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Muh. Hadi RESOSIALISASI ZAKAT JASA DAN PROFESI 



 BAB I ‘P° PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kewajiban zakat jasa penghasilan dan 

profesi yang diterima rutin setiap bulan oleh BAZDA Prov. Sultra hingga ini 

dipersepsikan sebagai penghasilan tetap, tegasnya hasil yang diperoleh dari 

pendapatan atau jasa. Karena itu dalam fatwa majelis ulama Indonesia, dinyatakan 

bahwa setiap penghasilan atau pendapatan yang diperoleh secara halal seperti 

pendapatan dokter, jasa konsultan, upah pengacara, gaji pegawai, karyawan, dan 

lain-lain, wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab atau howl. 

Hasil pendapatan yang divangkan dari jasa pelayanan dan profesi tersebut, dalam 

perspektif filth Islam relatif dekat dengan konsep "ujrah" yakni upah kerja.  

 

Indikasi kedekatan itu disimpulkan dari penerapan standar upah minimum regional 

untuk karyawan perusahaan swasta, dan standar nasional untuk pegawai negeri sipil 

serta karyawan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian 

status hukum penghasilan gaji pegawai dan karyawan bisa saja diasumsikan sebagai 

pengahsilan yang wajib dikenai zakat, utamanya upah bagi penghasilan pegawai dan 

karyawan yang tergolong tinggi. Berpijak pada pemikiran di atas, bahwa 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 baya (aghniyarj 

ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan howl (waktu satu tahun). Secara sosiologis 

zakat bertujuan untuk sierneratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin 

secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika 

zakat diterapkan dalam ResosndisasiZalan Jima dan Prolesi I 1 



 format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, jugs dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara luas.1  

 

 

 Menurut Imam al-Shafi'i, sebagaimana dikutip oleh Sahal Mahfudh, gaji dan 

penghasilan profesi tidak wajib dizakati.2Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi 

syarat hard dan nisab. Jika gaji ditotal setahun, mungkin memenuhi nisab: tetapi dalam 

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

nisab itu hanya memenuhi syarat hak dan belum memenuhi syarat milk Padahal benda 

yang wajib dizakati harus merupakan hak milk.  

 

Gaji maupun upah jasa lainnya, kalaupun dikenakan zakat, adalah zakat mat, jika 

memang sudah mencapai nisab dan bawl. Di bidang pembayaran zakat penghasilan jasa 

dan profesi di BAZDA terkait dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 

451.12/3645 tanggal 30 September 2010 perihal zakat, infaq dan shadaqah yang 

melibatkan pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

terdapat dua reaksi penerimaan dan penolakan, bagi PNS yang memungkingkan 

terdapat penggolongan pegawai. Golongan pegawai negeri yang melakukan 

pembayaran zakat di BAZDA Prov. Sultra sebagai subjek muzakki dan pegawai sebagai 

mustahiq zakat bahkan pegawai yang menolak atas pembayaran zakat. Tindakan 

pengumpulan zakat terus dilakukan BAZDA Prov.  

 

Sultra, meskipun di sana sini terdapat hambatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, zakat 

penghasilan jasa dan profesi di BAZDA Prov. Sultra tetap memperlihatkan keunikan 

tersendiri dibanding institusi lainnya, seperti BAZ STAIN Kendari. Pembayaran zakat BAZ 

STAIN sesungguhnya didasarkan pada surat "himbauan" ketua STAIN Kendari yang 

memiliki maksud spiritual dan sosial yang sebenarnya tidak jauk berbeda dengan 

BAZDA Prov. Sultra, hanya saja BAZDA Prov. Sultra cakupan pengumpulan dan 

penyalurannya lebih lugs meliputi seluruh instasi, badan dan kantor di Prov. Sultra.  

 

iNik Mustapha, "Zakat in Malaysia Present and Future Status', data* Journal of Islamic 

Economics, Volume 1, Nomor 1 (September, 1987), 50.  

 2Sahal Mahfudh, Nuansa Figih Sosial (Yogyakarta: LKiS, 2007), 143. 2 I Resosialisasi 

Zakat fuss clan Profesi 



 Sementara BAZ STAIN cakupan pengumpulannya hanya melibatkan pegawai negeri 

pada tiga Jurusan Tarbiyah, Syari'ah dan Dakwa, Karena itu penelitian zakat BAZDA Prov. 

Sultra yang variatif, dan relatif dipandang masih orisinal untuk diteliti, dilihat dari sudut 

objek kajian maupun masalah yang akan dibahas. B.  

 

Fokus dan Tujuan Penelitian Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini lebih 

difokuskan pada permasalahan sebagai berikut (a) Bagaimana zakat penghasilan dan 

jasa profesi di Sulawesi Tenggara? (b) Apakah zakat penghasilan dan jasa profesi 

tersebut ditentukan oleh paham tentang kewajiban zakat, Surat Keputusan Gubernur 

dan interpretasi para ulama tentang zakat profesi?. Pararel dengan rumusan masalah 

tersebut, tujuan penelitian ini adalah (a) Medeskripsikan zakat penghasilan dan jasa 

profesi di kalangan pegawai negeri dan karyawan di BAZDA Prov.  

 

Sultra; (b) Memperoleh gambaran secara mendalam tentang zakat penghasilan dan jasa 

profesi, terkait dengan paham tentang kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur dan 

interpretasi para ulama tentang zakat profesi pegawai negeri sipil di Sulawesi Tenggara. 

C. Metodologi Jika melihat permasalahan yang dikemukakan dapat dikatakan bahwa 

tipe penelitian ini adalah pemahaman (meaning). Karena itu jenis penelitian ini adalah 

kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata, catatan- 

catatan yang berhubungan dengan pengertian, makna dan nilai.  

 

Dengan demikian karakteristik penelitian kualitatif adalah lebih menekankan kualitas 

secara alamiah karena berkaitan dengan penelitian, konsep, nilai-nilai dan ciri-ciri yang 

melekat pada objek penelitian .3 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

31Caelan, Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 

2005), 5. Resosizithasi Zakatjasa dap profesi 1 3 



 ini adalah sosiologi pengetahuan. Pendekatan ini dipilih karena bermanfaat untuk 

menjelaskan faktor-faktor sosial yang turut membentuk pemahaman dan sikap 

seseorang. Secara lebih rind model kerja sosiologi pengetahuan Peter L.  

 

Berger dan Thomas Luckman dirumuskan dalam satu formula yang bersifat dialektis 

yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Menurut Berger eksternalisasi adalah 

penyesuaian diri dengan kondisi sosio-kultural sebagai produk manusia; objektivasi 

adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami 

proses institusionalisasi; dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah 

lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi 

anggotanya.4 Dialektika tiga hal ini berjalan simultan dan mencerminkan hubungan 

antara individu dengan konteks sosialnya.  

 

Berikut skema krangka teoritik Peter L. Berger. 'Peter L. Berger, Langit Suci: Agama 

sebagai Realitas SosiaL Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), 5. 4 I Resosish:sasi Zakstfass dal, 

Profesi 



 Implikasi Tearitik Peter L. Berger Rasionalisasi Teks suci (al- 



 internalis al oblektivasi _Qur'an, al-Hadis,  

f i qh), UU dalam hukum positif Agen: (pegawai negeri, pemerintah  

dan ulama) Pengumpulan  

 pengelolaan dan pendayagunaan  

 zakat di BAZ Resosialisasi zakat penghasilan  

 dan jasa profesi Sultra _Moment institusi- 

 rasional dan kepercayaan.  

 

Moment Pengolongan paham  

kewajiban zakat PNS Moment fungsi  

sosio-spiritual pembayaran  

zakat profesi 
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 Beberapa pertimbangan mengenai pemilihan teori sosiologi, yaitu untuk memahami 

zakat profesi pegawai negeri sipil di Sultra. 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 Gubernur Sultra 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 dan rasa solidaritas sosial 

maupun lembaga-lembaga sosial keagamaan di sekelilingnya. Berdasarkan 

pertimbangan di atas, maka berbagal tindakan di balik pembayaran zakat profesi 

pegawai negeri yang terjadi, hanya dapat dipahami dari kerangka kesadaran a melalui 

simbol-simbol dan pengungkapannya sendiri.  

 

6 Resosalisasi Zakarpsa din Profesi 



 ° ) BAB II ‘g° UPAYA FORMALISASI ZAKAT DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 

A. Tantangan Formalisasi Pengumpulan Zakat Formalisasi syari'at tentang zakat 

pengahsilan jasa dan profesi atau gaji pengawai serta karyawan sebagai harta yang 

dikenai zakat (mal zakawi) dengan sebutan "hasil pendap individu muzakki untuk 

menuanaikan kewajiban zakat masih terkendala oleh kondisi sosio-religious. Hal itu 

terbukti adanya pengumpulan zakat di BAZDA Provinsi Sulawesi Tenggaras yang relatif 

rendah, bahkan para penghasil jasa dan para pegawai sering mengelu apabila dimintai 

kewajiban zakat.6  

 

Selain itu, sosialisasi kewajiban zakat juga belum menjangkau secara keseluruhan para 

perkerja jasa dan pengawai yang berada dilingkungan Provinsi Sultra. Bahkan beberapa 

pekerja jasa dan pengawai bereaksi keberatan untuk mengumpulkan zakat di institusi 

BAZDA Prov. Sultra.7 Dalam syari'at Islam bahwa kewajiban mengeluarkan zakat telah 

diyakini sebagai kerangka pranata hukum Islam, namun ekspresi kesadaran berzakat 

dari gaji oleh pegawai atau karyawan muslim tetap memperlihatkan kesenjangan.  

 

Layak diasumsikan bahwa pankal kesenjangan merupakan dampak dari kondisi rill 

sebagai berikut. Pertama, optimalisasi usaha menkondusifkan kesadaran pegawai atau 

karyawan untuk berzakat masih belum memenui target maksimal. Kedua, integritas 

pengelolaan zakat secara institusional belum memperoleh dukungan penuh baik 

pengurus atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai subjek pengumpul zakat. Ketiga, iklim 

interaksi penggalangan kerja sama antar UPZ diberbagai instansi 5BAZDA Prov. Sultra 

saat ini berganti nama menjadi BAZNAS, ierhitung sejak tahun 2012-sekarang. 

6Nandang Agus Komara, Wawancara, Kendari 25 Oktober 2011.  

 

7Pengamatan terlibat, Kendari tahun 2011. Resosialisasi Zakat Jima clan "Awl I 7 



 atau kantor pada lingkup Pray. Sultra belum sinergi di lapangan. Keernpat, ambiguitas 

terhadap pengalaman sejarah perjalanan pengumpulan zakat oleh pemerintah Islam 

masa lalu dan bagaimana pergeseran formula fatwa antar-ulama fighi dalam merespon 

dinamika sosial keagamaan tersebut. Intropelaa kesejarahan itu penting untuk dijadikan 

bahan pertimbangan dalam mensiasati image masyarakat terhadap pemerintah RI ketika 

mempertangung-jawabkan pengunaan dana publik, bila dievaluasi menerapkan sistem 

audit independen Islam.  

 

Naskah akademik ini bermaksud mengantarkan wawasan hukum Islam terapan bertema 

"zakat penghasilan dan jasa profesi" yang merangkai sub tema sebagai berikuta) 

legalitas pemerinta sebagai pengelola zakat; b) penghasilan dan jasa dalam bingkai mal 

zakawi; c) pemungutan zakat perpola ta'jil, dan d) solusi membangun kesadaran 

berzakat di kalangan pegawai dan karyawan. Pendekatan analisis hukum terapan Iebih 

mengedepankan kondisi riil komunitas muzakki dengan latar belakang komitmen 

keberagaman yang plural dan lebdit didominasi oleh golongan ekonomi menengah ke 

bawah serta kebijakan penggajian pegawai dan karyawan yang sentralistik dalam 

pengatu ran. B. Legalitas Pemimpin Sebagai Pengelola Zakat Bagi kalangan umat Islam 

tidak perlu kawatir dengan adanya pembentukan lembaga zakat.  

 

Di mana banyak orang mengantungkan harapan pada lembaga zakat meskipia 

kenyataan dalam pengumpulan zakat tidaklah sebanyak yang diharapkan bahkan dalam 

beberapa hal untuk mencukuii kebutuhan lembaga tidak mampu. Terlebih apabila knit 

mendapati orang yang menunaikan zakatnya bukan diberi kepada lembaga zakat tetapi 

atas inisiatif diberikan perorangan sekaligus pen distribusianya. Dari kenyataan tentunya 

bagi kita harus menela'ah lebih dalam terha fenomena tersebut. Para ulama filth telah 

membagi harta wajib dikeluarkan zakatnya ke dalam dua bagian, yaitu h tetap dan tidak 

tetap.  

 

Harta tetap adalah harta yang terlihat 8 I Resosialisasi Zakgrjasa chn, Prates; 



 dapat dihitung seperti hasil pertanian, ternak, buah-buahan dan lain-lain. Sedangkan 

harta tidak tetap misalnya uang atau barang dagangan, sekalipun hal itu masih terdapat 

kilafiah. Para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan dan mendistribusikan 

zakat adalah pemimpin muslim dan tidak boleh ditangani secara perorangan. Hal 

tersebut sesuai hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan para utusanya untuk 

mengumpulkan zakat dari kaum muslimin dan memaksa agar aenuanikan zakatnya 

untuk kepentingan Negara serta memerangi orang yang menolaknya.8  

 

Berbagai referensi mengenai zakat, menyebutkan bahwa pengumpulan zakat adalah 

menjadi kewajiban pemerintah di is._,_ara Islam. Libya, dipimpin oleh Qaddafi pada 

tahun 1972 Leh menetapkan hukum, bahwa zakat diatur oleh pemerintah iin bukan 

diserahkan kepada perorangan, sebagaimana bobiasaan pada umumnya yang berlaku 

pada hukum isaidisional.9Karena itu, pemerintah berkewajiban memaksa margan y a 

yang beragama Islam untuk membayar zakat. leinalcsaan zakat dalam Islam, sebenarnya 

pernah terjadi pada A sa Nabi saw.,  

 

berawal dari sahabat Uyainah bin Hisn, petugas iirmungut zakat kepada Bani Tamim dan 

Bani Mustaliq, di mana edam proses pengumpulan zakat, Uyainah mendapat tantangan 

bras dari Bani Anbar (anak suku Bani Tamim), bahkan para Oialoat Nabi diusir dari 

daerahnya. Ketika peristiwa itu aktahui oleh Nabi, segera menugaskan Uyainah untuk g 

ang Bani Anbar dan rnereka pun lad tunggang langgang. peristiwa tersebut terjadi 

negosiasi antara Nabi dengan Mbar yang berakhir dengan penerimaan Bani Anbar  

 p kewajiban zakat.10 Bertolak dari fakta historic di atas, pasal 34 UUD 1945 n bahwa 

"fakir miskin dan anak terlantar dipelihara 'agar a" . Sesuai dengan konteks isi pasal 

tersebut, maka Abu Ubaid, Amwal, hal 531.  

 

Nasution dan Azyumardi Azra, Perkembangan Modern dalam Yayasan Obor Indonesia, 

1985). 300. Polfusain Haikal, ljaydr Muhammad (Cairo: Dar al-Maaref, 1965), 457.  
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 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.11 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 

pengumpulan zakat.  

 

Keterlibatan para tokoh masyarakat dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat 

(khususnya para pekerja 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'an, Hadith, 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 pengumpulan zakat dilihat dalam 

perspektif ini, maka pelaksanaan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tersebut perlu 

diefelctifkan di semua tingkatan, terutama relasi paham tentang kewajiban zakat, 

terbitnya Surat 11M. Syukri Ghazal i, et al., Pedoman Zakat, 363. 10 I Resoshdisasi Zakat 

Jasa dan Profesi 



 Edaran Gubernur, 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 asnaf 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- 

Khattab. Di mana zakat diberikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang 

membutuhkan dan berkeliling dari pintu ke pintu. Kemudian 'Umar memerintahkan agar 

dipenuhi kebutuhannya dengan mengambil dari bayt al-mal kaum asuslinlin1z Untuk 

itu, perlu ada benang merah, bahwa peranan zakat lidak hanya terbatas pada 

pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan nnskinan lainnya.  

 

Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan =drat adalah membantu negara muslim 

lainnya dalam nenyatukan hati warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan foga 

membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya, Ortmasuk permasalahan yang 

ada dalam tubuh orang Islam itu sesdiri. Seperti membantu negara muslim yang sedang 

dalam memperjuangkan Islam dan memotivasi orang berhutang untuk dapat berbuat 

baik serta membuatnya ah dalam kebaikan. 13 fktabilitas Sosialisasi Zakat Penghasilan 

dan Jasa Profesi  

 Mengingat betapa pentingnya dana bagi kegiatan umat maka zakat sebagai salah satu 

sumber utama dana umat, disosialisasikan proses pengumpulannya dengan baik.  

 

supaya aktivitas zakat dapat dipahami, dihayati dan maka terlebih dahulu umat Islam 

harus disadarkan 'i2a1-41ardawi, Fiah ai-Zakah, 882. Periksa Achmad Satori Ismail ed. 

Bilaba Rabbani Meraih Keberkahan &flan Suci (Jakarta: Pustaka Ikadi, 131 -uf 

al-Qardawi, Dauru al-Zakah filial al-Musykilat al-lqtishadiyah ler E..-Syoruk, t.th), 13. 
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 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. Akhirnya dengan kekuatan dan potensi apapun, baik dan 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 pengumpulannya zakat dapat mempengaruhi kesadaran para 

pegawai, maka pemerinta ulama dan tokoh masyarakat tinggal mempublikasikan pah 

tentang kewajiban zakat profesi PNS. Sebab dengan himbau pemerintah, seruan para 

ulama dan tokoh masyarakat, belu dianggap cukup jika paham tentang kewajiban zakat 

belu terealisasikan. Karena terbentuknya kesadaran zakat b pegawai negeri sipil secara 

kolektif, dipengaruhi oleh h kolaborasi atau kerjasama antara ulama, pemerintah dan tok 

masyarakat setempat yang merupakan faktor penentu terha zakat profesi tersebut.  

 

Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah tokoh masyarakat merupakan kunci 

dan foktor penting da merealisasikan pengumpulan zakat penghasilan dan jasa pro 

Oleh karena is adalah sarana atau media yang tepat, un memulai tahap penyadaran 

paham tentang kewajiban zakat perkembangannya, terutama pada managemen zakat 

term dari sudut ini menjadi sangat relevan. Sebab sosialisasi ters tidak lain bertujuan 

untuk mengoptimalisasikan pengump zakat penghasilan dan jasa profesi pegawai dan 

karyawan lingkungan BAZDA Prov.  

 

Sultra sebagai pilihan maupun sas 12 I Resosialiiasi Zakatjasa dan Frofesi 



 yang tepat dalam meminimalisir kesenjangan sosial atau solidaritas sosial terutama 

bagi kalangan ekonomi lemah.14  

 Jadi, pemerintah dan ulama di sini dituntut untuk terlibat dalam mengerahkan atau 

memobilisasi masa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang kegiatan 

pengorganisasian, utamanya pengarahan dan aktivitas pendayagunaan zakat demi 

terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.  

 

Selain itu ulama sebagai penasehat spiritual dan kepercayaan masyarakat juga sebagai 

pemimpin keagamaan, memberikan penjelasan, pemahaman dan motivasi terhadap 

pembayaran zakat, baik itu sebagai suatu kewajiban agama maupun sebagai tangung 

jawab sosial sesama umat muslim juga menjadi penting untuk dilibatkan. 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 2alcat 

yang lebih efektif dan efesien. 



