiban zakat  

profesi pegawai negeri sipil di Tulungagung, yang berada dalam kondisi krisis juga kurang 

relevan. Demikian juga konsep hukum irasional Weber yang dibagun ketika kapitalisme 

ekonomi Inggris mencapai prestasi yang ideal, ternyata ketika digunakan sebagai perspektif 

untuk melihat kondisi perekonomian pegawai di Tulungagung yang berada dalam masa 

deflasi (pengempisan) juga tidak relevan.  

Pegawai negeri sipil, yang sedang bergerak ke arah rasionalitas dalam memahami 

zakat profesi ternyata justru mengembangkan corak baru dalam aura spiritualitasnnya, yaitu 

melakukan rasionalisasi spiritualitas. Rasionalitas spiritualitas tersebut tidak datang dengan 

sendirinya, akan tetapi melalui pergulatan paham tentang kewajiban zakat, SK Bupati dan 

interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif dengan berbagai konfigurasinya. Pergulatan 

tersebut tidak hanya sekedar menghasilkan paham rasionalitas dan spiritualitas zakat, akan 

tetapi juga menghasilkan tindakan-tindakan pembayaran zakat yang khas.  
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Dengan demikian, tidak terjadi pemutusan paham kewajiban zakat dalam konteks 

spiritual dengan konteks rasional. Proposisi yang dihasilkan melalui penelitian ini 

menggambarkan secara utuh bahwa teoritisasi yang dikemukakan oleh Weber teryata tidak 

relevan. Dengan hanya menggunakan konsep rasional atau in order to motive saja, ternyata 

tidak cukup. Artinya, pegawai negeri dalam melakukan pembayaran zakat di UPZ dan 

BAZ, untuk memperoleh ganjaran atau pahala saja ternyata tidak cukup. Oleh karena itu, 

bagan konseptual sebagaimana diungkap oleh Schutz menjadi penting, yaitu mengangkat  

because motive. Artinya, para pegawai dalam melakukan kewajiban zakat di UPZ dan 

BAZ, dipastikan ada faktor penyebabnya. Faktor itu adalah paham kewajiban zakat, SK 

Bupati dan interpretasi ulama yang memiliki kekuatan hukum positif. Jadi, pegawai negeri 

melakukan pembayaran zakat profesi di UPZ dan BAZ, pada hakikatnya disebabkan oleh 

ketiga faktor tersebut, sehingga menimbulkan tindakan spiritualisasi pembayaran zakat 

yang diyakini dapat memperoleh “ganjaran”.  

Weber dan Schutz bisa dianggap benar. Akan tetapi ada satu hal mendasar yang 

masih tersisa untuk dipertanyakan, adalah bagaimana pembayaran zakat yang didasarkan 

pada paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama di UPZ dan BAZ tersebut, 

dapat terjadi di tengah masa inflasi seperti sekarang ini? Jawabannya ternyata terjadi 

sebagai akibat dari relasi paham kewajiban zakat antarpegawai, yang didasari oleh legislasi 

dan regulasi dalam bingkai hukum positif. Melalui dialektika pegawai sebagai subjek- 

objek, yang terkait dengan pembayaran zakat dan motif tujuan penyebab, sebagaimana 
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dikemukakan dalam proposisi pertama: “paham kewajiban zakat terhadap legislasi dan 

regulasi di UPZ dan BAZ terjadi ketika pegawai dipandang sebagai subjek sehingga 

menimbulkan tindakan pembayaran zakat” Proposisi ini menggambarkan bahwa adanya 

tindakan pembayaran zakat profesi untuk memperoleh ganjaran atau in order to motive 

terjadi ketika terdapat keyakinan bahawa media UPZ dan BAZ dapat dipandang sebagai 

subjek atau media untuk memperoleh ganjaran (because motive). Proposisi ini 

menggambarkan keyakinan-keyakinan pegawai, ketika dalam menjalankan pembayaran 

zakat termotivasi oleh iman atau agama yang menuntut untuk ditunaikan, sebagai ciri khas 

kebanyakan pegawai yang memiliki pandangan tradisional. 

 Proposisi kedua, “paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama 

terhadap legislasi dan regulasi terjadi ketika media institusi UPZ dan BAZ dipandang 

sebagai objek, sehingga menimbulkan tindakan pembayaran zakat”. Proposisi ini 

menggambarkan bahwa ketika pegawai telah menganggap UPZ dan BAZ adalah media 

yang efektif dalam pembayaran  zakat (sebagai objek), maka akan terjadi pembayaran zakat 

sesuai dengan peraturan legislasi dan regulasi (because motive) yang menimbulkan 

tindakan pembayaran zakat dalam bingkai hukum positif yang rasional (in order to motive). 

Proposisi ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat yang terlembaga dalam hukum positif, 

yang jauh dari keyakinan-keyakinan bagi pegawai yang berpandangan tradisional. 

Pembayaran zakat yang tidak salurkan di BAZ dalam konteks hukum positif, pegawai 

sebagai subjek adalah paham kewajiban zakat bagi pegawai yang berpandangan tradisional, 
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tidak relevan dengan fakta hukum positif rasional yang menjadi ciri khas bagi pegawai 

berpandangan modern. Weber hanya sampai di sini, ketika membahas hukum rasional 

dalam buku Weber and Islam. 

Akan tetapi, kenyataannya bahwa pemilahan Weber itu tidak sepenuhnya benar, 

ketika ditarik ke wilayah kewajiban zakat bagi pegawai negeri yang memasuki masa era 

globalisasi, yaitu masa krisis atau deflasi, ternyata terjadi dialog antara paham kewajiban 

zakat dengan paradigma rasional. Melalui proposisi ketiga: “paham tentang kewajiban 

zakat terhadap media UPZ dan BAZ, terjadi ketika pegawai dipandang sebagai subjek-

objek sehingga meninbulkan tindakan rasionalisasi pembayaran zakat yang terlembaga 

dalam hukum positif. 

Digambarkan bahwa "ganjaran" yang semula bersifat supra-empiris atau sesuatu 

yang tidak terselami,
52

 ternyata dapat dirasionalkan dalam bentuk yang bersifat sosial dan 

material. Memberi upah, hadiah, modal, beasiswa, pengobatan, membebaskan orang yang 

tertindas, membalas kebaikan orang lain, menulis buku yang dapat dimanfaatkan orang atau 

memberikan kitab kepada orang lain agar dapat menambah pengetahuan dan sebagainya 

adalah wujud konkret dari “ganjaran”. Melalui proposisi ketiga inilah konsep Weber dalam 

buku Weber and Islam, tidak dijumpai konteksnya di dalam realitas sosial empirik. 

Demikian juga konsep Douglas yang menggambarkan hubungan sosial legitimasi, 

selektivitas dan fungsionalitas, juga masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana relasi 

paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati dan interpretasi ulama tersebut dapat 
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terjadi di tengah kegoncangan ekonomi seperti sekarang ini. Jawabannya ternyata terjadi 

akibat dari  relasi paham kewajiban  zakat,  SK Bupati  antarpegawai  dalam penggolongan 

jabatan. Melalui dialektika pegawai sebagai subjek-objek yang terkait dengan pegawai 

dalam penggolongan jabatan dan motif tujuan atau penyebab, sebagaimana dinyatakan 

bahwa relasi-relasi tersebut di atas, terhadap media institusi sosial UPZ dan BAZ terjadi 

ketika pegawai dianggap sebagai subjek sehingga menimbulkan tindakan pembayaran 

zakat. Proposisi ini menggambarkan keyakinan bahwa paham tentang kewajiban zakat, SK 

Bupati dan interpretasi ulama adalah media yang dapat dipandang sebagai subjek yang 

menyebabkan timbulnya pembayaran zakat.  

Manusia mengembangkan pengetahuan, kesadaran dan pengalaman untuk berbagi 

dengan yang lain melalui proses transformasi dan sosialisasi. Proses itu terjadi di dalam 

kehidupan sehari-hari kebanyakan melalui face to face relationship. Memang, kebanyakan 

pengalaman manusia dengan yang lain terjadi di dalam hubungan tatap muka, sehingga 

setiap individu haruslah memandang dan memahami manusia lainnya di dalam konteks itu. 

Melalui proses belajar tentang kehidupan sosial tersebut, terjadilah kemudian proses 

pelembagaan atau institisi, yang merupakan tindakan sosial keseharian. Tindakan sosial 

keseharian yang muncul dan melembaga tersebut, tidak hanya dipahami oleh aktor 

tindakan, akan tetapi dipahami oleh individu lainnya dalam kerangka negosiated meaning.
53

 

Pembayaran zakat profesi, yang terkait dengan paham kewajiban zakat, SK Bupati 

dan interpretasi ulama, pada dasarnya juga merupakan hasil negosiasi antarpegawai dalam 
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penggolongan jabatan, melalui proses legislasi dan regulasi yang terus menerus 

disosialisasikan kepada pegawai diberbagai instansi atau kantor. Dalam negosiasi 

antarpegawai tersebut, kewajiban zakat profesi terbagi menjadi dua golongan pro dan 

kontra, disebabkan oleh paham tentang kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama 

yang kemudian menghasilkan varian-varian pandangan yang berbeda. Pemahaman zakat 

profesi yang berbeda-beda di kalangan pegawai negeri pada hukum wajib atau tidak, 

hakikatnya adalah hasil rekonseptualisasi para ulama, melalui pemahaman teks suci al-

Qur‟a>n, legislasi, regulasi dan pola tindakan pembayaran zakat, antarpegawai negeri di 

media UPZ dan BAZ dalam bingkai hukum positif.  

Dalam proses legitimasi, selektivitas, fungsionalitas dan „as}abi>yah, hakikatnya 

zakat profesi adalah rekonseptualisasi paham kewajiban zakat dalam bingkai hukum positif. 

Di dalam fase ini, terdapat proses penyesuaian paham tentang kewajiban zakat terhadap 

teks-teks suci atau legislasi dan regulasi yang telah diiterpretasikan oleh para ulama atau 

pegawai di dalam suatu kehidupan sosial. Namun demikian pada proses penyesuaian paham 

tentang kewajiban zakat dengan legislasi dan regulasi ini, tentu saja terdapat resistensi yang 

berakibat pro dan kontra terhadap kewajiban zakat, yang disebut sebagai dinamika sosial. 

Relasi paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama dalam hukum positif 

tersebut, memanfaatkan bahasa dan tindakan. Jika di kalangan pegawai terdapat suatu 

paham tentang kewajiban zakat terkait dengan legislasi dan regulasi, maka akan muncul 

berbagai resistensi yang berupa bahasa atau tindakan yang berbeda dengan arus utamanya. 
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Manusia secara sosial tidak dapat hidup sendiri, tetapi interdependence (saling 

bergantungan).
54

 Oleh karena itu, manusia membangun kehidupannya melalui solidaritas 

sosial untuk mempertahankan hidup adalah tujuan utama. Solidaritas sosial merupakan 

keharusan, karena suatu tindakan agresif dan defensif akan berhasil, jika dengan bantuan 

solidaritas sosial.
55

 Di sinilah terdapat keniscayaan hasil dari „as}a>bi>yah. Jika zakat 

dikaitkan dengan konsep „as}a>bi>yah, maka zakat sebagai alat untuk mencapai tujuan, 

bukan merupakan tujuan itu sendiri. Artinya implementasi zakat profesi tidak akan 

terwujud dengan baik, tanpa bantuan „as}a>bi>yah. 

Pada tataran selektivitas, pengumpulan zakat melalui UPZ dan BAZ pada gilirannya 

akan membangun kesadaran bagi pegawai negeri dalam pembayaran zakat di lingkup 

instansinya. Secara keseluruhan proses selektivitas tentang pembayaran zakat fokusnya 

adalah upaya bagaimana kalangan pegawai negeri sipil dapat tergugah hatinya, sehingga 

kesadaran dalam menjalankan kewajiban zakat dapat ditunaikan dengan penuh keikhlasan. 

Pada tataran fungsionalitas zakat adalah jenis ibadah yang berbentuk ritual 

sekaligus material. Suatu usaha manusia untuk membentuk kesalehan diri melalui ikhtiar 

sosial. Dengan kata lain, zakat adalah dua realitas spiritual dan sosial yang dalam 

pelaksanaannya terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Karena itu, zakat sebagai ibadah 

sosial adalah ajaran zakat dan konsep-konsepnya, yang diletakkan pada porsi bahasan yang 

lebih luas. Misalnya  melalui teks suci, interpretasi ulama atau dengan pemaknaan sosial 
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Koento Wibisono Siswomiharjo, Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte, 53. 
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 Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, 148 . 



 271 

dengan dasar-dasar yang kuat sebagai jalan kesalehan dan kesucian diri personal dari 

kekotoran dosa yang berdimensi personal.  

Dari penjelasan konsep di atas, perlu kita tegaskan bahwa teori sosiologi Douglas 

tentang legitimasi, selektivitas dan fugsionalitas yang dibangun atas dasar kondisi 

masyarakat Inggris yang maju dan rasional juga harus direvisi ulang ketika pola dialektika 

tersebut digunakan untuk melihat perekonomian para pegawai yang mengalami fluktuasi 

(ketidakstabilan dalam harga). Pegawai negeri melakukan pembayaran zakat profesi di 

Tulungagung, yang berada dalam kondisi krisis juga kurang relevan. Demikian juga konsep 

hukum irasional Weber yang dibangun ketika kapitalisme ekonomi Barat mencapai prestasi 

yang ideal, ternyata ketika digunakan sebagai perspektif untuk melihat kondisi 

perekonomian pegawai negeri di Tulungagung yang berada dalam masa kemorosotan nilai 

uang atau naiknya harga barang juga tidak relevan.  

Konsep Ibnu Khaldun tentang „as}a>bi>yah yang dibangun pada saat organisasi 

sosial mencapai al-madi>nah al-fa>d}ila>h (masa-masa ideal)
56

 di Timur Tengah dengan 

setting sosial masyarakat yang memadai, ternyata ketika digunakan untuk melihat 

perspektif organisasi sosial UPZ dan BAZ di Tulungagung, yang hanya bersifat 

"stimulatif", juga tidak relevan. Dua organisasi sosial tersebut, tidak memiliki otoritas 

untuk memaksa pegawai negeri, ketika terjadi pembangkangan terhadap pembayaran zakat. 

Demikian juga konsep budaya, bahasa dan peraturan yang dibangun Ibnu Khaldun pada 

saat peradapan Islam mencapai puncaknya, ternyata ketika digunakan untuk melihat 
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kondisi peraturan legislasi, regulasi dan organisasi BAZ yang berada dalam masa 

"stimulatif" dan voluntary juga tidak relevan.  