Pemerintah dan ulama _(MUI Prov.  

 

Sultra) _yang 



diperankan sebagai lokomotif di bidang sosialisasi penyadaran para pegawai dalam 

pengumpulan zakat, di samping sebagai peiaksana dalam pengelolaan, pendistribusian 

dan pendayagunaan zakat. Dapat dipastikan, keterlibatannya tidak banya pada 

penyadaran dalam mengumpulkan zakat, tetapi juga pada tataran mekanismenya. 

Mekanisme yang dimaksud adalah Ilindang-undang pengelolaan zakat, yang mengatur 

mengenai stategi pelaksanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat.  

 



sini ulama _sebagai _pemegang _otoritas _dalam 



formulasikan pengumpulan zakat menjadi penting, selain 'liki keberanian yang memadai 

untuk menjawab persoalan- -alan sosial, juga perlu memiliki kepekaan yang tinggi 

dalam -ngkap realitas sosial yang melingkupinya. L4Dalam pandangan Khurshid Ahmad, 

tujuan pengumpulan dana zakat  

 untuk menolong kelompok ekonomi lemah yang menderita. Periksa 1- Esposito dan 

John 0. Vol], Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer,terj. Hariyanto ed. Uakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002), 41. Resosialisasi Zakat fasa dan Profesi 13 



 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 pengumpulan zakat yang dibangun melalui paham tentang kewajiban zakat, 

terbitnya Surat Edaran Gubernur Sultra 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 dimilildnya berupa ilmu fikih, wibawa atau karismanya di 

tengah masyarakat selalu menjadi rujukan dan referensi. Namun potensi besar itu mem 

iliki 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 ya memberi imbas pada pranata 

keagamaan Islam cukup ban dan sangat bermakna. Peran ulama yang berorientasi pada 

k& maslahah-atan umat seringkali terjebak pada sikap apri terhadap apa yang disebut 

maslahah. Sehingga kadang-kad peranan dan potensi itu ketika dilibatkan menjadi 

kurang to pada sasaran. Akibatnya justru menimbulkan kesalahpaham masyarakat, yang 

akan berpengaruh pada timbulnya degrad kewibawaan. Oleh karena itu, upaya 

sosialisasi pemahaman aj zakat penghasilan dan jasa profesi dalam konteks sosial 

kalangan pegawai negeri sipil muslim oleh para ulama dan perlu dilakukan.  

 

Masalah ini merupakan modal penting un menentukan standar-standar masalah yang 

baru, berhubun dengan masalah diniyah maupun duniawi yang ti 14 I Resosislisstsi 

Zskarfass thin Prates! 



 menyimpang dari kaidah aI-kuiliyyah al-khamsah (lima prinsip yang universal, yaitu 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Peran ulama dalam konteks zakat penghasilan 

dan jasa profesi ini mutlak diperlukan, karena dalam proses sosialisasi ajaran zakat 

penghasilan dan jasa profesi tidak terlepas dari kegiatan para ulama untuk mengajak, 

membimbing, mengarahkan dan menggerakkan muzakki atau para pegawai untuk 

mengumpulkan dan melestarikan ajaran zakat penghasilan dan jasa profesi.  

 

Untuk tujuan tersebut, berbagai pengetahuan harus dimiliki oleh seorang ulama sebagai 

da'i zakat, balk dalam upaya menggerakkan dan memotivasi pengumpulan zakat, 

seperti kegiatan mensosialisasikan paham tentang kewajiban zakat penghasilan, jasa, 

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, yang kemudian dapat httindaklanjuti 

dengan rencana pengembangan dan pemberdayaan zakat yang strategis, selain untuk 

kemaslahatan hidup. Berikut skema tujuan zakat sosio-agama; Resosndisasi Zalan Jesse 

dan Profcsi 1 15 



 ., Akidah --{ Ibadah Hukum — Sosial -- Ekonomi —, , e Motivasi ibadah Bersifat i 

Tujuan Konsep Keadilan D.  

 

Realisasi Zakat Profesi dan Jasa Fakta keterbatasan literatur hukum Islam (fiqih) yang 

mengupas secara detail perihai "zakat penghasilan dan jasa profesi" kurang memadai, 

kecuali literatur mutaakhir zakat yang di tulis oleh Yusuf al-Qardawi. Hal ini menandakan 

bahwa status hukum zakat penghasilan dan jasa profesi masih dalam tataran wacana 

ijtihadiyah, sehingga proses pemahamannya masih 16 I Resosialisasi Zaksa Asa clan 

Profesi 



 memerlukan waktu yang relatif lama. Bahkan ada sekelompok ahli hukum yang belum 

bisa menerima atau mendukung tawaran pembayaran zakat profesi tersebut.  

 

Dengan latar belakang kondisi sosio-religious seperti itu, maka realisasi strategi dalam 

megeluarkan zakat penghasilan dan jasa profesi, jasa dan karyawan harus 

mengedepankan azas fleksibelitas atau ma'qulat al-ma'na (bersifat rasional). Pekerja 

profesi, jasa dan karyawan yang penghasilanya di atas nisab, seperti pejabat publik, 

tunjangan jabatan fungsional atau strulctural sesuai eselon atau yang berpenghasilan 

tinggi (III-IV) asarankan membayar zakat ma! mustafad. Sedangkan pegawai tinp a 

tunjangan jabatan yang yang tergolong rendah atau belum ailcup nisab-haw!, di himbau 

mengambil form infaq atau shadaqah.  

 

Sosialisasi kesadaran mengeluarkan zakat profesi, jasa dan karyawan, kiranya bisa 

dilakukan sesuai golongan lepangkatan atau jabatan fungsional lingkungan instansi. 

Prinsip pembayaran zakat profesi dan jasa dimaksud sebatas mereka yang menyatakan 

diri beragama Islam, bukan non Islam. Karena dalam rangka percepatan sikap kesadaran 

berzakat dearapkan ada usaha kompetitif, yakni dengan adanya W an prestasi atas 

penyetoran zakat/infaq dan shadaqah rangan di tingkat instansi/badan melalui publikasi 

yang dai.  

 

Publikasi serupa dengan membuat data mustahiq yang mosikan menjadi muzaki, 

sekaligus menyebutkan sumber ehan dana zakat. Program yang disinergikan dalam. 

tmpulan zakat adalah oprasional kerja UPZ dan BAZDA yang ideal, bisa dilakukan 

melalui "proyek percontohan" fokus keberhasilan mungumpulkan zakat di unit pul zakat 

dari para muzakki PNS sektor profesi dan jasa. sekema jenis-jenis zakat profesi dan jasa 

yang dikenai zakat RCSOS1 lisasi Zakat lasa don Prafesi I 17 



 Kategori zakat jasa dan profesi: KASB 



 lase/FasIlitas Penerbangan Percetakan _ C C _ Skill Otot Pande best tukang las_D 

Pembalab 



C _ Pesepakbola Telkom/wartel ¦ Investasi ge..d.2un DPR/Anggota dewan 



C _ Ternpat liburan/parkylsataD Pabriltfyang dimaksud utk  

 memproduksl mobil- mobilajenIs barang lain yg bergerak 
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 °J BAB III tg° SEJARAH PENEGAKAN HUKUM ZAKAT Zakat dalam Lintasan Sejarah 1. 

Zakat pada masa Nabi saw. Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan eht 

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 anembayar zakat dan pajak kepada Nabi Muhammad saw. Muhammad 

memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam 

komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap din Muhammad sebagai 

seorang Ran i.15 Rasulullah saw.  

 

pernah mengangkat dan atenginstruksikan kepada beberapa sah5bat ('Umar bin al- I 

hattab, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu jahem, Uqbah tin Amir, al-Dhahhak, 

Ibn Qais 'Ubadah bin Shanait dan Mu'az bin  

 sebagai 'imil zakat tingkat daerah yang bertanggung swab membina berbagai negeri 

guna mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada mereka Allah swt. 

telah umenetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam barta kekayaan 

mereka. Zakat diperuntukkan secara spesifik =Ku( mengurangi kemiskinan dengan 

menolong mereka yang nembutuhkan.16 Pada masa Nabi saw. ada empat jenis 

kekayaan Islra. M. Lapidus, A History of Islamic Societies, 24.  

 

Periksa Karen Armstrong, Muhammad: A Biography of the Prophet (New York: Victor 

Gollancz, /1191), 247. 16Amer al-Roubaie, "Dimensl Global Kemiskinan di Dunia Muslim: 

irimah Penilaian Kuantitatif', Islamia, vol. 2, no. 3 (Desember 2005), 91. Resosialisasi 
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 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.17 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. Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi saw. memberikan contoh dan petunjuk 

operasionalnya. Kitab al-Arnwil adalah bukti bahwa Nabi saw., pada masa kehidupannya, 

telah menjelaskan aturan-aturan zakat secara detail. Dalam berbagai riwayat Abu Ubaid 

menegaskan adanya sebuah dokumea tentang .sadaqsh yang diterapkan oleh Nabi di 

samping manajemen dan teknisnya.o Hal itu dapat dilihat dari adanya konsep 

pembagian tugas 'imi/ yang dibagi menjadi beberapa bagian: (1) Katabah, yaitu petugas 

untuk mencatat para wajib zakat.  

 

(2) Hasabah, petugas untuk menaksir, menghitung zakat (3) JubaA petugas untuk 

menarik, mengambil zakat dari para muzakkj (4) Khazanah, petugas untuk menghimpun 

dam memelihara harta. (5) Qasarnah, petugas untuk menyalurkan zakat kepada 

mustatiq.19 Konsep-konsep tersebut di atas, merupakan sister° manajemen zakat yang 

diterapkan oleh Nabi saw. melalui  

dengan sejelas-jelasnya, dan bahkan pengelola zakat saat itu jugs telah memainkan 

peran secara terpadu dan profesional. Dilih dari kelima bagian tugas `Imi/zakat yang 

dicontohkan Nabi saw I7Ibn Rushd, Bidayah al-Mujtahid, 182.  

 

Bandingkan dengan Ka'bah, dalam tulisannya tidak menyebut zakat peternak, padahal 

masya Arab umumnya adalah pedagang, di samping sebagai peternak, teru kambing 

atau domba. Baca Rifyal Ka'bah, Penegakan Sharrat Islam di Indon (Jakarta: Khairul 

Bayan, 2004), 63. teUgi Suharto, Keuangan Publik Islam (Yogyakarta: Pusat Studi Za 

2004), 200. 19Mustafa Edwin Nasution, et. al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Isl Oakarta: 

Kencana, 2006), 214.  
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 kanya ada dua tugas yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat di hdonesia, yaitu tugas 

untuk mengumpulkan atau memelihara karta zakat dan tugas menyalurkan zakat 

kepada mustaigq, tidak xarkecuali pengelolaan zakat di BAZDA Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 2. Zakat pada Masa Sahabat Pengumpulan zakat pada masa sahabat dapat 

dibagi nenjadi empat periode, periode Abu Bakar, 'Umar, 'Uthman dan 'Al bin Abi Ta n . 

Pertama, zakat pada masa AbO Bakar al-Siddiq. b adalah sahabat Nabi saw. pertama 

yang melanjutkan tugas terutama tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam 

seengembangkan ajaran agama Islam, termasuk menegakkan siariah zakat yang telah 

ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang penting dan strategis.  

 

Zakat pada masa Abu Bakar, beberapa prang cenderung tidak mau membayar zakat, 

dengan astunsi bahwa zakat adalah pendapatan personal Nabi saw.20 Menurut 

pemahaman mereka, setelah wafatnya Nabi saw. zakat Adak lagi wajib. Namun 

demikian, kesalahan pemahaman ini ter batas kepada suku Arab Badui yang masih 

tergolong baru dalam memeluk Islam dan tidak memiliki jalur komunikasi denga n 

mayoritas masyarakat yang menyadari sifat zakat sebagai institusi yang tidak bisa 

dipisahkan dari shalat. Namun seiauh berkaitan dengan pembayaran zakat ada 

suku-suku di Mangan Badui yang menganggap zakat bagi mereka sebagai bukuman 

atau beban.  

 

Abu Bakar mengatakan bahwa di antara ocang-orang Arab Badui itu ada kelompok 

yang memandang apa 



yang mereka bayarkan yakni kerugian. _sadaqah wajib sebagai suatu 



Peristiwa ini menunjukkan bahwa, tidak hanya pada masa Khalifah Abu Bakar, bahkan 

pada masa kehidupan Nabi  

 sikap mereka terhadap zakat sudah negatif. Hal senada juga direspon oleh 'Umar bin 

al-Khat* atas keberatan dengan kelmjakan khalifah Abu Bakar, yang menyatakan perang 

terhadap arang-orang yang tidak mau membayar zakat.  

 

Langkah 20Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat flukum Islam al-Gliazali Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2002), 164. Resosialiktsi ZakatJasa dal) Profesi I 21 



 Bakar ini tidak disetujui oleh 'Umar sambil berkata bagaima mungkin kita memerangi 

mereka padahal Rasulullah sz-r bersabda aku diperintahkan untuk memerangi manusia 

sarrca mereka berkata tidak ada Tuhan selain Allah, dan jika mereia telah 

mengatakannya, maka aku Akan menjamin darah dan has mereka? Kemudian Abu Bakar 

menjawab bukankah Nabi mengatakan setelah itu kecuali dengan alasan yang hak 

sebagian dari yang hak itu adalah mendirikan s}alat :tat menunaikan zakat.21 Hasil dari 

dialektika itu kemucLar menghasilkan sikap persetujuannya dengan pandangan  

Bakar. Keck/a. zakat pada masa 'Umar bin al-Khatt5b. merupakan salah satu sahabat 

Nabi saw. yang me pendirian tegas dan pemberani.  

 

la menetapkan suatu h berdasarkan pertimbangan realitas sosial. Di antara kete itu 

adalah menghapus zakat bagi mu'illat: enggan mem bagian ushr (zakat tanaman) 

karena merupakan ibadah p mewajibkan Itharaj (sewa tanah), mengenakan zakat kuda y 

tidak pernah dilakukan pada masa Nabi saw. dan lain-lain. Tindakan 'Umar r.a. dalam 

menghapus bagian zakat mu'illaf22bukan berarti ia mengubah hukum agama 

mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur'an, seperti dipa-7 sebagian orang.  

 

Tetapi ia hanya mengubah fatwa sesuai de: perubahan zaman dan keadaan dari zaman 

Rasulullah dahulu.23 Sementara tindakan 'Umar terhadap orang 21Abid al-jabiri, Ad-Din 

Wa ad-Daulah wa Tathbiq asy-Syari'ah (— Wandah aI-Arabiyyah, 1996), 21. BacaNasr 

Harnid Abu Zaid, Mafhum a- 

Dirasah fi'Ulum al-Qur'a-n (Cairo: al-Ammah li al-Kitab, 1993),76. Periksi Ahmad Rofiq, 

Fiqh Kontekstua! dari Normatif ke Pernaknaan Sosia! (Yo, Pustaka Relajar, 2004), 284. 

22Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam (I Raja Grafindo, 1994), 184. 

Kasus 'Umar menghapus zakat bagian rrz karena alasan Islam pada saat itu dalam 

kondisi ideal dan tidak khawat-_- 

terjadi murtad. Periksa Moch. Nur Ichwan.  

 

Meretas Kesarjanaan Kritis al- (Jakarta: Teraju, 2003), 146. Baca Muhammad Roy, Ushul 

Fiqih Aristoteles (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 37. nal-Qardawi. Fiqh 

al-Zaka-h, 32. 22 ka t 12 s a dan Prufesi 



 Nasrani Bani Taghlib tetap dikenakan beban kewajiban dua kali beban zakat atau zakih 

mudi `afah. Jadi pada hakekatnya zakih mucil'afah itu adalah terdiri ciari jizyah (cukai 

perlindungan)24 clan beban tambahan. .Tizyah sebagai imbangan kebebasan bela 

negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim, 

sedangkan beban tambahannya itu adalah sebagai imbangan rakat yang diwajibkan 

khusus bagi umat Islam, karena Biengandung 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 ticlak setuju dengan istilah fizyah tersebut.25 

Ketiga,zakat pada masa 'Uthman bin Affan.  

 

Zakat pada masa 'Uthman dibagi menjadi dua. (1) zakat (harta benda yang tampak), 

yaitu binatang ternak dan hasil Mimi. (2) zakat al-amwil (harta benda yang tak tampak 

atau tersembunyi), yaitu uang dan barang perniagaan. Alamwal dikumpulkan oleh 

negara, sedangkan al- anwil al-batinlyah diserahkan kepada yang berkewajiban zakat 

imuk menunaikan zakatnya sendiri (self assessment) 2b  

 Jelasnya zakat harta jenis al-am wil al-zahirah diurus )hung oleh pemerintah, balk 

dalam pemungutan maupun pembagiannya, dengan menggunakan alat 

perlengkapannya.  

 

Sedangican zakat harta jenis al-batiniyah diserahkan bepada si wajib zakat sendiri, 

bertindak sebagai wakil pemerintah, kecuali harta-harta yang merupakan barang 

ilagangan impor dan ekspor, yang menjadi kategori harta yang yang pungutan zakatnya 

dilaksanakan oleh pemerintah.27 24Mahayudin Hj. Yahya, Sejarah Islam (Kuala lumpur: 

Fajar Bakti, 173. 25Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat, 131. Baca Harun Nasution, 

Ditinfau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: Ul Press, 1985), 110. 16Sjechul Hadi Permono, 

Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Oakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 8. Z7Hasbi 

Ash-Shiddiegy, Beberapa Permasalahan Zakat (Jakarta: 1976), 42.  
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 Keempat, zakat pada masa pemerintahan 'All bin Abi Talib. Ia dibai'at menjadi khalifah 

setelah lima hari terbunuhnya khalifah 'Uthman bin Affan. Pemerintahannya ditandai 

dengan kekacauan politik.28 Sejak awal pemerintahannya, is menghadapi persoalan 

yang sangat kompleks, terutama sejak terbunuhya khalifah 'Uthman bin Affan hingga 

'Ali menerima putusan juri tentang perundingan (tahlim), 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 

Medwiyah bin Abu Sufyin, yang kemudian timbullah gencatan senjata antara pasukan 

'Ali bin Abi Tan dengan Mu'awiyah.  

 

Gencatan senjata ini kemudian disebut perang Sifin, namun sebelum kemelut itu, telah 

dimulai sejak adanya pemberontakan Talhah, Zubair dan 'Aishah, yang dikenal dengan 

perang Jamal. Melalui proses negosiasi arbitrate (Inggris) atau tagim (Arab) tersebut di 

atas, kemelut perebutan kekuasaan politik tidak menyelesaikan masalah,29 bahkan 

melahirkan golongan ketiga, yaitu Khawarij (orang-orang yang ke luar dari barisan 

Mu'5wiyah dan Amr bin Ash sejak masih bergabung).30 Meskipun dalam gituasi politik 

29Yasin Ibrahim al-Shaikh, Zakat, The Third Pillar of Islam (Pakistan: International Islamic 

Publishes, 1981), 79.  