Pegawai negeri sipil sebagai subjek zakat selalu dalam proses pergeseran, baik 

dalam pembayaran zakat maupun berkaitan dengan gaji yang mereka peroleh. Namun 

demikian, di antara perubahan yang terjadi masih menyisakan spiritualitas zakat yang 

sepertinya sulit ditinggalkan. Pada tataran yang paling dalam tampak bahwa pengumpulan 

zakat aspek ritual keagamaan masih tetap dominan. Meskipun berbagai gelombang 

tindakan dan pengaruh baru di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya terus 

berlangsung masuk ke wilayah Tulungagung. Tetapi suatu hal yang tetap kelihatan 

mengemuka dalam performance kehidupan pegawai adalah pembayaran zakat profesi yang 

berkolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif. Dari kerangka konseptual ini, terjadi 

dua bentuk reaksi, yaitu pro dan kontra terhadap pembayaran zakat, melalui UPZ dan BAZ 

dalam bingkai hukum positif.  

Konsep Yusuf al-Qard}awi> tentang ma>l mustafa>d, yang dirumuskan pada saat 

sektor profesi, jasa dan perusahaan sedang berkembang dan tumbuh di Arab Mesir dengan 

setting sosial masyarakat yang ideal. Ternyata ketika digunakan sebagai perspektif untuk 

melihat masyarakat di Tulungagung, yang berada dalam masa "fluktuasi" juga tidak 

relevan. Pegawai negeri sipil yang melakukan pembayaran  zakat, di UPZ dan BAZ 

ternyata justru mengembangkan corak pembayaran zakat yang dimobilisasi oleh paham 

kewajiban zakat,  SK Bupati dan interpretasi ulama dalam hukum positif.  
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Implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil di Tulungagung, yang 

diformulasikan melalui legislasi dan regulasi tidaklah muncul dengan sendirinya akan tetapi 

melalui proses dialektika antarpegawai, pemerintah dan ulama dalam berbagai 

konfigurasinya. Dialektika tersebut, tidak hanya sekedar dialektika wacana zakat profesi 

dalam hukum positif atau zakat dalam wacana spiritualitas hukum Islam, akan tetapi juga 

menghasilkan tindakan-tindakan pembayaran zakat yang khas. Dengan demikian, tidak 

terjadi pemutusasan antara zakat dalam hukum Islam dengan hukum positif dalam wacana 

spiritualitas.  

Proposisi yang dihasilkan melalui penelitian ini, menggambarkan secara penuh 

bahwa konsep yang dirumuskan oleh al-Qard}awi>  ternyata tidak relevan. Dengan hanya 

menggunakan bagan konseptual ma>l mustafa>d, ternyata tidak cukup. Artinya, pegawai 

negeri sipil dalam menjalankan kewajiban zakat di UPZ dan BAZ untuk memperoleh 

ganjaran dan keselamatan ternyata tidak cukup. Oleh karena itu, bagan konseptual 

sebagaimana diungkap oleh Ibn Khaldun menjadi penting, yaitu mengangkat konsep 

„a>s}a>bi>yah. Artinya, pegawai negeri sipil dalam menjalankan kewajiban zakat di UPZ 

dan BAZ dipastikan ada faktor penyebabnya. Faktor itu adalah adanya legislasi dan 

regulasi yang mengikat pegawai negeri menjadi satu kesatuan di dalam organisasi sosial 

melalui budaya, bahasa dan peraturan. Jadi, pegawai malakukan pembayaran zakat di UPZ 

dan BAZ pada hakikatnya disebabkan oleh budaya, bahasa dan peraturan dalam organisasi 
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tersebut, sehingga menimbulkan tindakan-tindakan pembayaran zakat yang diyakini dapat 

menjadi sarana untuk memperoleh "ganjaran" atau keselamatan.   

Al-Qard}awi> dan Ibn Khaldun dapat menjadi pembenar. Akan tetapi ada satu hal 

mendasar yang masih tersisa untuk dipertanyakan adalah bagaimana implementasi zakat 

bisa didasari oleh legislasi dan regulasi dalam bingkai hukum positif di tengah masa 

"fluktuasi" seperti sekarang ini. Jawabannya ternyata terjadi sebagai akibat dari relasi 

paham kewajiban zakat antarpegawai, yang didasari legislasi dan regulasi di BAZ dalam 

bingkai hukum positif. Melalui dialektika pegawai sebagai subjek-objek, yang terkait 

dengan paham kewajiban zakat motif tujuan dan penyebab, sebagaimana dikemukakan 

dalam proposisi pertama. “paham tentang kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi 

ulama terhadap organisasi BAZ terjadi ketika pegawai dipandang sebagai subjek sehingga 

menimbulkan tindakan pembayaran zakat”. Proposisi ini menggambarkan bahwa adanya 

tindakan pembayaran zakat profesi (in order to motive) terjadi ketika terdapat media BAZ, 

dapat dipandang sebagai subjek institusi sosial (because motive). Proposisi ini 

menggambarkan keyakinan-keyakinan pegawai ketika dalam menjalankan pembayaran 

zakat termotivasi oleh keyakinan atau agama yang menuntut untuk dilakukan, sebagai ciri 

khas kebanyakan pegawai yang memiliki pandangan tradisional.     

Proposisi kedua, “paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama 

terhadap legislasi-regulasi terjadi ketika organisasi BAZ dipandang sebagai objek, sehingga 

menimbulkan tindakan pembayaran zakat”. Proposisi ini mengambarkan bahwa ketika 
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pegawai telah menganggap organisasi BAZ adalah media yang tepat dalam pembayaran  

zakat (sebagai objek), maka akan terjadi pembayaran zakat sesuai dengan peraturan 

legislasi dan regulasi (because motive) yang menimbulkan tindakan pembayaran zakat 

melalui hukum positif yang rasional (in order to motive). Proposisi ini menggambarkan 

bahwa pembayaran zakat yang terlembaga dalam hukum positif, yang kurang mendapat 

respon bagi pegawai yang berpandangan tradisional. Pembayaran zakat yang tidak 

dilakukan melalui hukum positif, pegawai sebagai subjek adalah paham kewajiban zakat 

bagi pegawai yang berpandangan tradisional, tidak relevan dengan fakta hukum positif 

rasional yang menjadi ciri khas bagi pegawai berpandangan modern. Al-Qard}awi> sampai 

di sini ketika membahas tentang  ma>l mustafa>d dalam kitab Fiqh al-Zaka>h.  

Dengan demikian pemikiran al-Qard}awi> tidak sepenuhnya benar, mengingat 

bahwa pegawai negeri sipil yang memasuki dunia global disebut sebagai masa "fluktuasi", 

ternyata terjadi dialog antara paham kewajiban zakat dengan paradigma rasional. Melalui 

proposisi ketiga: “paham tentang kewajiban zakat terhadap media UPZ dan BAZ, terjadi 

ketika pegawai dipandang sebagai subjek-objek sehingga meninbulkan tindakan 

rasionalisasi pembayaran zakat yang terlembaga dalam hukum positif. 

 Digambarkan bahwa "ganjaran" yang semula bersifat mistifikatif atau sesuatu 

yang tidak terselami, ternyata dapat dirasionalkan dalam bentuk yang bersifat sosial dan 

material. Fidya>h (tebusan) bagi orang yang berhalangan berpuasa disebabkan sakit, hamil 

atau melahirkan dapat ditebus dengan harta. Kafa>rat (denda) bagi orang yang melanggar 
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syarat dan rukun ibadah haji, seperti ihram, bersetubuh, mencukur rambut, memotong kuku, 

membunuh binatang buruan dapat diganti dengan harta. Ibadah haji dapat diwakilkan 

kepada orang dan dibayar dengan harta atas pertolongannya. Memberi bantuan pada 

penyandang cacat, pembangunan jalan, sarana ibadah, bencana alam dan seterusnya adalah 

wujud konkret dari "ganjaran". Melalui proposisi ketiga inilah disertasi al-Qard}awi> 

tentang ma>l mustafa>d dalam Fiqh al-Zaka>h tidak ditemukan konteksnya di dalam 

realitas sosial. 

Percy Cohen menambahkan tiga konsep sejarah tentang universalitas, empiris dan 

kausal masing-masing memiliki sifat kecendrungan sosial, khususnya segi-segi yang 

berhubungan dengan pola perilaku manusia, orientasi nilai, sistem sosial, kebutuhan 

ekonomi, psikologis, sifat hukum, tradisi, hukum atau peristiwa dapat diubah sesuai dengan 

setting sosial, ditolak bila tidak relevan dengan kondisi sosial dan besifat kausal. Karena 

itu, rekonseptualisasi zakat penting dilakukan, terutama rumusan yang menyangkut zakat 

profesi dan tarif zakat pada masa dahulu yang bersifat kausal baik yang terjadi sebelumnya 

maupun sesudahnya. Misalnya tarif zakat niaga pada masa lalu 2,5% untuk masyarakat 

Arab. Demikian juga konsep al-Qard}awi> tentang nis}a>b zakat profesi 85 gram emas 

murni,
57

 untuk kalangan masyarakat Arab juga harus direvisi ulang ketika pola dialektika 

tersebut digunakan untuk melihat antara nis}a>b emas 85 gram emas murni Arab, dengan 

94 gram emas murni di Indonesia. Jadi atas dasar pertimbangan itu jelas bahwa masalah 
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Konsep al-Qard}awi> tentang nis}a>b zakat profesi 85 gram emas, juga banyak dijumpai pada buku lain,  seperti } 

Zakat dalam Perekonomian Modern, Memahami Zakat dan  Akuntasi Zakat  sebagaimana disebut dimuka. 
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nis}a>b bukanlah ketentuan yang qat}„i> (tetap) namun dapat berubah sesuai dengan 

setting sosial, dan tuntutan perkembangan zaman.  

Satu hal yang penting dicermati dalam uraian di atas, adalah bahwa teori sejarah 

pada dasarnya adalah seprangkat proposisi-proposisi yang menerangkan nilai-nilai dan 

konsep-konsep tertentu yang saling bertalian dengan cara-cara tertentu. Proposisi-proposisi 

yang menceritakan bagaimana pertalian antarkonsep adalah definisi, dalil dan hipotesis. 

Pada gilirannya segala teori dapat membantu sejarawan dalam merekonseptualisasi masa 

lampau, termasuk rekonseptualisasi paham tentang kewajiban zakat masa lampau ke sistem 

perkembangan zakat masa kini, yang dianggap masih relevan, rasional dengan kondisi 

sosial sekarang. Oleh karena itu, implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil di 

Tulungagung merupakan bagian dari fenomena tersebut. 

Berdasarkan konsep-konsep di atas, seperti Douglas, al-Qard}awi>, Ibnu Khaldun, 

Weber dan Cohen bahwa problem utamanya adalah institusi legislasi dan regulasi. Legislasi 

secara teknis yudisial (kelembagaan hukum), yaitu menempatkan hukum Islam dengan 

kondisi sosial modern melalui inovasi bagian-bagian pranata tradisional atau menentang 

hukum Islam dalam bentuk tradisionalnya, bukan semata-mata menentang konsep hukum 

Islam.
58

 Dari penjelasan ini, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud legislasi adalah 

perundang-undangan. Sedangkan regulasi adalah keputusan-keputusan yang diterbitkan 

melalui baik Presiden, Menteri, Gubernur maupun Bupati.
59
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Berdasarkan hasil pemaparan dan analisis data pada bab sebelumnya, terkait dengan 

problematika implementasi zakat profesi dan solusinya, diperoleh beberapa temuan peneliti 

sesuai dengan signifikansi masalah yang diajukan. Temuan penelitian ini tentu saja ada 

yang bersifat menguatkan, mematahkan, mengkritik dan membandingkan terhadap 

beberapa temuan penelitian sebelumnya, baik yang berbasis ilmu-ilmu sosial maupun 

pemikiran hukum Islam. Berkenaan dengan analog kajian di muka, secara teoritis dan 

praktis temuan penelitian ini memiliki kontribusi yang tidak kecil bagi model pemahaman 

terhadap implementasi zakat profesi di antaranya:  

Pertama, buku ini kiranya dapat memberikan jawaban bahwa zakat profesi dalam 

Islam bukan sekedar ibadah mahd}a>h, tetapi juga bisa dijadikan sumber dalam 

menunaikan tugas sosial, yaitu untuk membangun peradapan manusia atau masyarakat 

secara luas. Kedua, memberikan wawasan pemahaman dan kesadaran umat Islam, selain 

mendorong agar mengoptimalkan terapan zakat profesi. Ketiga, kesadaran dan komitmen 

yang tinggi pada diri seorang pemimpin, baik pemerintah atau ulama yang mendukung 

implementasi zakat profesi. Keempat, kepercayaan umat Islam terhadap pengelola zakat. 

 

 



  

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 Dari kajian zakat profesi pegawai negeri sipil ini, kiranya dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

Pertama, paham tentang kewajiban zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil 

tampak beragam. Mereka menerima zakat profesi, karena memahami dengan sikap yang 

positif dan optimis. Sedangkan bagi pegawai yang menolak terhadap zakat profesi  mereka 

memahami dengan pengertian yang negatif, pesimis dan terbatas pada pemahaman zakat 

yang bersifat ritual mahd}a>h. Pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil hakikatnya 

berada di dalam proses penerimaan dan penolakan antarpegawai dalam penggolongan 

jabatan, baik yang berbasis pada paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama 

dalam bingkai hukum positif. Pembayaran zakat yang dilakukan antarberbagai instansi 

dalam konteks legislasi-regulasi, secara umum (pegawai golongan I-IV) berimplikasi pada 

pilihan tindakan yang berbeda, ternyata dapat menggambarkan secara mendasar tentang 

konfigurasi varian paham kewajiban zakat profesi, antarpegawai dalam penggolongan 

jabatan.  

 Kedua, pegawai negeri sipil melakukan pembayaran zakat-infak di UPZ dan BAZ 



  

 

pada hakikatnya bertumpu pada paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama 

dalam bingkai hukum positif. Hubungan relasionalitas ketiga faktor (paham kewajiban 

zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama) tersebut, juga dapat mempertemukan berbagai 

varian pandangan tentang wacana kewajiban zakat profesi antarpegawai dalam 

penggolongan jabatan, yang ditransformasi melalui legitimasi legislasi dan regulasi. 

Melalui legitimasi legislasi dan regulasi tersebut, zakat profesi pegawai negeri sipil di 

Tulungagung dapat dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang. Untuk melestarikan 

zakat profesi, peran besar dilakukan oleh pemerintah, ulama dan pengawai negeri sipil yang 

terlibat di dalamnya. 