 

29Dalam peristiwa itu, akhirnya salah seorang golongan khawarij berhasil membunuh, Ia 

adalah Abdur Rahman bin Muljam al-Muradli al- Khimyari, (tergolong ahli qira'at, filth 

dan ibadat) seorang pemberotak terhadap 'Ali, yang sebelumnya telah bersepakat 

dengan al-Barak dan Amir biz Abu Bakar untuk membunuh 'AR, Mu'awiyah dan Amr bin 

Ash pada malam 17 Ramadhan, namun yang berhasil hanya satu orang yaitu 'Ali bin Abi 

Tint Dalam pembunuhan tersebut, Abdur Rahman bin Muljam meminta bantuan Shabib 

al-Asy Ja'i (Abdul dhahak Shabib bin Yazid Nu'aim Ash-Shaibani) dae al-Mughirah bin 

Naufal, yang terakhir inilah yang berhasil membunuh 'Ali atlas suruan Abdur Rahman 

bin Muljam yang kemudian dijatuhi hukuman mati pada tahun 40 H. Baca M.  

 

Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Tauhid/Kalam (Jakarta: Bulan Bintang, 

1973), 173. 30Ahmad Shalabi, Sejarah Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka al- 

Husna, 1992), 304. Bandingkan dengan Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003) 40. Baca Ahmad al-Usairy, At-Tarikh ai- 

Islami (Riyadh: Wamy, 1999), 176. Lihat Jaih Mubarok, Sejarah Peradaban Islam 

(Bandung: Putaka Rani Quraisy, 2004), 58. Periksa Harun Nasution, Teolock 24 I 
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 g tidak stabil dan goncang itu, tetap mencurahkan perhatian yang besar dalam 

menangani persoalan zakat, karena ma merupakan urat nadi kehidupan pernerintah dan 

agama.  

 

Sahkan ketika 'Ari bertemu dengan para fakir-miskin dan peagernis buta non muslim 

(Nasrani), is menyatakan agar biaya hidup mereka ditanggung oleh bayt al-mil. Di 

samping itu juga, it secara langsung mendistribusikan zakat kepada prang- 

man yang berhak menerimanya.31 jenis zakat pada masa itu berapa dirham, dinar, 

emas, dan jenis kekayaan (JL)apapun dini-ajibkan zakat.32 3. Zakat pada Masa 'FalaiIn 

Dalam periode Daulah Bani Umayyah (ffibign) yang b?langsung selama hampir sembilan 

puluh tahun (41-127 H), pil salah seorang khalifah 'Umar bin Abd al-'Aziz (717 M].  

 

Masa pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor reformasi iat perbaikan. Di antara 

sekian reformasi yang dilakukan adalah =Isaiah zakat harta dari semua jenis, baik sektor 

jasa atau esi saat itu wajib dikenai zakat, sebagai solusi dalam imigatasi problematika 

kemiskinan.33 la terkenal karena keadilan dan keberhasilannya dalam memajukan dan 

nemsejahterahkan masyarakat, termasuk dalam penanganan  

 sehingga dana zakat melimpah di bayt al-ma7 bahkan was zakat, menemukan 

kesulitan dalam mencari ipiongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut. 

Yahya bin Sa'id, sebagaimana dikutip Shalabi, serrzatakan bahwa 'Umar bin Abd al-'Aziz 

membagi zakat 'Dacia penduduk fakir-miskin sehingga tidak ditemukan lagi samrang 

pun yang mau menerima harta zakat.  

 

Kesaksian ini Sottw ambarkan betapa kesejahteraan, kemakmuran rakayat n-Aliran 

Sejarah Analisa Perbandingan (Jakarta: Univesitas Indonesia 1986), 11. ilAbdurrachman 

Qadir, Zakat dalam Dimensi Mandhah dan Sosial, 94.  

 nal-Ghazali, Ihyd 'Wain al-Din,210. Periksa juga al-Qardawi, Fiqh a!- 

493. 13Ahmad al-Usairy, At-Tarikh a!-Islami, 104. Resosthlisasi Zakat fasa dart Profesi I 

25 



 saat itu dapat terwujud dengan sedemikian rupa dan menjauhkan rakyat dari masalah 

kemiskinan.34 Pada masa 'Umar bin Abd ini pula sistem dan manajemen zakat mulai 

maju dan profesional. jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah 

sedemikian banyak.  

 

'Umar bin Abd adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang 

diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, 

penghasilan berbagai profesi dan berbagai mg mustafadlainnya.35 Kesuksesan di 

zaman 'Umar bin Abd  

ini betapapun lengkapnya, menjadi salah satu bukti historis bahwa Islam adalah agama 

yang benar-benar menjadi rahmah li al-'alanu n. Kalau dicermati lebih jauh, kesuksesan 

di zaman 'Umar bin Abd sesungguhnya didukung oleh beberapa faktor utama yaitu: 

Pertama, faktor terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt 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 keseluruhaa Keempat, 

adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan 

pendistribusian zakat. Dengan kata lain, para pembayar zakat meyakini tidak akan 

terjach penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan di 

bayt al-mg.36 4. Zakat dalam hukum positif di Indonesia Sejarah perkembangan dan 

lembaga hukum Islam ci Indonesia melalui proses yang panjang. Sejak Islam datang kt 

tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dam 34Ahmad Syalabi, Sejarah 

Kebudayaan Islam, 144.  

 

35al-Qardawi, Fiqh al-Zakdh, 520. 36Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi, 8-10. 26 I 
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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 sabil ,AlLib. Ketika satu persatu tanah air dikuasai oleh penjajah idanda, 

pemerintah kolonial mengeluarkan Bijbladnomor 1892 14 Agustus 1893 yang berisi 

kebijaksanaan pemerintah limionial mengenai zakat.37 Zakat dalam 

perundang-undangan hukum positif di Indonesia secara lebih rinci dapat diuraikan 

sebagai berikut: (1) Liblad nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893. (2) BOlad Amor 

6200 tanggal 28 Pebruari 1905.  

 

(3) Surat Edaran Irsesnenterian Agama Republik Indonesia nomor A/VII/17367 a:1mgal 8 

Desember 1951. (4) RUU zakat tahun 1967 (tidak sisnpai 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 Ilenteri Agama RI nomor 29 

tahun 1991/47 tahun 1991. (8) lostruksi Menteri Agama RI nomor 5 tahun 1991. (9) 

Instruksi Ilesateri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1998.38 Dengan beriakunya 

Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999, bedudukan Undang-undang sebelumnya 

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan 

peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini (pasal 24).  

 

Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang elolaan Zakat (UUPZ) yang disahkan 

pada tanggal 23 mber 1999 oleh presiden Habibie yang terdiri dari 10 bab 25 pasal 

yang disertai dengan penjelasan, yaitu (1) bab I dari 3 pasal, yaitu 1, 2 dan 3 berisi 

tentang pengertian- 37Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf 

Universitas Indonesia Press, 1988), 32-33. Periksa Suparman Usman, Islam Asas-Asas 

clan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia Gaya Media Pratama, 2001), 

164. Terdapat berbedaan tanggal dan di buku ini tidak menyebutkan tahun 1892 

sebagaimana di atas, namun than tanggal 2 tahun 1893-4 Agustus 1893.  

 

Bandingkan dengan d Daud All dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di 

Indonesia Raja Grafindo, 1995), 250-251 menyebutkan hal serupa dengan buku 

AsSuparman Usman, Hukum Islam, 164. Resosidisasi Zakat lass din Profesi I 27 



 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 S 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 terdir dari 3 pasal, yaitu pasal 18, 19 dan 20 berisi 

tentang pengawasan, (7) bab VII terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 21 beri& 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 ketentuar peralihan, (10) 

bab X terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 25 heris tentang ketentuan penutup.39 Meskipun 

negara Indonesia tidak didasarkan pada ajarar suatu agama, namun falsafah negara dan 

pasal Undang-undanE dasar negara Rebuplik Indonesia memberi kemungkinan kepadi 

pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaal pemungutan zakat dan 

pendayagunaannya.  

 

Menurut Hazairin makna negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,  

tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar 194- 

antara lain adalah bahwa "Negara Rebuplik Indonesia waji: menjalankan shari'ah Islam 

bagi orang Islam, sharTah Nasran bagi orang Kristen dan shari'ah Hindu Bali bagi orang 

Bali. 'Cala& untuk menjalankan shari'ah (norma hukum] itu memerlukar perantaraan 

kekuasaan negara". Maka sharTah yang berasal da- 

agama yang dianut warga negara Rebuplik Indonesia it_ ' merupakan kebutuhan hidup 

para pemeluknya.40 Perhatian pemerintah terhadap pengumpulan zakz. secara 

kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968.  

 

Pada tahw 39Tulus, Peraturan Perundang•undangan pengelolaan Zakat ()alum 

Departemen Agama RI, 2003), 1-11. 40Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, 

Lembaga-Lembaga Islam r Indonesia, 251. 28 I Pesosialisasi Zaket _bass don Proles' 



 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 4 dan 5/1968, 

masing-masing tentang pembentukan BAZ atau pembentukan bayt (balai harta 

kekayaan) di tingkat pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya. Setahun sebelumnya, 

yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat yang Man diajukan 

kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang- 

=clang.  

 

Rencana Undang-undang tentang zakat, yang disiapkan sieh Menteri Agama ini 

diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan 

pelaksanaan pasal 34 BUD 1945) dan Menteri Keuangan (karena ada hubungannya 

dengan pajak), tenyata tidak, bahkan Menteri Keuangan smenyatakan bahwa zakat tidak 

perlu di Undang-undangkan, Grp dengan peraturan Menteri Agama saja.41 Beberapa 

hari seteiah keluarnya peraturan Menteri Agama, Presiden Soeharto, ern pidato malam 

Peringatan Isra' Mi'raj di Istana negara 7074gal 22 Oktober 1968, mengeluarkan anjuran 

untuk nenghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi.  

 

Secara 3r-zadi, is menyatakan diri bersedia menjadi zakat tingkat Anjuran Presiden itulah 

yang menjadi pendorong Badan Amil Zakat di berbagai Propinsi yang ape opori oleh 

pemerintah daerah khusus Ibu kota Jakarta. Er..;,at belas tahun kemudian, yakni pada 

tahun 1982, Presiden isx-Larto sendiri melembagakan anjuran itu dengan membentuk 

tziasan Amal Bakti Muslim Pancasila.42 Dengan dipelopori oleh pemerintah daerah 

Jakarta yang lada •aktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah di lea kota 

Badan Amil Zakat infak dan sadaqah (BAZIS) pada tahun ::%13.  

 

Di berbagai daerah tingkat Propinsi, berdiri pula badan lErapa yang dipelopori oleh 

pejabat atau unsur pemerintah lEsempat dengan dukungan para ulama dan pemimpin 

Islam. terbentuklah Badan Amil Zakat bersifat semi pemerintah, mar pada Surat 

Keputusan Gubernur. BAZIS kemudian  

 dikenal di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa ',Ibid., 255. sNiuhammad Daud 

Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat don Wakaf, 37. Resnsialisasi Zakat Jasu dan Profesi I 29 



 Barat, Aceh, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara Barat dar. seterusnya.43 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. 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.mustallici, dan zakat.44 

Dengan merujuk pada pasal 29 UUD 1945, yaitu: (a) menjamin terselenggaranya sharl'ah 

zakat dengan baik, (b) pemerataan agar tidak terjadl 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.45 Bertolak dari penjelasan di atas, pengumpulan zak penghasilan dan 

jasa profesi pegawai negeri sipil yang didasa UUD 1945 pasal 29, sebagaimana yang 

tertera dalam Sur Edaran Gubernur nomor 451. 12/3645 tahun 201046 tentan 43M.  

 

Syukri Ghozali, Pedoman Zakat, vol. 9, ed. Basthomi, at. (Jakarta Cemara lndah, 1986), 

64-76. Baca Muhammad Daud Ali dan Habib. Daud, Lembaga•Lembaga Islam di 

Indonesia, 255-556. 44Tulus, Peraturan Perundang-undanaan Pengeiolaan Zakat, 4, 

45M. Quraish Shihab, Membumikan a1-Qur'an, 327. Periksa Warku Sumitro, 

Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia (Malang: 

Banyumedia Publising, 2005), 232. 46Data primer BAZDA Prov. Sultra tahun 2010. 30 I 
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 pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sebagai langkah awal pengelolaan zakat pada 

pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.  

 

Merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam pengumpulan zakat penghasilan dan 

jasa profesi dalam bentuk formal hukum positif. Penegasan bahwa zakat diatur dalam 

hukum positif, sejak Bljblad nomor 2 tahun 1893 hingga terbitnya Undang-undang 

nomor 38 tahun 1999, merupakan suatu keniscayaan dan jawaban atas kebutuhan 

masyarakat terhadap institusi formal zakat dalam bingkai bakum positif, dengan tujuan 

untuk memeratakan kesejahteraan Ekon o mi dari orang kaya kepada orang miskin. 
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 aq) BAB IV 1.P.° TINJAUAN ZAKAT DALAM TEORI A.  

 

Zakat dalam teori Karl Marx Dalam teori Karl Marx terdapat teori "penghisapan ka 

Kapital" dengan dasar nilai lebih. Menurut Marx zakat adal kewajiban tertentu yang 

harus dipenuhi oleh sesama man yang mampu, yang merupakan salah satu dari rukun 

agam Selain itu zakat juga termasuk ibadah yang berkaitan deng sosial kemasyarakatan 

yang pengetolaaannya telah diatur ale organisasi Islam dan digunakan untuk menolong 

bagi kau duafa'. Organisasi zakat memiliki tugas mencatat, menghitun menghimpun dan 

menyalurkan kepada mustahiq.  

 

Menurut Ma sepanjang sejarah umat manusia tidak ada sistem yang pali baik dalam 

pengelolaan zakat kecuali umat Islam itu sendi Peraturan pengumpulan zakat pada 

masa lalu telah diterapa r. sistem pemaksaan bagi pemilik-pemilik harta, kaum sauda 

dan orang-orang yang memiliki harta yang lebih dari satu ni atau bawl untuk dipakai 

oleh pemerintah-masyarakat disalurkan kepada kaum yang lemah secara ekonomi. Di 

samp itu zakat juga menjadi alat pemersatu antara pemerintah den masyarakat dalam 

bidang keadilan dan kesejahteraan.  

 

Si zakat dalam Islam juga memberikan hutch bahwa dalam Is tidak dibenarkan adanya 

unsur-unsur yang mengutam kepentingan diri sendiri dan tidak mempedulikan hak bagi 

o miskin. Al-Qur'an dalam surah adz-Dzaariat ayat 19 menjelas bahwa pada harta-harta 

mereka ada hak untuk orang mis yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 

bagi Dengan prinsip bahwa tujuan zakat bukanlah memeberi or miskin satu atau dua 

dirham tetapi maksudnya adalah memb tingkat hidup yang layak. Artinya layak untuk 

sebagai orang y dimuliakan Allah swt.  

 

Dari sudut yang lain Karl Marx meli sebuah produk "nilai lebih" dari titik tolak yang 

bersingun: dengan sifat serakah manusia yang suka memeras tenaga bu 32 I 
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 sementara Islam memandang agar setiap sesuatu pekerjaan atau potensi seseorang 

dihargai dengan kesegerahan mendapatkan apah sebagai hak seseorang, sehingga 

kerakusan manusia bisa dikendalikan dengan keyakinan iman dan takut dengan 

ancaman siksaan Allah swt. di samping untuk membersikan dan mensucikan diri. Dalam 

hal ini Karl Marx ingin membedakan antara teori nilai lebih pada kaum kapital yang 

didasarkan pada motivasi nafsu, dengan sistem zakat yang dimotivasi iman.  

 

Kedua-duanya memberikan gambaran tentang pengendalian serius tentang akumulasi 

modal, agar tidak hanya beredar di Langan orang-orang kaya. Dengan demikian 

pendekatan teori nilai lebih yang diakumulasikan oleh para kapitalis dengan harta yang 

lebih dari saw nisab yang wajib dikeluarkan zakat bagi orang-orang kaya. Jura nilai lebih 

pada suatu harta tidak dikeluarkan maka kedua bal itu merupakan pangkal ketidak 

adilan dan tidak berkeprimanusian dalam masyarakat yang membiarkan kmiskinan 

secara meluas.  

 

Hal itu dapat dilihat dalam grafik prtambahan GNP pada tahun 1929-1958 mencapai 

angka seidtar 2,5% pertahun dengan pertumbuhan ekonomi pada sun' Negara sektor 

pertanian menunjukkan angka zakat ,916/10% untuk hasil produksi pertanian, dan 

pendapatan emas- perak 2,5% untuk perdagangan. Alur pemikiran "nilai bkih"itulah 

yang dimaksudkan oleh Karl Marx yang memiliki lesamaan dengan angka dalam sistem 

zakat yang ada dalam syari'at Islam. Sebagaimana diketahui bahwa evaluasi tata 

organisasi :yang maju, menyatakan bahwa persamaan dan kesempatan bagi 

orang-orang miskin dalam pemberian harta seharusnya tidak sekedar sebagai anugrah 

atau kemurahan hati, tetapi sebagai pengembangan hak dari nilai lebih dalam arti 

memperoleh zakat  

 mana orang-orang kaya memenuhi kewajibannya.  

 

Sehingga pengalihan kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin serupakan 

program terpenting dalam pengendalian akumulasi lipital oleh kelompok kaya yang 

hidup di tengah-tengah stasyarakat. Menurut J.W. Meloor tahun 1966 tidak kurang 0,5 

Magian penduduk dunia masih berada di bawa kungkungan 
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 kemiskinan permanen, seperti di Asia, Afrika, Amerika Latin dan temasuk Indonesia, 

akan terus terjadi selama "nilai lebih" atau zakat tidak disalurkan secara professional dan 

bahkan bisa terjadi revolusi sosial di mana terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si 

miskin sebegitu memprihatinkan dengan dibarengi banyaknya tuntutan biaya hidup 

yang terus meningkat dan mengelisahkan. Dalam konteks ini fakir-miskin berkewajiban 

menuntut haknya yang telah diakui secara bersama dalam Islam berupa "nilai lebih" 

atau zakat, tanpa strategi itu bisa dipastikan pemerataan pembangunan manusia akan 

sia-sia.  

 

Menuntut hak zakat bagi kaum miskin memang sesuatu yang sulit, jika tanpa 

melibatkan perjuangan dan peran pemerintah, serta menggalang fakir-miskin sedunia 

untuk bersatu guna mengembalikan nilai lebih atau zakat dari kelompok kaya kepada 

yang tak berpunya. B. Zakat dalam pendekatan historis Pendekatan historis dilakukan 

dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum (amil zakat) dari waktu ke waktu. 

Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum 

ketika hukum itu diterapkan pada masanya.47 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 peristiw sosial itu terjadi.48 Teori sejarah yang digagas Cohen, 

dapat diguna untuk memahami atau menganalisis kenyataan-kenyata terhadap 

penerapan zakat pada masa lampau, yang mas relevan dengan konteks kehidupan 

sosial sekarang.  

 

Teori sejar biasanya dinamakan kerangka referensi atau skema pemikir Karena itu, teori 

sejarah pada dasarnya tidak berbeda deng 47Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum 

(Jakarata: Ken 2005), 126. 48Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: 

L Wacana Ilmu, 1999), 26. Baca George Ritzer and Douglas J. Goodman, M Sociological 

Theory (London: Sage, 2001), 56. 34 I Resosialisasi Zakatfess dim Profesi 



 iimiah (scientific) pada umumnya. Secara sekematis, mcri sejarah oleh Cohen dibagi 

menjadi tiga tipologi, yaitu rvrsalitas,empiris dan kausal.  

 

Pertatna, universalitas, maksudnya lebih menekankan isca proses generalisasi, yaitu 

merujuk pada kenyataan- 

 :ataan yang ajeg (rutin), dalil atau teks-teks hukum yang ierialcu untuk beberapa kasus 

atau peristiwa. Jika pegawai ri rutin setiap bulan melakukan pembayaran zakat didasari  

 teks suci, paham kewajiban zakat, legislasi, regulasi dan  

 retasi ulama, maka tindakannya itu disebut tindakan yang ift (universalitas) dan nyata 

dalam kehidupan masyarakat.  