Dalam proses rekonseptualisasi zakat profesi, inti pembayaran zakat hakikatnya 

adalah memperoleh “ganjaran” atau keselamatan dunia dan akhirat. Ketika memandang 

ganjaran itu berkaitan dengan pembayaran zakat di UPZ dan BAZ, maka terdapat dialektika 

pegawai sebagai subjek-objek, sehingga menghasilkan dialektika paham tentang kewajiban 

zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama. Dialektika tersebut muncul dalam kaitannya 

dengan interaksi antarpegawai dalam penggolongan jabatan (pegawai golongan I-IV) yang 

terlibat di dalamnya. Dewasa ini yang muncul ke permukaan adalah rasionalisasi 

"ganjaran", sebagi akibat dari spiritualisasi "pahala" dalam bingkai hukum positif. Sebagai 

akibat lebih lanjut dari relasi antarpegawai dalam penggolongan jabatan, maka juga terjadi 

berbagai perubahan, terutama dalam wacana zakat profesi di wilayah setempat maupun 

konfigurasi tindakannya. 



  

 

Pegawai negeri yang menjadi subjek terhadap pembayaran zakat, baik yang pro dan 

kontra di media UPZ dan BAZ ternyata bisa berdialog dalam mewujudkan zakat profesi 

yang berkolaborasi antara pembayaran zakat dalam shari>„ah Islam dengan legislasi-

regulasi dalam hukum positif. Implementasi zakat profesi yang hidup dan berkembang, 

merupakan  hasil jalinan kerja sama antarberbagai agen (ulama dan pemerintah) melalui 

legislasi-regulasi, paham kewajiban zakat dan interpretasi ulama yang secara intensif 

terlibat di dalamnya. Ketika terjadi dialog antarpegawai dalam penggolongan jabatan dan 

agen-agen tersebut, maka implikasinya adalah perubahan-perubahan dalam pembayaran 

zakat profesi, baik dalam wacana pemikiran atau dalam tataran tindakan-tindakan sosial 

yang hidup di masyarakat. Jadi, relasi paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati 

dan interpretasi ulama, hakikatnya mempunyai relevansi dengan perubahan-perubahan 

aktual dalam terapan atau pelestarian zakat profesi  di Tulungagung Jawa Timur. 

 

B. Refleksi Teoritik  

   Kajian Mary Douglas tentang legitimasi, selektivitas, fungsionalitas dan Ibn 

Khaldun tentang „a>s}abi>yah, dihadirkan untuk menjadi pemecah masalah sosial 

kaitannya dengan zakat profesi. Melalui konsep-konsep tersebut, kiranya dapat 

menempatkan varian-varian pandangan zakat profesi antarpegawai dalam penggolongan 

jabatan, baik yang pro dan kontra terhadap zakat profesi. Kajian Mary Douglas dan Ibn 

Khaldun, sesungguhnya telah menjadi sumber inspirasi bagi kajian di bidang sosiologi, 



  

 

terutama yang menyangkut hubungan sosial atau organisasi sosial keagamaan, baik mereka 

yang mendukung maupun yang menolak.  

Di antara yang mendukung Douglas adalah Jon Elster, menyatakan bahwa manusia 

dengan analisis fungsionalnya dapat menghasilkan koherensi dan tautologi. Kenneth 

Arrow, memandang bahwa ide atau pemikiran manusia yang dibangun melalui institusi 

sosial harus memiliki daya tarik atau nilai bagi masyarakat yang menerimanya.
1
 Sedangkan 

yang mendukung Ibn Khaldun adalah Harrington, mendeskripsikan bahwa pemikiran 

manusia dibentuk melalui setting sosial atau lingkungan sosialnya, dan menghasilkan 

gagasan.
2
 Muhammed Arkoun mengungkapkan konsep Ibn Khaldun tentang masyarakat, 

menurutnya masyarakat merupakan objek pengetahuan dan pemikiran untuk mencapai 

tingkat pemahaman yang baik.
3
 Masdar F. Mas‟udi menyatakan bahwa konsep realitas 

sosial Ibn Khaldun dapat mempengaruhi pola berfikir manusia, baik secara sosial maupun 

spiritual untuk mencapai akhlak yang mulia.
4

 Studi lain Adiwarman Azwar Karim, 

merumuskan konsep organisasi sosial Ibn Khaldun dalam konteks produksi, 

mendeskripsikan jika manusia ingin bertahan hidup, ia harus mengorganisasikan tenaganya, 

baik melalui modal atau keterampilan untuk mencapai tujuan.
5
   

Kajian lain yang menolak Mary Douglas, misalnya Arnold Gehlen dan Beck, 

                                                 
1
Mary Douglas, “Comment Pensent les Institutions”, dalam Sciences Humaines (La Découverte: Perancis, 

2000), 104. 
2
George Ritzer and Douglas J. Goodman, Modern Sociological Theory (London: Sage, 2001), 3. 

3
Muhammed Arkoun, Rethinking Islam Today (Washington: Center for Contemporary Arab Studies, 1987), 21.  

4
Masdar F. Mas‟udi, Menggagas Ulang Zakat ( Bandung: Mizan 2005), 13. 

5
Adiwarman Azwar Karim,  Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam  (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 360.  



  

 

menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat dibangun melalui relasi sosial, karena di dalam 

masyarakat terdapat dikotomi yang mendasar antara berbahaya (bermusuhan) dan tidak 

berbahaya.
6
 Sedangkan yang menolak  Ibn Khaldun adalah para ulama, memandang bahwa 

budi pekerti manusia baik dan buruk ditentukan dari faktor "jiwa" dan tidak ada 

hubungannya dengan realitas sosial.
7
  

Selain kajian di atas, al-Qard}awi> dalam Fiqh al-Zaka>h juga merumuskan 

kategori penghasilan profesi dan jasa sebagai kasb al-'a>ma>l wa al-mihan al-h}urrah 

yang menghasilkan ma>l mustafa>d dalam suatu formula yang bersifat “ijtihadiyah”, yang 

memiliki persyaratan dan keberanian untuk membenarkan tindakan terhadap kewajiban 

zakat profesi, jasa, perusahaan dan lain-lain. Kajian al-Qard}awi tersebut, merupakan 

jendela dari berbagai studi tentang pemahaman atau pemikiran hukum zakat, meskipun 

masih terdapat pro-kontra di kalangan Islam sendiri. Di antara yang pro, misalnya 

berasumsi bahwa zakat profesi, jasa, perusahaan dan seterusnya adalah jenis harta yang 

berkembang dan wajib dikenai zakat, karena terdapat „illah yang menuntut adanya 

kewajiban tersebut. Sedangkan yang kontra menegaskan bahwa tidak ada “ra‟su al-mal” 

(modal pokok) yang siap dikembangkan, karena skill dan keahlian berbasis ilmu sebagai 

sumber profesi sangat abstrak. Karena itu, sulit untuk dibuktikan bahwa perolehan gaji 

pegawai/profesi sebagai ma>l al-zakawi (harta kena zakat) belum mencukupi standar 

nis}a>b. 

                                                 
6
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Kajian yang mendukung al-Qard}awi>, tersebut adalah Wahbah al-Zuh}ayli>, 

Huseyn al-Shah}atah, Abdurrachman Qadir, Sjechul Hadi Permono, Didin Hafidhudin, 

Masdar Helmy, Zakiah Daradjat, Abdul Ghofur Anshori, Syarifuddin Abdullah, Nuareni 

dan Amad Zahro secara keseluruhan mendukung konsep ma>l mustafa>d atau profesi 

wajib dikenai zakat, bila telah mencapai nis}a>b dan h}awl. Sementara kajian yang 

menentang al-Qard}awi> adalah Sahal Mahfudh, Hasjim Abbas, fatwa NU tahun 1980-an, 

pegawai negeri sipil di Lombok Nusa Tenggara Barat dan seterusnya. 

 Berbagai kajian di atas, akan menghasilkan konsep yang bervariasi. Douglas dengan 

pendekatan institusi menghasilkan konsep legitimasi, selektivitas, dan fungsionalitas. Ibn 

Khaldun melalui pendekatan „a>s}abi>yah atau organisasi sosial menghasilkan konsep 

budaya bahasa dan peraturan. Al-Qard}awi> dan al-Zuh}ayli> melalui konsep ma>l 

mustafa>d menghasilkan paham kewajiban zakat profesi dan jasa.  

Konsep Mary Douglas tentang legitimasi, selektivitas dan fungsionalitas, jelas 

mengandung kelemahan, karena mengabaikan dikotomi yang mendasar antara berbahaya 

dan tidak berbahaya. Contoh berbahaya adalah legitimasi Undang-undang zakat atau SK 

Bupati, jika benar-benar dijadikan sebagai peraturan wajib atau Perda (peraturan daerah) 

bagi pegawai negeri untuk mengeluarkan zakat, maka dimungkinkan dapat mengundang 

konflik sosial yang berbahaya.
8
 Sedangkan kelemahan konsep Ibn Khaldun adalah karena 

                                                 
8
Dalam suatu wawancara dengan ketua BAZ, dinyatakan bahwa Bupati Tulungagung belum berani 

memperdakan atau menjadikan Undang-undang zakat sebagai peraturan wajib, meskipun hal itu pernah  

diusulkan oleh para ulama, terkait dengan pengumpulan zakat PNS, karena kuatir akan terjadi konflik yang 

membahayakan,  terutama  posisi Bupati sebagai pemimpin daerah, sehingga hal itu dihindari. Mungien Arief, 



  

 

mengabaikan dialog stimulatif yang terjadi pada organisasi pemerintah, baik pusat maupun 

daerah yang tidak memiliki kekuatan untuk memaksa terhadap pembayar zakat. Jadi 

organisasi UPZ dan BAZ, posisinya hanya berfungsi sebagai media pengumpulan, 

pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang bersifat voluntary (sukarela).   

Konsep ma>l mustafa>d juga mengandung kelemahan, sebab mengabaikan adanya 

dialog yang terjadi antara kewajiban zakat dengan kondisi sosial setempat. Kajian zakat 

yang dilakukan sarjana-sarjana terdahulu sebagaimana tersebut di muka, memberikan 

gambaran bahwa kewajiban zakat hanyalah nominal saja, aspek luar. Sebab inti dari 

semuanya adalah paham tentang kewajiban zakat pada wilayah setempat yang dipengaruhi 

oleh kondisi sosial yang berbeda. Shari>„ah zakat tidak mampu menyentuh secara 

keseluruhan fenomena sosial dan dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial, karena itu 

ketika berhadapan dengan realitas sosial, shari>„ah zakat harus tetap berada di luar.  

Kajian zakat dengan konsep ma>l mustafa>d juga menyisakan persoalan pada aras 

macam apa dan bagaimana hukum zakat dipahami dan sekaligus direkonseptualisasi 

menjadi seperti itu. Jika zakat sebagai ibadah sosial dengan bertitik tolak pada prinsip  

tujuan shari>„ah, maka akan jelas bahwa zakat mempunyai sasaran yang mendasar, yakni 

mewujudkan keadilan sosial. Akan tetapi konsep zakat yang sudah jelas itu, akan kembali 

menjadi kabur jika arti konsep itu dipertanyakan secara rinci. Misalnya formalisasi 

shari>„ah tentang gaji pegawai atau karyawan sebagai harta yang dikenai zakat dengan 

                                                                                                                                                     
Wawancara, Tulungagun, 23 April 2008.     



  

 

sebutan “hasil pendapatan dan jasa” dalam hukum positif,
9
 mestinya terdapat gambaran 

bagaimana proses rekonseptualisasi zakat sebagaimana keadaan sekarang. Dialektika itu 

yang tidak diperoleh dalam berbagai kajian tentang  zakat  ma>l mustafa>d.
10

  

Douglas menambahkan bahwa konsep hubungan sosial adalah sifat dasar yang 

memiliki pengaruh terhadap rasionalitas, baik rasional holistis maupun rasional 

individualistis. Menurutnya, legitimasi selektivitas dan fungsionalaitas merupakan sebuah 

pengetahuan metodologis antara rasio dengan spiritual yang dimiliki oleh ketiganya, 

sehingga pengetahuan tersebut dapat memperkuat tradisi dan membagun pengetahuan 

rasional atau hubungan sosial secara kolektif. Sedangkan Ibnu Khaldun, menyatakan bahwa 

yang terpenting adalah „a>s}abi>yah, karena di dalamnya terdapat bada>wah, yaitu 

menuntut adanya kebaikan hati, kesahajaan, hormat menghormati, rendah hati, respek 

terhadap kemiskinan orang lain, tidak berlebihan dan rasa benci untuk memiliki harta bagi 

diri sendiri.
11

  

Rekonseptualisasi implementasi zakat profesi yang didasari paham kewajiban zakat, 

SK Bupati dan interpretasi ulama sesuai dengan temuan penelitian ini, dalam praktiknya  

senantiasa tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undang zakat nomor 38 tahun 199, akan 

tetapi muncul dan berkembang melalui keyakinan terhadap spiritualitas "ganjaran" atau 

kewajiban agama dalam bingkai hukum positif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

                                                 

9
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dikatakan bahwa keyakinan agama dan spiritualitas "ganjaran" adalah kebutuhan mendasar 

bagi subjek zakat yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya. Para pegawai negeri sipil 

yang memiliki nilai-nilai terhadap keyakinan mistifikatif (ganjaran) kuat, dalam faktanya 

akan muda diajak untuk menunaikan zakat profesi di balik tekanan legislasi dan regulasi.  

Dengan demikian temuan penelitian lapangan tentang implementasi zakat profesi 

ini, dalam faktanya meniscayakan adanya dua kekuatan, yaitu kekuatan doktriner (teks al-

Qur‟a>n, nilai) dan kekuatan hukum positif (Undang-undang zakat dan SK Bupati). 

Keyakinan spiritualitas "ganjaran" bagi pegawai negeri sebagai representasi sistem 

kognisinya selalu saja memerlukan upaya-upaya legitimasi dan jutifikasi dari kekuatan 

doktrinya, yaitu melalui teks suci, baik tertulis maupun lesan. Ini semua dilakukan mereka 

(para pegawai), terutama ketika melakukan proses pembayaran zakat profesi di media UPZ 

dan BAZ.   