 Kedua, empiris, maksudnya lebih memfokuskan pada uktian suatu peristiwa hukum 

atau tradisi melalui -asi dan dapat diubah sesuai dengan setting sosial dan bila tidak 

relevan dengan kondisi sosial.  

 

Jika pegawai melakukan pembayaran zakat profesi 2,5% di UPZ dan Prov. Sultra, didasari 

oleh legislasi dan regulasi dalam hukum positif yang relevan dengan kondisi sosial, 

maka nya itu adalah tindakan sosial empiris. Jadi setiap tindakan yang dilakukan 

pegawai negeri sipil pengumpulan zakat, baik mencapai nisab atau tidak dari 

2,5%),49tentu tindakannya itu memiliki dasar-dasar kuat dan relevan dengan konteks 

sosial. Misalnya Nabi saw. ntukannisa zakat 2,5% bagi masyarakat Mekah dan nah pada 

umumnya, adalah negeri yang terbatas sumber alamnya.5° Oleh karena itu terkait 

dengan masalah ini, Nabi znempertimbangkan sektor mana yang perlu dikembangkan,  

 ataukah perdagangan.  

 

Sesuai dengan kondisi sosial 49Dalam pembayaran zakat profesi seringkali didapati 

kurang dari a:au tidak sesuai dengan ketentuan hukum fikih. Namun mereka uitnya 

sebagai zakat, misalnya pegawai negeri goiongan III-1V ada yang ar zakat Rp.5.000, 

Rp.10.000 dan Rp.20.000, padahal pembayaran itu zintung dari total gaji yang diperoleh 

maka itu tidak sesuai dengan  

 teks fikih, namun bisa saja relevan dengan konteks sosial sekarang, akatnya dibayar 

tiap bulan, Pengamatan terlibat, Kendari 23 Agustus -14:)esoef Sou'yb, Masaiah Zakat 

dan Sistem Moneter (Medan: 1987), 21. Resosthlisasi Zakat fasa thin Profesi I 35 



 masyarakat, Nabi saw. memilih tarif zakat pertanian lebih tinggi 10% atau 5% 

dibanding perdagangan 2,5%.51jadi atas dasar pertimbangan itu jelas bahwa masalah 

nisib bukanlah ketentuan yang gar' (tidak dapat berubah), tetapi dapat berubah sesuai 

dengan kondisi sosial dan tuntutan perkembangan zaman," 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 saw 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 pengumpulan zakat di media UPZ dan BAZDA tenth ada 

penyebabnya (kausal), penyebab itu adalah adanya Surat Edaran Gubernur, 

Undang-undang zakat dan interpretasi ulama, sehingga menimbulkan perubahan 

monokausalitas dan multikausaslitas. C. Zakat dalam pendekatan sosiologis 

Sebagaimana telah dipahami, bahwa sosiologi seca Iuas adalah iimu tentang 

kemasyarakatan dan gejala-geja mengenai masyarakat. Sosiologi seperti itu disebut mac 

sociolgy, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial, institusi-institu sosial dan pengaruhnya 

terhadap masyarakat. Secara semp sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku 

sosi 51Masdar F.  

 

Mas'udi, Menggagas Wang Zakat sebagai Etika Pajak d• Belanja Negara untuk Rakyat 

(Bandung: Mizan, 20051 107.  

 52Dalam pandangan M. Amin Abdullah perubahan sosial adalah sua proses yang tidak 

dapat dihindari, terutama di bidang 1ptek. Periicsa M. Am Abdullah, Studi Agama 

Normativitas atau Historisitas (Yogyakarta: Pus Pelajar, 2004), 225. 36 I Resosialisasi 
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 ditinjau dari kecenderungan individu lain dengan sbemperhatikan simbol-simbol 

interaksi.53 lnteraksi merupakan objek ilmu sosiologi,54 balk dalam bentuk yang 

sederhana maupun bentuknya yang paling lompleks, secara terus-menerus 

mengarahkan terbentuknya pola-pola dengan rangkaian tipologi.  

 

Alfred Schutz menetapkan sosiologi adalah ilmu yang mengamati tindakan sosial, 

sebagai elm pengetahuan interpretatif.55 Implementasi zakat profesi pcng terkait 

dengan relasi paham kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur dan interpretasi ulama, 

yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui institusi perundang-undangan zakat, 

teputusan Menteri Agama RI, SK Gubernur dan Surat Edaran Subernur merupakan 

simbol-simbol kekuasaan politik dan lianggap gejala yang paling kuat dalam 

mempertahankan posisi pembayaran zakat, terutama zakat profesi.  

 

Tidak diragukan lagi babwa masalah-masalah teoritis utama dalam sosiologi adalah 

senjelaskan dan menganalisa pola-pola tindakan atau kelakuan pang bersifat yuridis 

(menurut hukum).5 Dalam rangka memahami hubungan antara hukum diengan struktur 

sosial yang mendukung hukum itu, perlu omenempatkan basis sosial di samping 

hukum.57 Al-Qur'an (Ali inran:159) sediri sebenarnya, kaya dengan pendekatan 

sosia1.58 Illamun yang menjadi masalah adalah bagaimana nilai-nilai dan 53Samsuddin 

Abdullah, Agama dan Masyarakat Pendekatan Sosiologi (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997), 13. Baca L. J. Van Apeldoorn, ntar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 

427.  

 

Periksa to Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 327. Lihat 'n 

Nata,Masail al-Fiqhiyah (Jakarta: Prenada Media, 2003), 46.  

 54Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra (Yogyakarta:  

 Pelajar, 2003), 124. 55George Ritzer, Socioloy A Multiple Pradigm Science (Boston: 

Allyn Bacon, 1975), 112-115. Bandingkan dengan Francisco Budi Hardiman, paui 

Positivisme dan Modernitas (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 60. Calvin Goldscheider, 

Populasi, Modern, dan Struktur Sosial, terj. Nin S (Jakarta: Rajawali, 1985), 36. Baca L. J. 

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu ,426-427 s7Qadri Azizi, Reformasi Bermazhab (Jakarta: 

Teraju, 2003), 76. 59M.  

 

Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Pelajar, 2006), 314. 
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 norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu dapat diterima dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat.59 Pembayaran zakat penghasilan dan jasa profesi (hukum zakat] 

di IJPZ dan BAZDA oleh pegawai negeri sipil, terkait dengan relasi paham kewajiban 

zakat, Surat Edaran Gubernur dan interpretasi ulama, merupakan wujud hukum yang 

berlaku dan diterima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi lemah di Prop. 

Sultra. 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 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.6° 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.61 Zakat merupakan 

pemberian materi yang sgAntonje A.L.  

 

Peters, dan Koesrianj Siswasoehroto, Hukum dun Perkembangan Sosial Buku Teks 

Sasiologi Hukum [Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 53/247. 60Bert F. I-loselitz, ed., 

Panduan Dasar limu-Ilmu Sosial Pemerkaya Pendekatan Antar Disiplin dan Bacaan Awn! 

Sebuah Memilih Spesialisasi [Jakarta: Rajawali, t.th.), 37. 61Ismail Muhammad Syah, 

Filsafat Hukum Islam Oakarta: Bumf Aksara, 1992), 193. 38 I Resosialisasi Zakat Jusx don 
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 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, salat atau puasa.62 Untuk bisa sampai 

ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa 

kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mandib raja, 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 iframi-ijbari 

(perintah wajib) yang harus tdaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus 

drdmplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang 

fungsional, misalnya BAZDA Prov. Sultra sebagai, Silrana administrator dan manajemen 

zakat.  

 

Pembayaran zakat penghasilan dan jasa profesi yang dilakukan pegawai negeri di 

RAZDA dalam bingkai hukum positif, tentunya dapat dimaknai gai kesalehan sosial, 

kesadaran sosial, ibadah sosial-spiritual u kewajiban sosial yang terlembaga dalam 

kehidupan  

 rakat. Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial. Agar pai kepada kesadaran 

seperti itu diperlukan penyadaran dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial 

bertujuan, asuk mengeluarkan zakat, infak dan sadaph. Karena dalam  

 zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, n dari titik kepentingan yang 

paling menyentuh hajat g banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.  

 

Ajaran dan konsep-konsepnya yang diletakan pada porsi bahasan lebih luas, melalui 

pendekatan sosial-spritual, kiranya p menguatkan dasar-dasar kewajiban zakat sebagai 

jalan ehan dan kesucian diri personal dari kekotoran dosa yang 62a1-Ghazali, Ihya 

al-Din, 214. Resosialisasi Zakat pug dan Prafesi I 39 



 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 

penghasilan dan jasa di kalangan pegawai negeri sipil di Sulawesi Tenggara, 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 penghasilan 

dan jasa profesi di kalangan pegawai negeri sipil di lingkup BAZDA Prov. Sultra. Dari 

paparan di atas, perspektif sosiologi digunakan sebagai alat untuk menganalisis terapan 

zakat penghasilan dan jasa profesi dan menguatkan wacana hukum, terutama yang 

terkait dengan ibadah sosial (zakat). D. Zakat dalam pandangan para sarjana terdahulu 

Sekalipun buku tentang zakat telah bayak ditulis oleh beberapa sarjana terdahulu, 

namun studi-studi tersebut dalam perspektif sosiologi belum mengupas secara detail 

perihal zakat penghasilan dan jasa profesi.  

 

Pemikir hukum Islam mutaakhir Yusuf al-Qardawi dalam Figh al-Zakah, sebagaimana 

dikutip paparanya oleh Wahbah al-Zuhaily yang mengkategorikan penghasilan kerja 

dan keterampilan tanpa ikatan kelembagaan seperti dokter swasta, ahli engineering 

bangunan, pengacara, dan sebagainya atau yang bekerja pada instansi pemerinta 

sebagai al-mal al-mustafad.63 Wahbah al-Zuhaily optimis bila income atau penghasilan 

yang diterima pegawai atau karyawan b3Wahbah al Zuhaily, vol 2. hal. 865-866. 40 I 
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 melalui elaborasi ifqh persesuaian dengan sifat-sifat mal mustafad. Jenis mal mustafad 

popular diterima dalam sistem pemikiran ulama fiqh pada empat mazhab suniy.  

 

Prediket mal mustafad layak diposisikan sebagai upa kerja yang dihasilkan pada tengah 

perjalanan kerja dan tidak merupakan bagian dari investasi modal saat mengawali suatu 

pekerjaan. Selain wujud penghasilan yang didapat dari pekerjaan itu, bukan dari sumber 

lain. Premis analog' tentang zakat penghasilan itu sesunguhnya mirip dengan perolehan 

anak hewan ternak atau al-masyiyah yang lahir dari induk betina pada akumulasi 

kepemilikan telah mencapai batas minimal nishab ternak.  

 

Anak-anak hewan tetap diperhitungkan ke dalam kelompok satuan ternak tersendiri dan 

terkena beban zakat ternak bila mencapai nishab baru dan telah sempurna 

kepemilikannya dalam satu tahun. Kadar zakat penghasilan gaji pegawai atau karyawan 

mengikuti standar zakat naqdayn, yakni 2,5% dan saat mengeluarkannya bertepatan 

inenerima penghasilan itu dan tidak perlu menunggu putaran waktu satu tahun. 

Tatacara pengelola zakat penghasilan dan jasa tersebut mengikuti pendapat shabat Ibn 

Abbas, Ibn Mas'ud dan Mu'awiyah dari kalangan tabi'in, senada dengan pendapat 

serupa adalah Ibn Syihab al-Zuhri, Hasan al-Bashri dan Makhul.  

 

Gagasan pemikiran hukum Islam tersebut, terkesan lebih hati-hati dalam upaya 

mensterilkan kekayaan individu dari hak- 

hak orang lain, dan sekira kreasi ijtihad ini ternyata tidak benar akan masuk pada 

shadaqah tathawwu' atau lebih tepat disebut infaq fi sabilillah. Dengan demikian 

alternatif dalam menyikapi Latwa hukum bercorak ijtihad kreatif insya'i sekalipun 

spekulatif ailai validitasnya, akan tetapi bisa diterima antara zakat, shadaqah tathawu' 

dan infaq. Sehingga apabila seseorang dengan basi 1 profesinya is menjadi kaya, maka 

wajib atas kekayaan itu berzakat. Sedangkan bila hasilnya tidak mencukupi kebutuhan 

bidu p keluarganya maka is bisa menjadi mustahiq atau tidak wajib zakat.  

 

Contoh perhitungan zakat penghasilan dan jasa pro fesi dihitung bersih per-bulan, 

misalnya pemasukan gaji Ip.1.500.000,00 perbulan, maka nisab sama dengan 552 kg 

beras @ R p . 2 0 0 0,0 0 bersih tingal Rp.1.104.000,00. dalam hal ini ResosiaJisssi 
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 zakat dapat dibayar setiap bulan sebesar 2,5% x 1.500.000,00 = Rp. 37.500,00. Lebih 

tegas untuk disebutkan bahwa bagaimanakah pedoman dalam menghitung kadar yang 

harus dikeluarkan dari gaji pegawai-karyawan dan bagaimana sistem oprasionalnya 

dalam menghitung pilihan orientasi pranata hukum analognya, seperti berikut: a.  

 

Penghasilan dan jasa dianalogikan dengan upa kerja setara  

 dengan praktik penyewaan hotel atau alat transportasi,  

 pedoman perhitungannya adalah besaran gaji pendapatan  

 lain dikalikan 12 bulan. Jika diperkirakan telah melampau  

 nilai penjualan 94 atau 85 gram emas, artinya sudah  

 mencukupi standar nishab. Jumlah besaran kaji plus  

 pendapatan lain dikurangi kebutuhan rutin primer dan  

 sekunder, sisa akhir dikeluarkan 2,5%-nya per bulan. b. Gaji bulanan pegawai negeri 

senilai 85 gram emas atau sekitar 7.000.000 atau memiliki kekayaan minimal setara 94 

garam emas, akan tetapi gaji pegawai di Indonesia rata- 

rata Rp.3.000.000 untuk golongan III/c. per bulan.  

 

Nisab kemungkinan terpenuhi enam bulan gajian dan dizakati pada akhir perhitungan 

enam bulan itu, sementara saldo akumulasi gaji enam bulan tidak dikenakan zakat 

selama priode satu tahun. c. Penghasilan dan jasa adalah "mal mustafad" maka seluruh  

 gaji yang diterima ditambah penghasilan lain pada bulan  

 berjalan x 12=X. Jumlah riil tersebut X dihitung 2,5%-nya.  

 Bila kadar zakat atas mal mustafad akan dikeluarkan  

 setiap bulan, maka = gaji + penghasilan lain dibagi 2,5%- 

 nya. Konsekuensi orientasi gaji kepada mal mustafad  

 adalah tanpa dikurangi pengeluaran rutin atau insidental  

 pada bulan tersebut.  

 

Berangkat dari permasalahan itu, telah dihasilkan beberapa karya tentang zakat dengan 

konsep mat mustafad. Secara praktis tentang zakat penghasilan dan jasa profesi al- 

Qardawi membagi dua kategori penghasilan profesi dan jasa yang terkena kewajiban 

zakat, yaitu kasb al-'amal (pekerjaan yang terikat pada lembaga atau perseorangan 
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 mendapatkan gaji, upah, atau honorarium seperti karyawan, pegawai negeri sipil, 

tentara dan seterusnya) dan al-mihan al- 

hurrah (pekerjaan tidak terikat pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, 

seperti pekerjaan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu dan lain 

sebagainya).64 Jenis-jenis kekayaan di atas, menurut al-Qardawi wajib dikenai zakat bila 

memenuhi nisab atau hawl.  

 

Karya Sjechul Hadi Permono dalam buku Pendayagunaan Zakat dalam Rangka 

Pembangunan Nasional, memfokuskan pada kajian tentang pendayagunaan pajak 

dalam rangka pembangunan nasional dan pendayagunaan zakat dalam arti 

kias,menurut konsep fikih. Menurutnya, pendayagunaan zakat dan pajak terdapat 

segi-segi khusus yang membedakannya. Letak persamaan antara pendayagunaan 

pajakdan 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 taciarrub (kebajikan), dan yang 

berbau maksiyat atau shirik, menurut pandangan Islam.65 Letak perbedaannya adalah 

pada sektor yang dapat dibiayai dari dana zakat, tetapi tidak dibiayai dari dana 

pajak,66seperti 'amilin, tnu'allaf;riqab, dan gharim.  

 

mal-Qardawl, Fiqhuz-Zakah, 487. 65Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat dalam 

Rangka Pembangunan Nasional (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 84.  

 66a1-Qardawi menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus esetorkan 

kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi bembali dari negara, 

dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran yang bersifat =num atau dengan tujuan 

sosial ekonomi politik dan tujuan-tujuan lain yang in dicapai (terlepas dari muatan 

ibadah atau kewajiban agama). Periksa al- 

QardawiFiqh al-Zakah, 997. Baca Abdul Manan, Teori clan PraktekEkonomi Islam, 251.  
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 Pajak (konsep UUD 45) 



 4 Asnaf/bidang Pertanian, Asama, Hukum, Baku ABBI Pertam- Pend, Kekuatan, hangan, 

Sos bud, 1.1 ubtuar Pertahanan energi !utak, negerl. Keamanan usaha.ko- Pmukin, 

ADaratur dukunsan eras', KB•kes pernentah, umurn, wlsata, Media masyarakat. P.daerah, 

imasa,d11  

Sumter _ Pendayagunaan ---- N e a m a a Pembebas- an e tawanan musfirn _ N 3id an,/ 

mencakup eTaatai, kemaslahat- Fop z•arall, an,umat 



Alam dll Bersifat memaksa UU45 bab  

VII B Pasal 23A (Harun, pajok,1).  

 

_r b e d a a _dan perans  

 atau pemajah- an _Perang C,1 Pend oblitik. pertahanar Keihlasan/glemaksaan  

 zakat di Ind° tdk diberfakukan 
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 Huseyn al-Shahatah dalam buku Akuntasi Zakat, menjelaskan dasar-dasar 

penghitungan, tempat zakat, nisab zakat dalam berbagai aktivitas, balk seorang 

pedagang, kontraktor, advokat, akuntan, investor dan seterusnya.  

 

Buku yang digagas ini menggunakan metode manhaj para ahli fikih yang rajih (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 balk sektor jasa atau 

profesi. Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran yang mencakup dasar-dasar akuntansi 

dan proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan 

penilaian harta serta pendapatan yang wajib dizakati.67 Ugi Suharto dalam buku 

Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, memberi tekanan pada 

pandangan Abu Ubayd tentang keuangan publik Islam.  

 

Menurut Abfi Ubayd, pendapatan publik Islam, yaitu sumlf al-amwal al-lati jaliha 

al-a'immah li al-ra'iyyah" (macam-macam harta yang Itarus dikendalikan oleh kepala 

negara). Kitab Amwal mengacu pada kekayaan publik dengan tiga klasifikasi; fay, 

khumus, dan zakat68Da1am karya ini, Ugi menyimpulkan bahwa Abu Ubayd ziegunakan 

metode eklektik sebagai solusi ketika terjadi pertentangan hukum, terkait dengan 

keuangan publik Islam.69 Karya Abdurrachman Qadir dalam disertasi Reaktualisasi &kat: 

Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan, berusaha aenjelaskan masalah zakat 

menurut konsep keadilan.  