Secara teoritis, temuan penelitian ini berimplikasi langsung pada dua pemahaman 

zakat profesi, yaitu dimensi sosiologis-empiris dan kontekstualis. Temuan ini pada satu sisi 

menguatkan dasar paham kewajiban zakat profesi perspektif sosiologis-empiris-

kontekstualis, yang memiliki gagasan bahwa zakat merupakan kewajiban sosial, selain 

sebagai sistem nilai  agama yang harus diamalkan dalam kehidupan. Bagi pegawai yang 

menganut pemahaman ini, kedua-duanya (teks maupun konteks) merupakan instrumen 

yang sama-sama diakui dan dianggap penting bagi pelestarian zakat profesi. 

Pada sisi lain, temuan ini secara teoritis berarti menilai ulang konsep zakat pertanian 



  

 

5%-10% dan niaga 25% yang selama ini dipahami sebagai ketentuan yang qat}„i>, tanpa 

melihat di balik unsur sosial atau kondisi masyarakat tertentu. Bagi komunitas ini, tafsir 

yang keluar dari maksud tersebut, teksnya telah dianggap sebagai tafsir yang menyimpang. 

Kewajiban zakat tidak memerlukan adanya kajian dan dialog-dialog ulang, namun ia perlu 

diimplementasikan dalam kehidupan. Kajian terhadap kewajiban zakat hanya akan 

menjauhkan bagi umat Islam dari kualitas keimanannya kepada Allah swt. Sementara hasil 

temuan penelitian ini, paham kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama 

diharapkan mampu berdialektika secara simultan dengan tuntutan perkembangan zaman, 

melalui kreativitas dan subjektivitas bagi pengamalnya. Dengan cara ini, paham tentang 

kewajiban zakat akan senantiasa tampil dengan nilai-nilai universalitasnya. 

Lebih dari itu, hasil penafsiran melalui penalaran dan perilaku keyakinan 

mistifikatif yang berkolaborasi antara zakat dalam shari>„ah Islam dan Undang-undang 

zakat dalam hukum positif, menurut perspektif sosiologis dan tekstualis tidak dianggap 

sebagai kewajiban, melainkan hanya dianggap sebagai produk pemikiran dan pola 

penafsiran para ulama yang dianggap bid‟ah yang tidak perlu ditunaikan. Sementara 

temuan penelitian ini menganggap bahwa tafsir dan pemahaman zakat profesi, baik melalui 

penalaran (kontekstual) maupun teks, yang telah diimplementasikan dalam kehidupan 

adalah bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban agama. Demikian perilaku 

mistifikatifnya, tidak sedikit di antara pegawai negeri yang mengalami perubahan 

paradigma baru untuk menyesuaikan pemahaman zakat melalui proses dialog yang intensif. 



  

 

Atas dasar itu, perilaku mistifikatif bagi pegawai negeri dalam penelitian ini dianggap 

sebagai penyebab munculnya pembayaran zakat yang sebenarnya. Logika hasil penelitian 

ini, memiliki relevansi yang sangat dekat dengan bagaimana praktik pembayaran zakat 

pada masa s}ah}abat Abū Bakar, ‘Umar bin al-Khat}t}a>b dan ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z, 

yaitu pembayaran zakat melalui institusi religius dan  kekuatan politik pemerintah.  

Bertolak dari uraian tersebut, persoalan legislasi-regulasi yang dikaitan dengan 

pembayaran zakat profesi, hakikatnya masih mengundang pro-kontra di kalangan pegawai 

negeri sipil, bukan pada tataran sumbangannya legislasi-regulasi terhadap implementasi 

zakat, akan tetapi pada tataran apakah ia secara efektif dapat memenuhi berbagai kebutuhan 

sosial dan spiritual pada umat Islam. Pembayaran zakat profesi di media UPZ dan BAZ 

dalam hukum positif, sesungguhnya merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan 

masyarakat yang tetap menggelegak di tengah krisis ekonomi yang cendrung kapitalistik.
12

 

Implementasi zakat profesi akan hidup dan lestari, manakala terjadi hubungan sosial antara 

pegawai negeri, pemerintah dan ulama berlangsung secara konstan dan inheren. 

Jadi, konfigurasi implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil di Tulungagung, 

perspektif sosiologi telah memberikan gambaran tentang bagaimana mereka 

merekonseptualisasi pembayaran zakat profesi di media UPZ dan BAZ, dalam kehidupan 

sosial. Pembayaran zakat profesi yang ditentukan relasi paham kewajiban zakat, SK Bupati 
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dan interpretasi ulama, merupakan hasil rekonseptualisasi antara pegawai, pemerintah dan 

ulama dalam bingkai hukum positif, adalah contoh kongkret penafsiran zakat profesi yang 

bercorak pada wilayah setempat.  

 

C. Keterbatasan Studi 

 Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini belum menghasilkan teori metodologik, 

yaitu teori yang dihasilkan dari uji hipotesis akan tetapi menghasilkan teori substantif, yaitu 

teori yang dibangun di atas data empiris. Oleh karena itu proposisi-proposisi yang 

dihasilkannya baru memasuki tahapan sebagai hipotesis yang sesungguhnya memerlukan 

kajian lebih lanjut. Sebagai konsekuensinya, hasil penelitiannya juga hanya berlaku pada 

setting sosial pegawai negeri yang diteliti, kalaupun kemudian bisa ditrasferabilitasikan ke 

wilayah lain, hanyalah pada wilayah yang memiliki “kesamaan” setting sosial dengan lokus 

penelitian. 

Penelitian ini juga tidak menjangkau terhadap persoalan dasar, apakah variabel-

variabel relasi paham tentang kewajiban, SK Bupati, interpretasi ulama, media UPZ dan 

BAZ tersebut, berhubungan secara langsung atau tidak. Sebagai penelitian kualitatif sosio-

hukum, tugasnya hanya memahami yang manifest, untuk sampai kepada yang latent, tanpa 

menguji hubungan antarvariabel tersebut. Peneliti sadar bahwa sebuah tradisi keilmuan 

manusia  termasuk sosio-hukum, hanya dapat meneliti  apa yang tampak. Selebihnya bisa 

berspekulasi untuk meramalkan yang tersembunyi. Mungkin akan ada penelitian lain, yang 



  

 

bertugas untuk menjelaskan hubungan-hubungan antarvariabel yang kompleks tersebut. 

Penelitian ini, sesuai dengan fokus pembahasanya tentu lebih kepada pemahaman 

terhadap implementasi zakat profesi pegawai negeri sipil, yang ditentukan oleh paham 

kewajiban zakat, SK Bupati dan interpretasi ulama, dalam bingkai hukum positif. Atas 

dasar itu, pembayaran zakat selain pegawai negeri sipil, seperti jasa, pengusaha marmer, 

petani dan lain-lain kurang mendapat perhatian pemerintah yang memadai. Kiranya 

diperlukan penelitian lain, yang akan mencoba secara lebih mendalam mengkaji kategori-

kategori zakat tersebut, dalam bingkai  hukum positif di Tulungagung Jawa Timur. 

Secara keseluruhan,  ternyata masih banyak celah untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut.  
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GLOSSARY 

 

 

 

„As}abi>yah                                    :Solidaritas sosial atau group feeling yaitu bentuk 

organisasi yang mengikat kelompok-kelompok menjadi 

satu kesatuan/nasionalisme dalam arti yang 

luas/fanatisme. 

Al-h}amd li Alla>h         : Ungkapan terima kasih atas tercapainya tujuan.  

Al-ma>l al-mustafa>d            : Kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk 

usaha baru yang sesuai dengan shari>„ah agama. Profesi 

yang dimaksud antara lain dokter, insinyur dan 

pengacara wajib dikenakan zakat. 