 

Ilenurutnya, zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan banya sebatas ibadah 

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

aktualitasnya. 67Huseyn al-Shahatah, Akuntansi Zakat, 30. 68Fay', khumus dan zakat, 

merupakan sumber pemasukan keuangan motok menciptakan keseimbangan negara, 

pada masa awal Islam. Periksa .1111betammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam 

Kontemporer, terj. Sahiron Iboinsuddin (Yogyakarta: eLSAQ 2004), 129. 69Ugi Suharto, 

Keuangan Publik Islam (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2E041 262 
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 Sejalan dengan alur pemikiran tersebut, orang-orang yang memilild harta kekayaan 

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

kaum professional, eksekutif, industriawan, usahawan, wiraswasta, jasa dan sejenisnya 

seakan-akan terbebas dari kewajiban berzakat (muzakk0.70 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 dan tafsili. Pendekatan ijmali merupakan cara 

menyebut harta dan hasil usaha seperti tergambar dalam al-Qur'an 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 tafsili menjelaskan secara rinci beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan 

zakatnya, seperti jasa dan profesi.7' Lebih jelas dapat dilihat dalam skema berikut: 

70Abdurrachman Qadir, "Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep 

Keadilan",(Disertasi, IAINSunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997), dalam kata pengantar VIII.  

 

71Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 

2004), 91. 46 I Resosislisasi Zakarlasa dan Profesi 



 Purposive Sampling Kewajiban Profesi dan jasa Karya Syarifuddin Abdullah berjudul 

Zakat Profesi, muskan makna profesi yang berpijak pada konsep istik (bahasa Arab 

modern untuk menyebut istilah profesi profesional) yang menghasilkan dua kategori 

al-mihnah fesi) dan al-hirfah (wiraswasta). Dua penalaran tersebut, iliki kecendrungan 

yang berbeda mengenai objek kajian dan anya.  

 

Al-mihnah lebih menekankan pada prestasi otak,  

 ngkan al-hirfah lebih menekankan pada kekuatan otot.  

 at dari sudut pemaparannya, kedua kategori tersebut, iniiai sebagai harta wajib zakat 

bila masih bersisa di akhir 
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 tahun dan cukup se-nisab.72Lebih jelas dapat diiihat dalam skerna berikut: ( 

Jasa/Fasilitas Skill Otak Skill Otot Berbeda dari studi-studi yang dijelaskan dimuka, bukr' 

ini berupaya mendeskripsikan zakat penghasilan dan jPs.:  

 

profesi, dalam kebijakan strategi pemimpin bagi pemantap • sosialisasi dan oprasional 

kerja BAZDA Prov. Sultra melalui Su Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara telah berhasil 

dikumpul 72Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi, 39-43. Perlu diketahui bah buku ini 

berasal dari buletin, yang dimuat oleh Yayasan Madani Jakarta, di?: kurang lebih tiga 

bulan yang isinya adalah rangkuman dan jawaban ter: seputar zakat profesi. 48 I 

Resosialisasi Zalott jasa elan Profesi 



 dana zakat, infaq clan shadaqah dari para muzakki PNS atau muzakki berlatar belakang 

"pekerja sektor jasa atau profesi pegawai negeri yang berada dilingkungan badan atau 

kantor Provinsi Sulawesi Tenggara.  

 

Sekalipun demikian, beberapa karya Iersebut di muka terkait dengan tema buku ini 

tetap menjadi bahan rujukan, guna mendeskripsikan faham dan tindakan kdividu serta 

keterlibatan unsur-unsur yang tercakup di dalarnny a, terutama pada konteks sosialnya. 

Dengan mengacu pendekatan struktural dan parsial- 

kintinu, yang memungkinkan birokrasi memiliki keuntungan aztara lain. Pertama, para 

wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir-miskin lebih 

terjamin baknya; kedua perasaan fakir-miskin lebih dapat dijaga, tidak inerasa seperti 

orang yang meminta-minta; ketiga pembagian t akan menjadi lebih tertib; keempat 

zakat yang runtukan bagi kepentingan umum seperti sabilillah lnya, dapat disalurkan 

dengan baik karena pemerintah lebih ngetauhi sasaran pemanfaatanya.  

 

Dan parsial-kontinu, adalah berian bantuan kepada fakir miskin yang dilakukan secara 

gsung meliputi; peran Agama, Ulama' MUI, juru da'wah, pai pada tingkat management 

yang tepat dalam dayagunaan zakat harta penghasilan, pro fesi dan jasa. dekatan ulama' 

adalah untuk mengajak, membimbing dan ngarahkan umat yang menjadi sasaran 

kegiatan untuk ngamalkan ajaran-ajaran wajib zakat sebagai rukun Islam. dekatan 

Sosiologi dalam hal zakat profesi akan memberikan bangan dalam memahami 

kenyataan-kenyataan sosial, ktur dan solidaritas sosial; sehingga dapat didayagunakan k 

mengetauhi makna zakat harta penghasilan dan profesi  

 upaya memasyarakatkan zakat.  

 

Disamping sebagai ecahan masalah sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. ada 

kemungkinan dalam penelitian penulis nanti, jika zakat ndang sebagai penanganan 

musibah atau bencana yang yebabkan mereka mempunyai utang (gharim). Maka zakat 

segi ini, merupakan asuransi sosial atau tangung jabawab 
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 sosia1.73 Tetepi jika zakat sebagai penaganan fakir-miskin atau orang Iumpuh 

berbepenyakit yang berhak menerima, maka zakat disini dipandang sebagai jaminan 

sosial dalam Islam.  

 

Tip e-tipe tersebut diatas menurut hemat penulis menjadi ciri paling signifikan pada 

masyarakat modern saat ini. 73Qardawi, Fighuz-Zakat 880-881. 50 1 Resosizlisasi Zakst 

lass dart Profesi 



 iati BAB V 9'0 MANHAJ PEMIKIRAN ZAKAT PROFESI ertian Zakat Profesi Hukum zakat 

atas mal zakawi atau harta kena zakat baik  

 asilan yang diperoleh melalui pekerjaan jasa maupun  

 i yang bertumpu pada pertimbangan potensi penghasilan membuka peluang 

kekayaan, maka jenis pekerjaan tersebut dikenai zakatImam Malik bin Anas dalam 

karyanya al- 

)t)ta', menyatakan bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan khalifah Islam pertama yang 

memberlakukan ngutan zakat dari gaji, upah dan bonus insentif tetap  

 dap prajurit Islam.74 Namun sebelumnya praktik zakat yang spa juga dilakukan di 

kalangan para sahabat, seperti 'Omar  

 Khatab memungut kharaj (sewa tanah) dan zakat kuda, padahal keduanya tidak 

dilakukan oleh Rasulullah saw.,75 Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud memungut zakat 

penghasilan, pemberian  

 bonus.76 Imam Ahmad 77 berpendapat bahwa harta kekayaan 74Malik bin Arias, 

al-Muwatta', vol. 1 (Bairut: Dar al- Kutub al 'Ilmiyah,  

 121.  

 

Perlu diketahui, bahwa Malik bin Anas lebih dikenal dengan fan "Imam Dar al-Hijrah" 

lantaran lahir dan wafat di Medinah tempat  

 Nabi saw. la wafat tahun 179 H dalam usia 87 tahun. Kitab al-Muwqrtd,  

 t 1.700 Hadith, yang dinilai lbn Hazm, 300 Hadith mursal dan 70  

 aTf. Bandingkan Hasjim Abbas, Kodifikasi Hadith dalam Kitab Mu'tabar  

 ya: IAIN Sunan Ampel, 2003), 24-28. nal-Khasani, Ala' al-Din Abu Bakar bin Mas'ud 

al-Hanafi, Bada-T al- fi al-Share, vol. 2 (Kairo: Al-'Asimah, t.th), 881-882. Baca Yasin The 

Origins of Islamic Law (London: Curzon Press, 1999), 303. Dalam Formula Zakat, tentang 

nisab zakat kuda tidak ditemukan dasar yang pasti Um& bin Khattab.  

 

Periksa Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat ya: Aulia, 20051 187. nYusuf al-Qardawi, 

Fiqh al-Zakdh, vol. 1 (Beirut:Muassasah Risalah, 29. "Ahmad adalah putera Muhammad 

ibn Hanbal lahir pada tahun 164 Baghdad dan rneninggal di kota yang sama tahun 

240/241 H. la adalah sime deretan "amirul-mu'minin namun sebab analisisnya di bidang 

intaudian dikenal sebagai, "Imam mazhab" (mazhabl-Janbali). Resosialisasi Zakst fasa 
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 al-mustaghallat (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan rumah), jika dikembangkan dan 

hasil produksinya mencapai nisdb, maka wajib dikenai zakat.78 'Umar bin Abd al-dAziz 

adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan 

dan berbagai jenis profesi.79 jika dicermati dari sudut pengamatan sejarah (tarikh 

tasyri'], kesuksesan `Umar bin Abd al-'Aziz, sesungguhnya didukung oleh beberapa 

faktor, yaitu: (1) terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt (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- 

ma7.80 Fakta ketiadaan literatur hukum klasik (kitab WI) yang mengupas secara detail 

perihal "zakat penghasilan dan jasa" kecuali literatur mutaakhir, seperti Yusuf al-Qardawl 

Wahbah al- 

Zul-pyfi 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-Iebih pandangan keagamaan Islam kelompok mainstream, seperti Nandlatul 

Ulama, Persis dan Muhammadiyah, belum ada tanda-tanda mendukung tawaran 

78Wahbah al-Zunayfi, al-Fiqh ai lsirimi wa Adillatuh, vol. 2 (Damaskus: Dar-al-Fikr,1989), 

865. Baca Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, An Nizainui 

fgtisadi ft al-Islam Mabadiuhu Wandalithu (Kairo: al- 

Ammah li al-Kitab, t.th), 52. 79Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mandah clan 

Sosial (Jakarta: Raja Crafindo Persada, 1998), 96. HoSyarifuddin Abdullah, Zakat Profesi 

(Jakarta: Moyo Segoro, 2003), 5- 
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 wacana tersebut.81 Oleh karena itu, institusi pengelola zakat PAZ-LAZ) harus arif dan 

bijak, sebab sebagai pranata ibadah (pen de kata n diri hamba kepada Allah) kriteria 

keabsahan 'hokum mengamalkan mesti berorientasi kepada norma sharlah dmi kondisi 

sosial yang melingkupinya.  

 

Dengan berlatar rig kondisi sosio-religious, dan mengedepankan azas ibelitas yang 

dinamis, maka strategi dalam gimplementasikan zakat profesi, memungkinkan dapat jud 

dalam kehidupan umat Islam sekarang. Menurut al-jaziri harta yang wajib dikenai zakat 

ada at macam, ternak, emas-perak, perdagangan, barang  

 g-rikaz dan pertanian tidak ada zakat di luar yang lima.82  

 arkan alur pemikiran tersebut, pernah ada sekelompok a yang tidak berani mewajibkan 

zakat atas penghasilan r. Dokter hanya diwajibkan infak saja. Padahal penghasilan ka 

jauh di atas penghasilan petani.  

 

Hal ini dapat dilihat pada informasi, lebih dari 60 persen kegiatan ekonomi berada 

sektor pengelolaan informasi. Pekerjaan informasi tidak zakatnya sama sekali.83 Profesi 

dalam Islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu yang diperoleh melalui berbagai 

uasaha, balk melalui tan fisik, akal pikiran maupun jasa.84 Definisi lain profesi lerkan 

dengan term mihnah (profesi) dan hirfah asta).85 Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, 

bahwa elHasjim Abbas, "Zakat Penghasilan dan Jasa Profesi", seputar jawaban 

pertanyaan Gubernur Jawa Timur perihal zakat profesi kepada MUI  

 : MUI Jawa Timur, 2007), 14. 



82Abdurrahman Al-Istiqamah, tth), 596.  

 

_al-Fiqh _al-Madha-hib al-Arba'ah, vol, 1 



olalaluddin Rakhmat, Islam Aktual (Bandung: Mizan, 1998), 146. "Kata-kata al-kasab 

dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam al- sebanyak 67 kali. Baca Muhmmad Fuad 

'Abd al-Mujam al- 11 al-Qur'cin (Beirut: D5r al-Fikr, It), 331-332. Periksa pada him. dan 

406. Baca Syahrin Harahap, Islam: Konsep dan Implementasi aan (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 1999), 110, ssIsa Abduh Ahmad Ismail Yahya, al-'Amal al-Islam (Beirut: Dar al- 

al-'Arabiyah, 1991), 51.  

 

Baca Huseyn al-Shahatah, Akuntansi Zakat Praktis Penghitun,gan Zakat Kontemporer, 

terj. A. Syakur. (Jakarta: Resosialisasi Zakir Jima chin Profesi I 53 



 salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. 

Pertimbangannya, karena zakat penghasilan dan jasa profesi dapat menjadi sumber 

pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin." Oleh karena itu, jika zakat digali 

dari sumber penghasilan danjasa profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat 

meningkatkan perekonomian bangsa.  

 

jenis penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha jasa dan profesi yang dikenai 

kewajiban zakat dalam hal ini dapat digambarkan dalam sekema sebagai berikut. 

Pustaka Progresif, 2004), 188. Periksa juga Syarifuddin Abdullab, Zakat Pro (Jakarta: 

Moyo Sego ro Agung„ 2003), 39. R6Mustafa Edwin Nasution, et. al, Pengenaion Eksklusif 

Ekonomi islmf (Jakarta: Kencana, 2006), 211. 54 1 Resosialisssi Zakat lass dan Proles: 



 Zakat penghasilan dan jasa profesi ZAKAT PROFESI 



 Al-m51-al-mustafSd Gaji pegawat, karyawan,  

 dokter, insinyur, advokat, dan  

diluar sector pertiagangan, jasa  

mobil.  

 

kapal, pesawat terbang, percetakan, fasilitas hiburan. mstnyur, Qardawt,fiqh zakat.505 

481/mget. dos-en, Sakwab ZakutProfesiikasbul-larnal=pekerjaan yg  

tunduk pada perseroan/seseorang dcngan mcnertma upah. al-mthanul- hurrah¦pekerja 

bebas/idk terikat; dokter,  

 insinyur dll.ibid, 487. 4 ?".4"S1-4 '''LY.1* .)•° liiiii 10•41iWa111-4;1:; Baciarah: 267 _ 

Al-Harfiah (KonvcksLtukang las.  

 kayu,batu, pembalab. peszpokbola 
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 Berdasarkan apa yang tertera di atas, penghasilan jasa 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 Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Bahkan di beberapa daerah telah muncul reaksi keberatan, tentang 

kebijakan pemotongan gaji langsung bagi pegawai untuk pembayaran zakat sesuai 

surat edaran Gubernur Prov. Sultra.87 Sungguhpun kewajiban zakat diyakini sebagai 

kerangka pranata sosial yang berkaitan langsung dengan hukum Islam. akan tetapi 

ekspresi kesadaran berzakat dari gaji oleh sebagian pegawai negeri muslim tetap 

memperlihatkan kesenjangan.  

 

Untuk itu, masih diperlukan penjelasan mengenai bagaimana petunjuk Islam tentang 

zakat penghasilan dan jasa 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 sebagai pendapat kebanyakai ulama terdahulu (Ibn Qayyim, Ibn Hazm lbn 

Shaibah dam Malik).BRKedua, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi its wajib 

dikeluarkan, dengan merujuk pendapat sejumlah ulama Mesir semisal Abu Zahrah, Abd 

al-Wahhab Khallaf, Abd al- 

Rahman Hasan, dengan landasan normatif surat al-Ma'arij ayat 24 dan al-Taubah ayat 

103.°9 Muhammad al-Ghazall dalam karya wa sebagaimana dikutip Syahrin Harahap 

menyatakan bahwa penghasilan berupa jasa profesi wajib dikeluarkan zakatnya, dan 

niscib-nya dipersamakan dengan e7Muh. ldris,Wawancara, Kendari, 14 Oktober 2011.  

 

"al-Qardawl, Fiqh 504. "Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, ten,  

Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 260. Periksa Ep!  

Abdurrahman Rafi', " Portal Infak", Club Community,http:j/www. esc. ns,  

artikel/epri/hur 01.html (Mei, 2006), 2. 56 I Resosialisas Zakar Joss) clan Profesi 



 basil pertanian, yaitu 5 wasaq atau 653 kilogram gandum.90 Abu Ilanifah dan Imam 

Maliki menyatakan bahwa harta penghasilan ilia dikeluarkan zakatnya bila mencapai 

masa setahun penuh. Sedangkan Imam Shafi'i berpendapat bahwa harta penghasilan 

dan profesi tidak wajib dizakati. Ibn Hazm juga menyatakan a terdapat kekacauan 

pendapat dan salah.  

 

Menurutnya, ua pendapat itu hanya dugaan belaka, tidak memiliki an, baik dari 

al-Qur'an, Hadits, Ijma', maupun Qiyas, dan patut dipertimbangkan adalah pendapat 

Daud Zahiri yang luar dari pertentangan pendapat di atas. la berpendapat wa seluruh 

harta penghasilan wajib dikeluarkan zakat tanpa tan satu tahun.91 Dalam konteks ini, 

pengumpulan zakat penghasilan dan profesi pegawai negeri sipil, mendesak untuk 

memperoleh ecahan secara menyeluruh mengingat perkembangan saat dalam bidang 

industrialisasi, jasa maupun profesi sedemikian telah mengelobalisasi dalam kehidupan 

manusia, sehingga ungkinkan akan mengundang perdebatan akibat dari tan zaman.  

 

Bertolak dari pernyataan di atas, maka penulis ndapat bahwa harta yang wajib dizakati 

adalah jenis harta memiliki nilai berkembang atau mencapai nisab, bukan yang 

digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup. Landasan Zakat Profesi 1. Landasan 

normatif Secara normatif, sebagaimana dinyatakan dalam at lima prinsip Islam, yaitu 

shahadat, salat, zakat, puasa  

 Kelima prinsip Islam ini berasal dari preseden (ritual terjadi sebelumnya dan dijadikan 

teladan) masyarakat , Kristen dan Yahudi yang merupakan ritual publik secara a-sama, 

dan jika diselenggarakan akan menguatkan 90Syahrin Harahap, Islam: Konsep dan 

lmplementasi Pemberdayaan rta: Tiara Wacana, 1999), 112.  

 

Baca Masdar Helmy, Pedoman ml Zakat dan Cara Menghitungnya (Bandung: al-Ma'Arif, 

2001), 38. 91Nina M. Armando et. al., Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van tt), 316. 

Baca al-Qardawi, Figh al-Zakah, 505. Periksa Sahal Mahfudh, Firph Sosial (Yogyakarta: 

LKiS, 2007), 143. Resosialisasri Zakat joss dan Profesi I 57 



 kesadaran kolektivitas umat muslim. Persaudaraan agama yang disertai dengan 

pemberian zakat serupa dengan persaudaraan klien yang menyertai kehidupan 

sehari-hari mereka. *tat, puasa dan kejujuran dalam kesaksian menghambakan manusia 

di hadapan Allah swt.  

 

dan menyebabkan mereka menerima kehendak-Nya.92 zakat diturunkan oleh Allah swt. 

kepada Nabi saw. dalam dua periode Mekah dan Medinah. Contoh di antara teks zakat 

periode Mekah sebagai berikut: 93 13L113 -5.4111331-6 1 134.A Dirikanlah 

sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang 

baik. Sedangkan teks (al-Qur'an) bekaitan dengan zakat yang turun pada periode 

Medinah adalah: 



 94. :)'411 5:55;)4i 1 _4¦3 



 Dan dirikanlah s}alat, tunaikanlah zakat dan rukulah 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.95 Shari'ah zakat 92lra M. Lapidus, A History of Islamic 

Societies, vol. 1 (Cambridge: University Press, 1988), 23. 93a1-Quea>n, 73 

(al-Muzzammil): 20. "Ibid., 2 (al-Baqarah): 43. 95Dalam Subul al-Salarn dinyatakan bahwa 

pelalcsanaan 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-Zaka72, dinyatakan oleh Ibn Ashir zakat diterapkan pada tahun 9 H atau pendapat 

yang lebih lcuat menyatakan 5 H.,  
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 sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu seperti, Nabi Ibrahim as., 

Nabi Ismail as., Nabi Musa as., Nabi Isa as. dan Nabi Muhammad saw. 96 Zakat menurut 

sharl'ah Islam adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki 

mendifinisikan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus 

yang telah mencapai nisdb sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. 

Dengan catatan, kepemilikan penuh dan mencapai tiaw1.97 Abu Ubayd sebagaimana 

dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim mengatakan bahwa tarif zakat tidak dapat 

dinaikkan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan laembayar, hal itu 

dimaksudkan supaya tidak meyiksa muzakki dan dapat memenuhi kebutuhan finansial 

yang sepantasnya.98 Sedangkan menurut Sjechul Hadi Permono bahwa, zakat tidak 

dapat dikatakan zakat kecuali terdapat tiga unsur: 1) kadar bhusus yang ditentukan oleh 

shara', dari 10% sampai 5% (aisfushr) atau (2,5%).  

 

(2) unsur peribadatan, dan 3) pend ayagu na an nya khusus sebagaimana ketentuan 

yang telah atetapkan dalam Unsur pertama tidak dapat berubah sebagaimana pajak, 

dan unsur kedua dapat berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya.99 Nisa7) 

zakat profesi, terdapat perbedaan pendapat. Muhammad al-Ghazali menyatakan nisa7) 

zakat profesi di-qiyas- 

Ian dengan zakat pertanian, yaitu 653 atau 750 kgimatau 10% [dengan air hujan) atau 

5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil Daman. Hadith Rasulullah saw: imam bin 

Salabah datang kepada Nabi saw. pada tahun 5 H. Baca al- ii, Fiqh al-Zaka-h, 72. 96Sahri 

Muhammad, Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha ismingkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat (Malang: Avicena, 1982), 14.  

 

Baca  

 urrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mandah dan Sosial, 51 97Wahbah al-Zuhayll, 

al-Fiqh al IslamIwa Adillatuh, 730. 98Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran 

Ekanomi Islam (Jakarta: Grafindo, 2004), 252. 99Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat 

119-120. woal-QarclawIFiqh al-Zakah, 513. Periksa Masdar Helmy, Panduan Memahami 

Zakat, 38. Resosialisasi Zakat Jams dan Profesi 1 59 



 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-Qardawl zakat profesi harus memenuhi syarat howl (harta cukup satu 

tahun) dan di-qiya-s-kan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5% senilai 85 gram 

emas murni.102 Perbedaan pendapat tentang nisal ini karena pertimbangan kondisi 

sosial yang herbeda 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 aI-Khatt513 dalam surat 103 "d_P OA j" 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- ! that* pernah menetapkan zakat penghasilan dari kharaj 

(sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebutio4 demikian juga Tmar bin Abd 

al./Az-1z menetapkan zakat gaji tentara, honorarium dan hadiah. Suatu definisi yang 

juga dipertimbangkan sebagai landasan zakat profesi adalah surat al-Baciarah: 

mal-BukHri, Muhammad bin Shaih al-Bukluiri:Matan Masykul bil-flasylyyatis-Sanadi, 

voI.1  

 

(Mesir : Mustafa al-B5131 Halabil, tth), 259. 101al-QardawiFiqh al-ZakaTh, 505. Baca 

Muhammad Amin Suma, Panduan Zakat don Puasa, etai., (Jakarta: Institut Manajemen 

Zakat, 2007), 51. 03al-Que5n, 57 (al-I-I5shr): 7. Baca juga Ibid., 70 (al-Ma'arij): 24. 

164Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat 42. Baca M. Abdul Manan, Teori don 
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Rai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari basil usahamu 

yang baik-baik dan sebagian dari sf/a yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.  

 

Kata U di atas, mencakup pengertian umum apa saja dari hasil usahamu, seperti jasa 

atau profesi.106 Selain teks itu, zakat profesi juga didasarkan pada Hadith Nabi saw: 



 5:4 aLvM _ 3¦53 jU.1 Lt,r3 _:LIL; 4.;.p ,a0 L5„;7) 107.( .,343 



 Dari 'Ali ra. berkata: tidak ada zakat pada harta (mal mustafa>d), sehingga sampai 

berlaku waktu satu tahun (diriwayatkan Abu Dawiid dan Ahmad Bayhaq1). Tirmidzi 

mengatakan bahwa Hadith di atas, lebih sahib 



dari Hadith Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan Ibn Qayyim. _108 



Persyaratan bawl dalam hal zakat, tidak memiliki dasar Hadith yang tegas dari Nabi saw., 

apalagi mengenai zakat harta penghasilan jasa atau profesi. Hadith yang senada 

diriwayatkan secara atau cia 10%1-Qur'an, 2 (al-Bagarah): 267.  

 

'°6 Muhammad Rashid Ricla, Tafsir al-Mana-r, vol. 1 (Beirut: Oar al-Fikr, uh), 14-15. 

Periksa Abu Bakar Muhammad Ibn Abd Ma'ruf al-'Arabi, Ahka-m el-Qur'a-n, vol. 1 

(Beirut: Dar al-'11miyyah, 1988), 313. 107Aba Ubayd, al-Qasim bin Sallam, al-Amwdl, vol. 

3 (Beirut: Dar al- 

Fikr, 1988), 503. 108al-Qardawl Fiqh al-Zaka-h, 497. Resasislisasi Zakat Joss dan Profcsi I 
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 109 , ajiL 0 1, Dad 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: ak.)1-2 'La:4 +Lei "°-(Y -4-U ;5;11 

Barang siapa yang jual jasa ataupun mempekerjakan orang lain untuk memperoleh 

penghasilan dengan maksud berdagang, maka wajib dikenai zakat.  

 

Berdasarkan dalil al-Hadith dan beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan 

bahwa semua harta 109Abu al-Walid IbnRushd, Bid.iyah al-Mujtahid, vol. 1 (Beirut: DI. 

al- 

Fikr, 1996), 197. Bandingkan Sa'id Muhammad Ba'ashan, Bushri al-Karim. vol. 2 (Beirut: 

Dar al-Fikr, 2005), 441. Periksa al-Ghazali, Ulum al-Din, vol. 2 (Mesh: Dar al-Kutub 

al-'Arabi, t.t), 210. Dalam Lflum al-Din Hadith in dinyatakan dengan sanad cla dari Abu 

Dawfid, sedangkan Ibn Qayyim, Ibn Mas'ud, Mu'awiyah dan IbnRushd menilai Hadlth di 

atas dengan sanad sahib Baca al-Qardawi. Fiqh al-Zakah, 496/163.  

 

Perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, 

karena itu persoaian harus dikembalikan pada naskl-nas}s) yang lain dan kaidah-kaidah 

yang lebih umum. seperti firman Allah "Bila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanIah kepada Allah (al-Quein) dan rasul-Nya" (Hadith). Lihat al- 

Quein, 4 (an•Nisaa'); 59. 110Abu 2akariya Yahya bin Sharf al-Nawawi, al-Majarrs' Sharh 

Muhadhab, vol. 6 (Dar al-Fikr al-'Arabi), 49. Periksa jugs Taqiyuddin al-Dimasyqi 

al-Husni, Kif iyat al-Akio/Lir; vol. 1 (Dar al-Kutub al-Arabi, t.t), 17B 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 
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 kekayaan yang tidak ada ketentuan na.s.s-nya, seperti hasil tanaman tebu, tambak, 

jasa, profesi dan apapun bentuknya yang diperoleh secara halal, wajib dikeluarkan 

zakatnya dengan ketentuan zakat perdagangan apabila telah mencapai nisa6 dan j_ 

awllil Prinsip zakat adalah memberi, memberi kepada lingkungan sosial adalah salah 

satu modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membagun kehidupan 

sosial yang langukii2 Melalui landasan-landasan zakat di atas, maka pengumpulan zakat 

penghasilan dan jasa profesi pegawai negeri sipil di Sulewesi Tenggara dapat dikaji 

melalui pemahaman teks- 

teks tersebut Landasan filosofis Ibadah zakat, meskipun is sebagai kewajiban agama 

kerdasarkan llas,v-fiass normatif tetapi is dapat dipahami secara *Oka dan 

filosofis.n3Untuk memahami hakikat (ontologi) zakat dan esensi zakat secara rasional 

dan logis tidaklah mudah, krena dalam shaii`ah zakat ini terkandung suatu nilai spiritual 

dan sosial. Menunaikan zakat merupakan realisasi dari rasa keadilan sosial.  

 

Persoalan yang muncul adalah bagaimana cara fepistemologi) meletakan realitas 

kewajiban zakat itu ke dalam konteks filosofis, padahal realitas sosial itu bersifat 

kompleks. Di iilah peneliti diharuskan mengenali dan menjelaskan aspek- 

aspek tertentu dalam kehidupan sosial. Landasan filosofis pada ranah aksiologis 

digunakan untuk ahami mengapa zakat itu diwajibkan, apa fungsi dan nya, sehingga 

diyakini bahwa zakat sangat logis dan sesuai 111Muhammad bin Sulaiman al-Kurdy, 

Hawashi al-Madaniyih, vol.  

 

2 aya: al-Haramayn Sangkapura Bungul Indah, tth), 145. Bandingkan Amin, "Keputusan 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia", dalam Himpunan Majelis Ulama Indonesia, no. 3 

Uakarta: Departemen Agama RI, 2003), 112Akmal, "Nuansa EQ dalam Pemikiran 

al-Ghazali", AI-Fikra, vol. 4 sember, 2005), 184. 113Abdurrachman Qadir, Zakat dalam 

Dimensi Mandili dan Sosial,52.  
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 dengan pertimbangan akal.  

 

jika dalam al-Qur'an ditetapkan fungsi 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, "istikhlaf' (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) .114 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 is tidak dapat dipisahkan 

darinya. Manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan masyarakat yang 

lain.115 Seorang 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.116 Solidaritas sosial merupakan hal 

114M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'in Fungsi clan Perrin Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat (Bandung: Minn, 1999), 323.  

 115Koento Wibisono Siswomiharjo, Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme 

Auguste Comte (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.  

 

1996), 52. 116Menurut Betty R. Scharf, ada dua solidaritas: (1) solidaritas mekanik, yaitu 

solidaritas yang dikokohkan oleh "hal-hal sakral" dalam masyarakat yang bersangkutan. 

(2) solidaritas organik, yakni suatu pengakuan atas sating lengkap melengkapl dan 

saling bergantung antara satu bagian dengan bagian lain dalam masyarakat. Baca Betty 

R. Scharf, Sosiologi Agama. terj. Machnun Husein (Jakarta: Kencana, 2004), 22-23. 64 I 
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 yang dibutuhkan guna kepentingan bersama, sebab shaii`ah (zakat) hanya dapat 

terwujud, jika melalui solidaritas sosial.n7  

 Ketiga, persaudaraan.  

 

Persaudaraan dapat mengantarkan nianusia kepada kesadaran menyisihkan sebagian 

harta, idiususnya kekayaan yang diberikan kepada mereka yang inembutuhkan, balk 

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 halcikat 

dan tujuannya, seperti untuk memperoleh kesalamatan atau masuk surga, maka 

tindakan itu adalah aspek ontologi. Dengan penjelasan seperti itu, kiranya landasan 

filosofis dapat dijadikan sebagai dasar dalam menerapkan zakat penghasilan dan jasa 

profesi. 3.  

 

Landasan 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.118 Percy Cohen, dikutip Ibrahim Alfian, menyatakan bahwa teori sejarah 

adalah upaya mengkaji peristiwa-peristiwa masa lampau 117ibn Khaldun, Muqaddimah 

Ibn Khaidun (Beirut: Dar al-Kutuh al- 

limiyyah, 1993), 160. 118Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarata: Kencana, 

2005), 126. Resosialisasi 2skstlass clan Profesi j 65 



 yang dijadikan sebagai aiat untuk menganalisis terhadap sintesis (perpaduan) sejarah, 

di mana suatu peristiwa sosial itu terjadi.119  

 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 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 BAZDA Prov. Sultra, didasari oleh 

Undang-undang zakat atau Surat Edaran Gubernur Prov.  

 

Sultra 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, balk mencapai nisib atau tidak (kurang dari 

2,5%),120tentu tindakannya itu memiliki dasar-dasar yang 119Dudung Abdurrahman, 

Metode Penelitian Sejarah (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999), 26. Baca George Ritzer 

and Douglas 1. Goodman, Modern Sociological Theory (London: Sage, 2001), 56. 

INDalam pembayaran zakat profesi seringkali didapati kurang dari 2,5% atau tidak 

sesuai dengan Surat Edaran Gubernur atau hukum fikih.  

 

Namun mereka menyebutnya sebagai zakat, misalnya pegawai negeri golongan 66 I 
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 Kuat dan relevan dengan konteks sosial. Misalnya Nabi saw. menentukanni*a,b zakat 

2,5% bagi masyarakat Mekah dan Medinah pada umumnya, adalah negeri yang terbatas 

sumber Jaya alamnya.121 Oleh karena itu terkait dengan masalah ini, ti abi saw. 

mempertimbangkan sektor mana yang perlu dikembangkan, pertanian ataukah 

perdagangan. Sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, Nabi saw. memilih tarif zakat 

pertanian lebih tinggi 10% atau 5% dibanding perdagangan 2,5%.122Jadi atas dasar 

pertimbangan itu jelas bahwa masalah EAsib bukanlah ketentuan yang garAtidak dapat 

berubah), tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan tuntutan 

perkembangan zaman,123 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 

atemandang penyebab suatu peristiwa itu dari berbagai aspeknya, seperti aspek sosial, 

agama, ekonomi, hukum dan politik.  

 

Jika pegawai melakukan pembayaran zakat di media UPZ dan BAZDA tentu ada 

penyehabnya (kausal), penyebab itu adalah adanya Undang-undang zakat, Surat Edaran 

Gubernurdan E-TV ada yang membayar zakat sesuai keikhlasan tidak berdasar ukuran 

whab, padahal pembayaran itu harus dihitung dari total gaji yang diperoleh sitsuai 

dengan ketentuan nishab/haul. Abd. Sarnad, Wawancara, Kendari 23 Agustus 2011. 

121joesoef Sou'yb, Masalah Zakat dan Sistern Moneter (Medan: Lmbow, 1987), 21. 

122Masdar F. Mas'udi, Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan ildanja Negara 

untuk Rakyat (Bandung: Mizan, 2005), 107.  

 123Dalam pandangan M. Amin Abdullah perubahan sosial adalah maw proses yang 

tidak dapat dihindari, terutama di bidang 1ptek. Periksa M.  

 

Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas (Yogyakarta: Fts.raka Pelajar, 

2004), 225, Resosialissisi Zakat fasa don Prolesi I 67 



 interpretasi ulama, sehingga menimbulkan perubahan monokausalitas dan 

multikausaslitas. 4. Landasan sosiologis Sebagaimana telah dipahami, bahwa sosiologi 

secara luas adalah iimu 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.124 

interaksi merupakan objek ilmu sosiologi,125 balk 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.126 Pengumpulan zakat penghasilan dan jasa 

profesi yang terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur dan 

interpretasi ulama, yang dipelopori pemerintah dan ulama melalui institusi 

perundang-undangan zakat, Keputusan Menteri Agama RI, SK Gubernur dan Surat 

Edaran Gubernur merupakan simbol-simbol kekuasaan politik dan dianggap gejala yang 

paling kuat dalam mempertahankan posisi pembayaran zakat, terutama zakat pro fesi.  

 

Tidak diragukan lagi bahwa masalah-masalah teoritis utama dalam sosiologi adalah 

menjelaskan dan menganalisa 124Samsuddin Abdullah, Agama dan Masyarakat 

Pendekatan Sosiologi Agama (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 13. Baca L. J. Van 

Apeldoorn, Pengontar Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 427. Periksa Satjipto 

Rahardjo, limu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 327. Lihat Abuddin 

Nata,Masail al-Fighiyah (Jakarta: Prenada Media, 2003), 46. 



125 _Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra _(Yogyakarta: 



Pustaka PelaJar, 2003), 124. 126George Ritter, Socioloy A Multiple Pradigm Science 

(Boston: Allyn and Bacon, 1975), 112-115.  

 

Bandingkan dengan Francisco Budi Hardiman, Melampaui Positivisme dan Modernitas 
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 pola-pola tindakan atau kelakuan yang bersifat yuridis (menurut hukum).127 Dalam 

rangka memahami hubungan antara hukum dengan struktur sosial yang mendukung 

hukum itu, perlu menempatkan basis sosial di samping hukum.I28 Al-Qur'an (Ali 

Imran:159) sediri sebenarnya, kaya dengan pendekatan sosial.129 Namun yang menjadi 

masalah adalah bagaimana nilai-nilai dan norma bulcum yang berlaku di dalam 

masyarakat itu dapat diterima dan memenuhi kebutuhan masyarakat.no Pembayaran 

zakat penghasilan dan jasa profesi (hukum zakat) di UPZ dan BAZDA Meh pegawai 

negeri sipil, terkait dengan relasi paham kewajiban lakat, Surat Edran Gubernur dan 

interpretasi ulama, merupakan wujud hukum yang berlaku dan diterima dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi Iemah di Sulawesi Tenggara. 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 tara untuk 

menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan ioasyarakat 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 memperkuat integrasi, seperti 

mahkamah-mahkamah peradilan.  

 

Empat, pola-pola nilai yang dianggap penting harus diwariskan 127Calvin Goldscheider, 

Populasi, Modern, clan Struktur Sosial, terj. Nin bkdi S (Jakarta: Rajawaii, 1985), 36. Baca 

L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu ihkum, 426-427 120Qadri Azizi, Reformasi 

Bermazhab (Jakarta: Teraju, 2003), 76. 129M. Amin Abdullah, Islamic Studies di 

Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Pastaka Pelajar, 2006), 314. InAntonie A.G. Peters, dan 

Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum 

(Jakarta: Pustaka Sinar Ilarapan, 1988), 53/247.  
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 kepada generasi baru dan ketegangan harus diatasi, ini merupakan fungsi terpenting 

dari keluarga.131 Zakat merupakan sistem sosial, karena dapat berfungsi 

menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun keadaan. 

Selain itu, zakat digunakan bagi kepentigan umum dalam menanggulangi 

problem-problem sosial, bencana alam serta membantu sekian banyak kelompok yang 

membutuhkannya.132 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.133 Untuk bisa 

sampai ke arab sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa 

kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mabaNt 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 penanganan zakat hams 

diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suata lembaga yang fungsional, 

yaitu BAZDA Prov. Sultra sebagai sarana administrator dan manajemen zakat.  

 

Pembayaran zakat profesi yang dilakukan pegawai negeri di BAZDA dalam bingkai, 

hukum positif, tentunya dapat dimaknai sebagai kesaleh sosial, kesadaran sosial, ibadah 

sosial-spiritual atau kewaji sosial yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat. 