Amal Muslim Mu‟a>wana  : Lembaga   amal  sosial  yang  berdiri  sebelum UPZ 

dan  BAZ Tulungagung. 

Amwa>l al-bat}iniyah                       :  Harta benda yang tak tampak atau tersembunyi. 

Amwa>l al-z}a>hira>h                          :  Harta benda yang tampak. 

Anfal                                       : Harta     rampasan     perang     diperoleh    malalui    duel    

perang  satu  lawan satu/prajurit garis depan. 

Bakul gendongan                  :Penjual jamu yang diangkut melalui 

selendang/gendong. 

Bedah/benah rumah                 : Upaya  untuk   memperbaiki  rumah  yang  sudah   rusak    

atau tertimpa bencana alam. 

Fatwa                                    : Pendapat hukum yang dikeluarkan oleh para ulama fiqh. 

Fay',                                    : Harta rampasan perang diperoleh tanpa melalui 

pertempuran 

Fiqh                                        : Secara   leksikal,   pemahaman    yang    mendalam    yang  

membutuhkan  pengerahan potensi akal. 



  

 

Full timer                                      : Petugas sehari-hari dalam penerimaan zakat dari PNS di 

BAZ.  

Ganjaran : Sesuatu   yang   diharapkan   dapat  memperoleh 

keberuntungan atau keselamatkan dunia-akhirat. 

Garang : Pegawai  yang  suka  bergaya  atau  pamer  harta, 

padahal       di rumah tidak punya apa-apa. 

Greget :Semangat yang tinggi untuk memperjuangkan 

terlaksananya zakat profesi di Tulungagung. 

Gubris : Sikap tidak mau menghiraukan terhadap cercaan orang 

lain, terkait dengan implementasi zakat profesi. 

Guru terpencil  : Salah satu sasaran yang menerima zakat dari BAZ.   

H{irfah                                 : Jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot, 

seperti pengrajin, pande besi, tukang las, mekanik bengkel, 

tukang jahit/konveksi, buruh dan sejenisnya. 

Himbau  :Anjuran penguasa terhadap bawahannya, terkait dengan 

zakat profesi. 

Iwo pakewu : Pilihan yang sulit dilakukan atau tindakan yang beresiko. 

Jizyah                             : Cukai perlindungan non muslim. 

Khawarij                        : Orang-orang yang ke luar dari barisan Ali (Abd al-

Rahman  Ibn Muljam, Barak dan ‘Amr Ibn Bakr). 

Khumus                         : Harta umum/publik melelui pertempuran. 

Kok : Pernyataan sikap keheranan. 

Letupan  : Permasalahan yang mengundang kontroversi. 

li Alla>h Ta‘a>la>>             : Ungkapan  para  pengurus  BAZ  yang   tidak  digaji  dalam  

menjalankan tugas.  

Manhaj                                       :  Metodologi. 

Menari‟i : Tindakan para rentenir pada PKL, sebelum  BAZ berdiri. 



  

 

Mihnah                             : Jenis  pekerjaan  yang  lebih  mengandalkan  pekerjaan  otak,      

seperti, pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan 

(hukum, managemen dan pemasaran), pekerja kantoran dan 

sejenisnya. 

Minder : Keadaan yang membuat malu terhadap pegawai yang 

tidak membayar zakat di lingkup instansi kepegawaian. 

Mines                               : Ungkapan sebagian pengawai negeri terhadap gaji yang tidak  

cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 

Mu„ adhin                   : Orang yang ditugaskan untuk memanggil  s}alat.   

Mufasir                     :  Seorang yang melakukan aktivitas tafsi>r. 

Mursal                       : H{adi>th  dengan  isnad  lengkap  yang kembali  kepada  Nabi,             

namun rangkaian dari s}ah}abat terputus. 

Ngawur atau pekso    : Ungkapan tidak setuju terhadap implementasi zakat 

profesi. 

Nggrundel : Sikap kurang setuju terhadap implementasi zakat profesi. 

Ngledek : Perlakuan mengejek terhadap sejumlah petugas UPZ. 

Nis}a>b                                  : Jumlah   minimal   harta    yang   wajib    dipenuhi   sebelum     

dikeluarkan zakatnya. 

Njagong : Duduk-duduk santai yang biasa dilakukan pengurus BAZ 

di kantor. 

Nyi Roro Kidul : Mitos yang dipercayai, sebagian masyarakat di sekitar 

pantai popoh/Retjo Pentung. 

Obrak-obrak :Tindakan penyadaran zakat dari koordinator UPZ bagi  

pegawai yang enggan membayar zakat.  

Opo ora mandhi : Sesuatu yang diharapkan atau dukungan dari pemerintah 

seperti, pejabat atasan atau kebijakan Bupati. 

Pedagang Kaki Lima (PKL)     : Sasaran yang menerima dana dari BAZ untuk dikembangkan. 



  

 

Penyandang cacat : Salah satu organisasi yang menerima dana dari BAZ 

untuk di kembangkan/zakat kategori produktif dari BAZ. 

Sampek   : Ungkapan klimak/mentok. 

Sego bantingan    : Nasi yang dibungkus mirip benda yang siap di 

lempar/disantap. 

Sekuler:                             : Bersifat duniawi.  

Semaput   : Keadaan tidak sadarkan diri. 

Seneni  : Ungkapan marah seorang pemimpin terhadap 

bawahannya. 

Shari>„ah                             : Sistem hukum yang didasarkan pada wahyu Allah swt. 

Sungkan         : Sikap kurang berani terhadap atasan/pemimpin. 

Ta>bi‘i>n                           : Seorang muslim yang melihat salah seorang s}ah}abat atau 

generasi    setelah s}ah}abat. 

Teokratis                                        :   Bersifat ketuhanan. 

Towaf di tugu monas                   : Ungkapan setuju terhadap implementasi zakat profesi. 

Zaka>h mud}a„a>fah                    : Zakat berganda bagi non muslim pada masa ‘Umar bin 

Khat}t}a>b. 
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Problematika Zakat Profesi dan Solusinya 
 

Melalui karya ini, Dr. Muhammad Hadi menghadirkan perspektif baru kajian sosiologi 

hukum Islam tentang paham zakat profesi. Buku ini mengungkap dan mengamati secara 

utuh rekonseptualisasi implementasi zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil yang 

didasarkan pada paham kewajiban zakat, legislasi-regulasi dan interpretasi ulama yang 

dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Secara singkat, 

penelitian zakat profesi dalam perspektif sosiologi hukum ini akan memberikan counter 

discourse terhadap dominasi paham kontra tentang kewajiban zakat profesi secara sosial 

tidak menguntungkan, bahkan mengebiri hak dan kepentingan umat Islam, terutama bagi 

kaum duafa. Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah deskripsi tentang 

zakat profesi dari teks normatif kepemaknaan sosial, yang secara proporsional perlu 

dikembangkan di kalangan umat. 

Melalui pemahaman mendalam, buku ini juga menilai ulang  kajian zakat, ulama atau 

sarjana terdahulu dan kontemporer, serta mengkritik para pakar sosiologi terkemuka yang 

selama ini berkembang di lingkungan akademik. Buku ini kiranya layak untuk dijadikan 

rujukan atau model analisis sosiologi hukum Islam, terutama bagi mereka yang ingin 

memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.  
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