131Bert F. HoseBM ed., Panduan Dasar Sosial Peme Pendekatan Antar Disiplin dan 

Bacaan Awal Sebuah Memilih Spesial' (Jakarta: Rajawali, t.th.), 37. 132lsmail Muhammad 

Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Aksara, 1992), 193. 133a1-Ghazaii, Ihyl"lihim al-Din, 
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 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 

sadaqa12. 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 

kalangan pegawai negeri sipil di Sulawesi Tenggara, 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 megeri sipil di 

Sulawesi Tenggara.134 Dari paparan di atas, perspektif sosiologi digunakan sebagai alat 

untuk menganalisis terapan zakat penghasilan dan 134Dalam dunia penelitian sosial, 

ancangan seperti ini disebut sebagai penetitian sosiologi hukum, artinya bahwa yang 

dikaji adalah keajegan- 

btajegan di dalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum baik itu aelalui 

keputusan penguasa (legislasi-regulasi) maupun ketetapapan bersama dad masyarakat. 

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Baia Grafindo Persada, 

1994), 22.  
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 jasa profesi dan menguatkan wacana hukum, terutama yang terkait dengan ibadah 

sosial (zakat). 72 I Resosiahsari Zalwfasa dan Profesu 



 BAB VI kg° ZAKAT TINGKATKAN TARAF  

 KEHIDUPAN UMAT A. Potensi zakat dalam membagun ekonomi umat Memahami dan 

menyadari akan potetnsi zakat dalam upaya membangun kemaslahatan dan 

kesejahteraan umat maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk 

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Prov. Sultra dengan keputusan Gubernur nomor 730 

tahun 2008 dan melalui Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 451.1/3645 

tahun 2010 perihal zakat, infaq dan shadaqah, sebagai langkah awal pengelolaan zakat 

yang sasaran muzakinya pada pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara dan telah berhasil mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari para 

muzaki PNS tersebut. Selanjutnya sasaran penyaluran zakat, infaq dan shadaqah 

tersebut, diperuntukan pada kaum dhuafa' fakir- 

miskin dan panti sosial yang telah diferivikasi oleh pengurus BAZDA Prov.  

 

Sultra di seputar atau yang bermukim di wilayah kota Kendari. Penyaluran zakat, infaq 

dan shadaqah pada tahun 2011 diberikan kepada 400 KK miskin dan bagunan rumah 

Iadah. Selain tersebut, sumber dana yang berhasil dihimpun oleh BAZDA Prov. Sultra 

sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 90.000.000 

diperuntukan para fakir misldn, sedangkan Rp. 10.000.000 diperuntukan fi sabilillah. 

Bantuan dana BAZDA Prov. Sultra sesungguhnya bersumber dari bantuan APBN 

Kementerian Agama RI sebesar Rp. 100.000.000 diarahkan pengunaan pada biayah 

sosialisasi, pendataan mustahiq, perlengkapan dan peralatan kantor sena biayah rehab 

ringan kantor BAZDA Prov. Sultra.  

 

Dalam dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah itu, telah 

melibatkan beberapa pengurus BAZDA Prov. Sultra dan staf Biro Adm. Setda Prov. Sultra 

dengan susunan sebagai berikut: 



 Resosialisasi ZaketJasi din Profesi I _ 73 





 Ketua : Dr& H. Muh. Nasir AR.M.Pd Sekretaris : H. Andi M. Hasby Saing, S.Ip Bendahara 

: Nurhikmah, SAg Anggota : Muh. Safrijal Abd. Samad,S.Ag Basuki Rahmat SAg Khairil 

Anwar, S.Pd Andi jumiarti L. SE Nandang Agus Komara Para pengurus zakat, infaq dan 

shadaqah tersebut, merupakan wujud komitmen dari organisasi BAZDA Prov.  

 

Sultra yang sinergi, yang sebelumnya BAZDA Prov Sultra sempat vakum atau mati 

beberapa tahun yang lalu.135 BAZDA Prov. Sultra saat ini telah menyalurkan zakat pada 

dua kategori produktif dan produktif kreatif sebanyak 343. Produktif, seperti zakat 

disalurkan pada tukang cuci, tukang urut, pemulung, tukang ojek dan seterusnya. 

Sedangkan zakat produktif kreatif disalurkan pada penjual ikan, penjual sayur, penjual 

krupuk dan lain-lain.136 B. Semangat membangun sosialisasi zakat Legitimasi institusi 

pemerintah akan semakin menguat bila otoritas waliyyu al-amri pada sasektor 

pengelolaan zakat dibarengi dengan komitmen dan keseriusan dalam menggelar aksi, 

bukan sekedar basa-basi politik untuk merendam tuntutan umat.  

 

Kiat merebut kepercayaan umat seiring oprasional pengeluaran zakat sebagai ibadah, 

sekaligus sendi beragama Islam, antara lain berupa jaminan akuntabilitas managemen 

pengelolaan zakat meialui mekanisme pegawasan terbuka atau audit independen. 

Demikian pula hak otonomi dalam mengali pendapatan ash daerah (PAD) yang berasal 

dari sektor zakat pelbagai potensi ekonomi masyarakat dijadikan skala perioritas. Akan 

tetapi pada tataran penerapan zakat yang sering diwarnai proses dinamika sosial 

interaksi dengan kebijakan 135 Andi Jumiarti, Wawancara, Kendari 12 September 2011. 

136 Data Primer BAZDA Pray. Sultra tahun 2011.  

 

74 I Resosialisasi Zakarlasa clan Profesi 



 pemerintah senantiasa memperlihatkan keterlepasan dari perspektif sejarah. Pada 

masa Rasulullah saw. sosialisasi syari'at zakat dibawa kendali Rasulullah saw. hingga 

masa khalifah Umar bin Khathab, pengelolaan zakat untuk seluruh objek kekayaan 

ditangani oleh pemerintah. Sedildt terjadi degradasi kepercayaan umat ketika sosialisasi 

zakat itu dipicu oleh perbedaan pembayaran zakat pemilik komoditas di satu pihak dan 

petugas pelaksana zakat dipihak lain.  

 

Akan besar man faat jika cara sosialisasi kesadaran zakat itu, sekira diintegrasikan pada 

prinsip percontohan, artinya segala sesuatu perlu dikonsultasikan dengan Kementerian 

terkait. Sosialisasi menurut pandangan Robert Le Vine merupakan konsep relasi yang 

harus dibangun oleh pemerintah melalui sistem lokal, regional, kesukuan dan etnis 

daripada dengan sistem-sistem politik nasional.137 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.138Sejalandengan uraian di atas Buechler dikutip Ishomuddin, menyatakan 

bahwa sosialisasi adalah proses belajar bagaimana cara hidup, berfikir, herperan dan 

berfungsi dalam masyarakat.139 Sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan 

organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan.  

 

Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, penting dilakukan demi tegalmya 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 137Michael Rush & Philip Althof, An Introduction to Political 

Sociology (London, 1971), 54. 13° ibid., 12. 139Ishomuddin, Sosiologi Perspektif Islam 
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 perdebatan, terutama peranan pemerintah dan ulama yang masih dikaitkan dengan 

pengelolaan zakat.  

 

Pada umumnya para ulama silaf 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 tersebutm 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.141 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 sahabat llyainah 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 sahabat Nabi diusir dari 

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 140Ada beberapa fatwa yang membahas jenis-jenis harta 

kekayaan baru, seperti zakat industri, hotel, jasa transportasi atau profesi. Dalam fatwa 

ulama NU tahun 1980-an dinyatakan bahwa zakat jasa atau profesi seperti tersebut, 

tidak wajib dikenai zakat atau dituntut untuk dikeluarkan. [(arena zakat, mensyaratkan 

keuntungan dari perdagangan dan dihitung pertahun. Periksa M.B  

 

Hooker, Islam Mazhab Indonesi Fatwa-fatwa don Perubahan (Jakarta: Teraju, 2003),162., 

Hal yang senada juga dinyatakan oleh ulama sekarang seperti Sahal Mahfudh (Rais 'Am 

PBNU), Hasyim Abbas (Katib Suriyah NU Jawa Timur) dan lain-lain. 141Harun Nasution 

dan Azyumardi Azra, Perkembangan Modern dalam Islam Uakarta: Yayasan Obor 
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 Bani Anbar yang berakhir dengan penerimaan Bani Anbar terhadap kewajiban 

zakat142 Bertolak dari fakta historis di atas, pasal 34 UUD 1.945 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 wallah 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, balk itu ahli akuntan, ekonomi maupun sosial, perlu dilibatkan 

dalam pengorganisasian zakat tersebut.143 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 mengumpulkan zakat. 

Keterlibatan para tokoh masyarakat dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat 

(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- 

Que5n, lladith, bahkan Undang-undang di Indonesia juga telah 142Husain Haikal, ljayit 

Muhammad (Cairo: Dir al-Maaref, 1965), 457. 143M. Syukri Ghazal i, et. al., Pedoman 
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 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 Surat Edaran Gubernur Sultra, 

interpretasi ulama dan peranan tokoh masyarakat yang merupakan variabel penting di 

dalam mencapai tujuan pelaksanaan zakat. Zakat bukan hanya memberikan jaminan 

kepada ?rang- 

?rang miskin kaum muslim atau delapan apif 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- 

Khaltab. Di mana zakat diberikan kepada ?rang-orang Yahudi dan Nasrani yang 

membutuhkan dan berkeliling dari pintu ke pintu. Kemudian 'Umar memerintahkan agar 

dipenuhi kebutuhannya dengan mengambil dari bays kaum muslimin144 Untuk itu, 

perlu ada benang merah, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan 

kerniskinan, 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 balk serta membuatnya istiqamah dalam kebaikan.145 



 144a _ 1_Qardawl, Fig* al-Zakah, _ 882. Periksa Achmad Satoh Ismail ed. 



Menjadi Hamba Rabbani Meraih Keberkahan Ian Suci (Jakarta: Pustaka lkadi. 2004), 145. 

145Yusuf al-Qardawi, Daum al-Zakib f al-Musykilit al-Igtishickvafr (Beirut: DHr El-Syoruk, 

t.th), 13.  
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 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 togas 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.  

 

 

 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 kewajiban 

zakat dapat mempengaruhi kesadaran para pegawai, maka pemerintah, ulama dan 

tokoh masyarakat tinggal mempublikasikan paham tentang kewajiban zakat 

penghasilan jasa dan 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 hasi] kolaborasi atau kerjasama antara ulama, pemerintah dan tokoh 

masyarakat setempat yang merupakan faktor penentu terhadap zakat penghasilan jasa 

dan profesi tersebut. Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh 

masyarakat merupakan kunci dan foktor penting dalam merealisasikan pengumpulan 

zakat penghasilan jasa dan profesi. Oleh karena is 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 penghasilan jasa dan profesi pegawai negeri di Sultra, sebagai pilihan maupun 

sasaran yang tepat dalam meminimalisir Resosialisasi.Zakat jasa dan Pmfesi I 79 



 kesenjangan sosial atau solidaritas sosial di kalangan ekonomi lemah. 146 jadi, 

pemerintah clan ulama di sini dituntut untuk terlibat dalam mengerahkan atau 

mernobilisasi masa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang kegiatan 

pengorganisasian, pengarahan dan aktivitas pendayagunaan zakat demi terwujudnya 

keadilan dan kesejahteraan rakyat [.11ama sebagai penasehat spiritual dan kepercayaan 

masyarakat juga sebagai pemimpin keagamaan, memberikan penjelasan, pemahaman 

dan motivasi terhadap pengumpulan 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 ]ebih 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 pengumpulan zakat menjadi 

penting, selain memiliki keberanian yang memadai untuk menjawab 

persoalan-persoalan sosial, juga perlu memiliki kepekaan yang tinggi dalam menangkap 

realitas sosial yang melingkupinya. 146Dalam pandangan Khurshid Ahmad, tujuan 

pengumpulan dana zakat adalah untuk menolong kelompok ekonomi lemah yang 

menderita_ Periksa John L. Esposito dan John 0. Volt Tokoh Kund Gerakan Islam 

Kontemporer,terj. Sugeng Hariyanto ed.  

 

Oakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 41. 80 Resosiadisasi Zakarlaszt dart Prafesi 



 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 Surat Edaran Gubernur 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 lni 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 Muhammad 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/a/.70-atan umat seringkali terjebak pada 

sikap apriori terhadap apa yang disebut maslahah. 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 sosialisasi 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- 

kulkyylh al-khamsah (lima prinsip yang universal, yaitu agama, 
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 jiwa, akal, keturunan dan harta]. Peran kiai dalam konteks zakat penghasilan jasa dan 

profesi ini mutlak diperlukan, karena dalam proses sosialisasi ajaran zakat penghasilan 

jasa dan 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 dimilild 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, yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan 

rencana pengembangan dan pemberdayaan zakat yang strategis itu. C.  

 

Pemberdayaan zakat Pemberdayaan zakat dengan debutan mustalp4al- 

zakihatau delapan wit; adalah kelompok yang dipandang berhak menerima zakat 

selama ini. Karena itu, pembayaran zakat yang benar adalah melalui BAZ.147 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'an. 147 M. Syukri Ghozali 

et. al., Pedoman Zakat,193, 82 I Resosildisasi Zakat Asa then Proirsi 



 1 40.3  

 

31"4,1T 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'an di atas, secara luas mengarahkan 

pemahaman dan interpretasi seseorang tentang delapan kategori yang menurut para 

ulama fikih sebagai berikut: 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 sharl'ah, maka kemiskinan dapat diminimalisir dalam jumlah yang 

besar.149 Zakat bukan hanya memberikan jaminan kepada orang- orang miskin kaum 

muslim atau delapan asnaf yang membutuhkan saja, namun is juga bisa disalurkan 

kepada semua warga negara apa saja yang berada di bawah naungan Islam.  

 

Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan 'Umar bin 148al-Quea>n, 9 

(at-Taubah): 60. 149Amer al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim", 

Isiamia,91. Resosisdisasi Zakat _Asa dan Prolesi I 83 



 al-Khattib. 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  

kaum muslimin.lso 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 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.151 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 114lb, 

mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat. (c) 

pendapatan mencukupi kebutuhan 150al-Qarclaw5, Fiqh al-Zakah 882.  

 

Periksa Achmad Satori Ismail, Menjadi Hamba Rabbani, 145. Dauru ai-Zakih al-Musykilat 

al Iqushadiyah, 7. 84 I Resosralisasi Zakat 'Asa dan Profesi 



 pitolmya dan sisanya mencukupi satu m;sib, mereka wajib slentbayar zakat.152 

Kalangan ulama berbeda pendapat dalam menentukan secara definitif arti fakir dan 

miskin. Menurut Imam al-Shatibi dalam kitab al-Muwifaqat, ada tiga definisi fakir (1) 

orang tidak piznya harta (ahli wasiah) (2) orang yang tidak mempunyai harta mencapai 

satu nisib, dan (3) orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kesejahteraan 

hidupnya.153 Al-Tabari dikutip al- 

Qardawi, 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.154 Menurut Imam al-Shafil, Hanbali dan Wahbah al Zuhayli 

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.155 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.1s6 Karena itu, orang fakir Iebih sengsara dibanding dengan orang 

miskin, Allah swt. menyebut kata al-fakir terlebih dahulu daripada al-miskin karena 

biasanya Dia menyebutkan sesuatu yang lebih penting, baru disusul berikutnya. Allah 

swt.  

 

berfirman: 152Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat, 12. 153Abu !shag Ibrahim 

bin Musa Shatibi, al--Muwafilqat fi Us fil al- 

Sharrah, vol. 4 (Beirut: DI- al-Kutub aI-Islamiyah, tth), 65-66, 154a1-Qardawl, Fiqh 

al-Zakih, 545. '"Wahbah al-Zuhayri, al-Fiqh al-Islimi, 280-281. 156Muhammad Jawad 

Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, terj. Masykur, et. al., (Jakarta: Lentera, 2004). 191. 



 157 .1%-11 i:t 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 hokum oleh Imam al-Shaf19, bahwa 

orang miskin keadaannya lebih balk daripada seorang fakir, karena yang miskin masih 

memiliki modal untuk mencari rezeki, berbeda dengan yang fakir.1-58 Dalam al-Que5n. 

159 ;,).tl-j^14 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-m4rum yaitu orang yang tidak mampu, tetapi menjaga kehormatan diri, untuk tidak 

meminta-minta. ?rang fakir mencakup sail dan mahrum. Si'il adalah orang fakir yang 

meminta-minta dan sekarang disebut dengan gelandangan, pengemis, sedangkan 

mahrum adalah orang fakir yang tidak meminta-mints, menjaga kehormatan diri dan 

disebut dengan miskin.160 Deegan prinsip di atas jelaslah, bahwa tujuan zakat bukanlah 

meniberi orang miskin sate atau dua dirham tapi maksudnya ialah memberikan tingkat 

hidup yang layak. Layak untuk sebagai manusia yang dimuliakan Allah swt.  

 

Kedua, zakat, rAmifrakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan 

zakat. Para zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua 

157a1-Quea>n, 18 (al-Kahfi): 79. 155Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 8 (Jakarta: 

Lentera Hai 2007), 107. 139a1-Quea>n, 51 (al-Dhariyat ): 19. 160Sjechul Hadi Perrnono, 
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 berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal pengumpulan, pendistribusian 

dan pendayagunaan zakat. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud `anvil adalah 

petugas dan pengatur administrasi zakat.  

 

Mereka harus dibayar dari pendapatan negara, baik itu berasal dari kalangan orang kaya 

atau orang miskin.161 Alasan 'imil berhak mendapat gaji adalah karena dalam al-Qur'an 

terdapat kata `alayhi yang memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan 

dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. lni 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 skidagah.162 Dalam teks fikih kata `irna 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, 

adalah petugas pengumpul dan pembagi zakat yang biasanya disebut dengan imilib. 

Hal ini menurut Sahal Mahfudh tidak benar. Yang disebut dengan 'imi/, sebagaimana 

dalam masyarakat, sesungguhnya baru disebut panitia zakat.  

 

Sedangkan 'in2i1 seharusnya diangkat oleh pemerintah, yang boleh mengambil bagian 

zakat. Organisasi sosial keagamaan, atau institusi apapun, tidak berhak membentuk 

zakat.163Namun yang jelas adalah orang yang melakukan pengumpulan, pengelolaan 

dan pendayagunaan zakat serta isiYasin Ibrahim al-Syaikh, Zakat, The Third Pillar of 

Islam, 46. 162Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 5, 631. 163Sahal Mahfud, Nuansa 

Fiqih Sosial, 164. Resasisdisisi Zakat jasa din Profesi I 87 



 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 mans 

yang lebih membutuhkan, kelompok gharimin, sabil Alla atau kelompok fakir-miskin 

untuk menutup kebutuhan hal itu tergatung pada kebijakan pemerintah: 164 r1.4 

Kebijaksanaan kepala negara untuk rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan.  

 

Mini, apabila 'amilin adalah pemerintah dalam kaitannya dengan hak penerimaan atau 

pemungutan zakat, mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam bidang tanggung 

jawab yaitu: (a) pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh umat muslim 

wajib zakat. (b) aparat adrninistrasi zakat. (c) segenap aparat pemerintah yang bekerja 

untuk kesejahteraan [kemaslahatan) umat muslim dengan dana zakat 165 Namun yang 

menjadi persoalan adalah seberapa jauh `imil mendapat bagian zakat. Menurut Imam 

Maliki bagian  

disesuaikan dengan prestasi kerja mereka. Sedangkan  

 mendapat bagian seperdelapan dari dana zakat,166 dan Wahbah al-Zuhayfi 

%/miimendapat bagian sepersepuluh dari dana zakat.167 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, imMuharnmad 

Adib Bisri, Fara'id al Bahiyyah (Rembang: Menara Kudus,1977), 39. Periksa juga Slechul 

Hadi Permono, Formula Zakat, 340. 165Masdar F. Mas'udi, Menggagas tllan9 Zakat, 118. 

166Quraish Shihab, Tthir al-Mishbah, 630. 167Wahhah abZubayfi, al-Fiqh al-Islaml, 282. 
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 Ketiga, mu'illal secara leksikal (tata balsam) ilerarti orang-orang yang dijinakkan 

hatinya untuk tetap berada Adam lslam.168 Termasuk kelompok muillafaulabulgum 

atau  

 g yang perlu dibujuk hatinyaadalah kelompok masyarakat hatinya perlu untuk 

dirangkul atau dikukuhkan dalam  

 Dalam kasus seperti ini, zakat dibagikan untuk •endapatkan dan memperoleh bantuan 

mereka dalam iiempertahankan umat Islam.169 Namun penting dicacat bahwa pada 

masa 'Umar bin Khattab ra. zakat bagian mu'illaf fousliminon muslim), tidak diberikan 

atauditangguhkan, karena mat Islam saat itu sudah ideal (Jaya), dan tidak perlu khawatir 

akan kemurtadannya.m  

 

Perlu ditambahkan bahwa yang dimaksud znuillafquh.lbuhum secara harfiah adalah 

orang yang sedang dijinakkan hatinya atau Islamnya masih labil. Menurut Masdar F. 

Mas'udi adalah orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah 

kemanusiaanya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan. jika 

muillafgulabuhurn 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 

16bAmir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), 49. 169Ibrahim 

al-Syaikh, Zakat, The Third Pillar of Islam 47.  

 

170Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan (Yakarta: Paramadina, 1997), 39. Periksa juga 

lskandar Usman, lstihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, 184. 
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 perikemanusiaan itu sendiri secara par excellent. Namun demikian secara praktis 

mugllaf pun laludipahami sebagai orang yang dijinakkan hatinya agar mau menerima 

kesadaran Islam. Dalam kitab-kitab fikih, dengan orientasi berfikirnya yang formalistik 

sampai sekarang, adalah orang yang dijinakkan hatinya untuk masuk Islam dalam 

pengertian formal.  

 

 

 Namun komitmen, bahwa yang dilakukan 'Umar bukanlah pembatalan tehadap nas}s} 

atau teks tetapi atas dasar motif untuk memberinya itu tidak ada lagi, maka gugurlah 

ketetapan hukum itu. lni berdasarkan ilmu ushul fikih yang menyatakan bahwa 

ketetapan hukum selalu berkaitan dengan 'illah (motif yang terukur).171 Bila itu ada, 

ketetapan hukum berlaku dan bila tidak ada, ketetapan itu gugur. Hal ini sesuai dengan 

kaidah hukum Islam: 172 7-4 Hukum itu berputar di atas illatnya (alasan yang 

menyebabkan adanya hukum) adanya/tidak adanya. Untuk itu illah dalam pemberian 

zakat pada mu'illafah 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 bang: Dalam pengertian ini, dana untuk konteks 

kemasyarakatan sekarang sasarannya adalah untuk:(a) usaha penyadaran kembali 

(dalam ungkapan yang saat ini 171Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, 632. 172Masjfuk 

Zuhdi, Masail Fighiyyah (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 74. 90 I Resosislisasi Zakat Asa 
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 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.173 (e) 

bedah rumah, beasiswa atau santunan bakul gendongan dan lain-lain.174 Dengan 

demikian uraian di atas memberikan pemahaman bahwa keberadaan terus ada dan 

tidak akan pernah terhapus (mansCikh) 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-Qardawl, bahwa golongan =Oaf' hilang, apabila Islam telah kuat atau hanya 

ada pada masa Rasulullah saw.175 Empat, adalah bentuk jamak dari kata raqabah. Istilah 

ini dalam 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- 

riqlb adalah bentuk jamak dari kata raqabah, yang pada mulanya berarti "leher".  

 

Makna ini berkembang sehingga bermakna "hamba sahaya" 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-riqdb mengesankan 

bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang 

khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini harta tersebut 171Masdar F. Mas'udi, 

Menggagas Ulang Zakat, 121. 174Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari 

organisasi BAZDA Prov Sultra tahun 2011, menunjukkan bahwa zakat telah disalurkan 

sebanyak Rp.90.000.000 diperuntukan fakir miskin dan Rp. 10.000.000 pruntukan 

golongan fi-sabilillah.  

 

Hal demikian dilakukan atas dasar verifikasi para pengurus BAZDA Provinsi Sulawesi 

Tenggara/kota Kendari. 175al-Qardawi, Fig!) al-Zakili, 598. Resosialissesi Zakairfoga dan 
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 tidak diserahkan kepada pribadi mereka, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu 

yang mengikat mereka.176 Akan tetapi, jika dilihat pada makna yang lebih dalam arti 

al-rigib 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-riqib, merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita 

secara budaya dan politik. Dalam pengertian ini, maka dana zakat untuk kategori al- 

Tiqib berarti sama dengan dana untuk usaha memerdekakan kelompok orang yang 

tertindas atau kehilangan haknya. Maka, dana zakat al-Tian) dapat dipergunakan untuk 

mengentaskan kaum buruh yang dijerat atau tereksploitasi oleh majikannya secara tidak 

wajar, atau untuk membebaskan orang yang dipenjara karena fanahan orang yang tidak 

bertanggung jawab.  

 

Alasan hukum yang terkandung dalam pengertian al- 

Tigib ialah adanya sifat eksploitasi dari manusia yang harus dibebaskan, balk 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.177 Lima, al-glinimin. Al-ghirimia adalah orang-orang yang 

mempunyai utang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat.178 Kat a 

al-ghirimin merupakan bentuk jamak dari kata gliarim, yakni orang yang dililit utang 

sehingga tidak mampu membayarnya, walau pun 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 '76Quraish Shihab, 

Tafsir AI-Mishbah, 633 177Perniono, Pendayagunaan Zakat, 26. 178Mughniyah, Fiqih 

Lima Mazhab, 193. 92 I Resosialisasi Zakarfasa chin Profesi 



 relevan. Fenomena di atas, juga dirasakan oleh sejumlah pengurus BAZDA Prov.  

 

Sultra yang kemudian timbul gagasan atau interpretasi ulama setempat untuk 

memberikan pinjaman modal usaha dana dari zakat-infak, al-ghirim diberikan kepada 

penjual sayur-ikan keliling atau usaha lain yang dikembangkan. Hal demikian, dilakukan 

karena dilatar belakangi oleh fakta banyaknya penjual keliling yang terjerat hutang 

dengan para rentenir.179 IvIenrut Imam Shaf19, dan Ahmad, sebagaimana dikutip oleh 

Sjechul Hadi Permono, ghirirn itu ada dua macam.(1) berhutang untuk kepentingan 

pribadi di luar maksiyat dan tidak bersifat pemborosan. (2) berhutang untuk 

kepentingan masyarakat (maslahat umum).100 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 disengaja dan lain sebagainya.  

 

Al- 

Ghazali dalam Ihya' Ulum al-Din, 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. '81 Dengan dasar tersebut di atas, maka 

kalangan muslim dirangsang untuk menolong orang yang mempunyai utang, 

memenuhi hak dan kewajiban persaudaraan, memenuhi kewajiban toiong menolong 

dan mengharap rid}a dari Allah swt. Dalam konteks sosial ekonomi sekarang, dana zakat 

untuk sektor gharim dapat diberikan untuk menanggung atau mengurangi beban 

masyarakat ekonomi lemah. Seperti BAZ STAIN Kendari dan BAZDA Prov.  

 

Sultra dalam hal ini telah mendistribusikan zakat menjadi dua kategori, yaitu produktif 

dan konsumtif, secara keseluruhan adalah untuk pengembangan 179Jumiarti (Anggota 

BAZDA Prov. Sultra), Wawancara, Kendari, 2 Oktober 2011. 10OSjechul Hadi Permono, 

Fendayagunaan Zakat, 31. 181a1-Ghazali, lhya' Muni al-Din, 225. Periksa Fiqh al-Zakih. 
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 atau membebaskan bagi masyarakat muslim yang secara ekonomi menderita.182 

Menurut Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf, dan Abd al-Rahman Hasan 

sebagaimana dikutip oleh Abdurrachman Qadir, tentang penyaluran zakat bagian  

boleh dipinjamkan kepada orang yang mempunyai utang tanpa harus dipungut bunga 

(ciard a!-hasan).183 Enam, Sabi' Allah. Menurut Imam al-Qaffal sabil Allah mencakup 

segala aktivitas sosial, seperti mengkafani mayat, membangun benteng dan merehab 

masjid. Dengan alasan bahwa kata sabll Allah itu pengertiannya umum mencakup 

semuanya.184 Namun pendapat tersebut tidak memperoleh tempat bagi golongan 

mazhab Hanafi.  

 

la 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.185 Berdasarkan paparan tersebut maka mayoritas ulama menyebutnya bahwa 

sabil Allah 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 sabil Allah dalam 

makna yang lebih leas, 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.186 Said Aqiel Siradj mentipologikan jihad menjadi empat 

kategori: Pertama, "itsbatu wujudillah", yaitu menegaskan eksistensi Allah swt. di muka 

182Data Primer BAZ STAIN Kendari Tahun 2011. 183Abdurrachman Qadir, Zakat claim 

Dimensi Mandhah dan Sosiat 177. 184Muhammad Nawawi Tafsir al-Munir, vol. 1 

(Surabaya: Dam' al-ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th), 344. lesal-Qardawi, Fiqh al-Zakah, 

638-644. 186Muhammad Arkoun, Rethinking Islam Today (Washington: Center for 

Contemporary Arab Studies,1987).  
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 bumi, seperti melantunkan adhan, takbir, serta macam-macam dzikir dan wirid. 

Kedua,"iqamatu syarratillah", yaitu menegakkan shati'ah Allah swt. seperti salat, puasa, 

zakat, nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran dan sebagainya. Ketiga, "al-qital fi-sabil 

Allah", berperang di jalan Allah swt., artinya jika ada komunitas yang memusuhi kita 

dengan segala argumentasi yang dibenarkan agama, maka kita baru dibenarkan 

berperang sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan Allah swt.  

 

Keempat, dafu 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 iainnya yang bukan menjadi musuh).'87 Jihad dalam arti luas dewasa ini, 

menurut al-Qat-dawi 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'ah yang menyesatkan dan seterusnya 

merupakan kategori sabil Allib dalam arti yang luas.'88 187Said Aqiel Siradj, Islam 

Kebangsaan Figih Demokratik Kaum Santri (Jakarta: Pusataka Cfganjur,1999), 136. 

llaniusuf al-Qardawi, Khithabuna al-Islami fi Ashr al-Aulamah (Kairo: Daa.r Ash-Syuruq, 

2004).103.  
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 Menurut Sjechul Hadi Permono, ada tiga pandangan tentang sabil Allah: (1) 

mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam. (2) mempunyai arti 

kepentingan keagamaan Islam, dan (3) mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan 

umum.189Sedangkan sabil Allih dalam pandangan Masdar F. Mas'udi adalah 

memerangi sisi negatif kekufuran substansial, seperti ketidakjujuran, kezaliman dan 

nilai-nilai keadilan. Sisi positif sabil Allih 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. Dleh karena itu, dalam konteks 

perzakatan, perlu diperjelas maksud dari kata sabll Allah yaitu sekurang-kurangnya 

adalah konteks kehidupan manusia dalam dimensi sosialnya.190 Perbedaan pandangan 

tentang sabil Allah dalam berbagai dimensi, memiliki argumentasi hukum yang kuat dan 

validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.  

 

Dengan demikian, zakat jatah sablI Allih 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 art 

kemaslahatan, rehabilitasi dan lain-lain yang tidak berbau maksiyat. Tujuh, Ibn al-sabiL 

menurut jumhur ulama adalah kiasan musafir, yaitu orang yang melintas dari satu 

wilayah ke wilayah lain. Selama ini para fuqahYmengartikan Ibn al-sabil anak jalan atau 

musafir yang kehabisan bekal. Pemahaman ini benar dan masih relevan. Namun dalam 

konteks sosial pemahaman itu belum mencakup keseluruhannya.  

 

Sebagian mufasir (ahli tafsir) mengartikan Ibn al-sabildengan arti yang lebih dekat 

kepada anak terlantar, karena seorang anak terlantar tidak diketahui ayah dan ibunya, 

sehingga seolah-olah 189Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat, 35. 190Masdar 

F. Mas'udi, Menggagas Wang Zakat, 126-127. 96 Resosiglisasizekarja. chin Profesi 



 dia adalah anak jalanan.01 Para ulama sepakat bahwa Ibn al-sabil hendaknya diberi 

zakat dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan dalam perjalanan. Menurut golongan 

al-Shafelyah, Ibn al-sabil diberi zakat untuk nafkah, pakaian, perbekalan dan lain-lain 

yang dibutuhkan dalam perjalanan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.192 Dari 

sekumpulan ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang zakat dan sadaqah, 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-sab11 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-sabil perlu 

pemahaman ulang yang sesuai dengan kondisi zaman. Kemajuan teknologi yang 

sedemikian rupa, jika dicermati model 1bn al-sabil pada zaman Nabi saw. atau 

awal-awal Islam hampir tidak ditemukan pada zaman sekarang.  

 

Mengingat adanya kemudahan-kemudahan di bidang perhubungan dan komunikasi 

secara cepat, seperti pesawat, telepon, internet, bank melalui cek (cheque), ATM atau 

sejenis, yang merupakan kemudahan bagi umat sekarang.193 Pemahaman yang luas 

mengenai Ibn al-sabi>1 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 

191Ahmad al-Sharbashi, Yas'alunaka Fi ad-Din Wa al-Hayah (Beirut: Dar al-Jail, tth), 164. 

192Muhyiddin Yahya bin Syarf an-Nawawi, al-Majmu' Sharh al- 

Muhadhab, 229. 193a1-Qarclawi, Fiqh al-Zakih, 682ss 
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 yang kekurangan bekal di jalan, sebagaimana pemahaman yang selama ini diterima. 

Oleh karena itu dalam konteks ini penyaluran zakat untuk sektor Ibn al-sabil, dapat 

dialokasikan, bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, melainkan juga 

untuk keperluan pars korban kecelakaan atau bencana alam, seperti gempa sunami, 

banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gunung meletus dan seterusnya. 

Pengumpulan dan pemberdayaan zakat profesi yang dipelopori Gubernur Prov.  

 

Sultra melalui Surat Edaran, Undang- 

undang zakat, ulama di lembaga BAZDA Sultra sejak tahun 2010- 

2011, merupakan salah satu wadah dan media menyampaikan gagasan atau 

pemahaman di atas. Sebagai kerangka pikir awal dalam formulasi dan formalisasi zakat 

penghasilan dan jasa profesi di Sulawesi Tenggara. 98 I Resosudisgsizakarj.s. dim Profesi 



 Pengumpulan Zakat, lnfaq, dan Shodaqoh Sistem Pengelolaan ZakatBadan AmilZakat 



 Zakat Profesi Pegawai Zakat Profesi Hak  

Milik Perorangan lbnu Sahil Sabilillah 4 Keterangan: _ ( Konsumtif 4 Bank zakat 

baitul•maal ( Produktif Kreatif Pengusaha Ekonomi Lemah =Pemasukan Zakat 



• • • • 0 =Pengeluaran zakat = Perda pengelola/Anjuran zakat fitrah Jika kita 

meggunakan asumsi bahwa pengatur zakat berada di tangan birokrasi pemerintah, 

ulama', dan dukungan masyarakat.  

 

Maka program pegurangan kemiskinan-kefakiran, dengan menciptakan lapangan kerja, 

usaha secara kolektif, pemenuhan kebutuhan pokok makan, pakaian, perumahan, 

pendidikan kesehatan, keterampilan. dan segala prangkat sistem didalamnya berjalan 

secara jelas, sesuai dengan prinsip hukum Islam, secara otomatis kesejahteraan sosial 

akan terpecahkan. 



 menjaga perasaan renda did para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung 

menerima zakat dari muzaki; c) lebih efektif, efesien dan tepat sasaran dalam 

membelanjakan harta zakat sesuai skala prioritas yang ada pada suatu daerah; d) 

memperlihatkan syi'ar Islam dan semangat dalam penyelenggaraan gerakan sadar zakat 

oleh pemerintah.  

 

Terlepas dari kelebihan amil yang dimaksudkan adalah agar zakat bisa berdaya guna 

dan tepat guna, maka diperlukan tenaga yang terampil dan menguasai 

masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzakki, nisab, haul dan 

mustahiq zakat. Sulit dibayangkan, jika sekira terdapat pengelola zakat yang tidak 

memiliki dedikasi berkerja lillahi ta'ala, maka dimungkinkan banyak akses akan terjadi 

pada lembaga amil tersebut. Lebih-lebih jika pengelola zakat tidak jujur clan amanah, 

kemungkinan yang akan terjadi adalah zakat tidak sampai kepada mustahiq, bahkan 

mungkin bisa dipakai untuk kepentingan pribadi.  

 

Oleh karena itu tenaga terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan 

dengan zakat, jujur, dan amanah sangat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat 

yang profesional. Sedangkan pajak jelas harus diatur oleh pemerintah, sejalan dengan 

pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran wajib kepada Negara yang dapat dipaksakan 

menurut peraturan perundang-undangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. 

Letak perbedaannya adalah pada sektor yang dapat dibiayai dari dana zakat, tetapi tidak 

dibiayai dari dana pajak,195 seperti 'amilin, mu'allafriqab, dan gharim.  

 

Menurut Yusuf al- 

Qardawi terdapat perbedaan pokok antara zakat dan pajak, yang 195a1-Qardawi 

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- 

QardawiFiqh al-Zakah, 997. Baca Abdul Manan, Teori dan PraktekEkonomi Islam, 251. 
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 menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama, meskipun dalam 

beberapa hal terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya.  

 

Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut: Perbedaan antara zakat dan pajak 



 .1, 8.Sasaran I Publik 1I Pribadi _ KEUAGAN PUBLIK I Spesifik —I General Pajak 7akat Jr 

_ Qs: At-Taubah,29 I I lizyah,kharaj, Ushr,  

tasq,wazifah,bagia  
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Ushr, Karakter politis- 
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 Dari skema di atas, perbedaan antara zakat dan pajak dapat dilihat dari karakternya.  

 

Zakat memiliki karakter politis- 

religius untuk mentransfer kekayaan orang kaya kepada orang miskin. Sedangkan pajak 

berkarakter politis murni yang diwajibkan kepada semua orang sesuai dengan 

ketentuan wajib pajak oleh pemerintah. Pajak yang dihimpun oleh pemerintah, memiliki 

tujuan yaitu untuk kepentingan kemaslahatan rakyat secara umum. Artinya penggunaan 

pajak untuk kepentingan rakyat yang 



dipertagungjawabkan _secara sosial pada rakyat _(public 



accountability). Bebeda dengan sistem perpajakan yang pernah ditetapkan oleh 

Rasulullah saw. pada 14 abad yang lalu yang menerapkan konsep nishab dan howl 

sebagai ketentuan wajib pajak pada saat itu, tanpa memandang perbedaan status sosial 

dengan yang lainnya.  

 

Kentuan pajak telah dirasionalkan dengan nalar sekuler sehingga masyarakat Barat 

dengan rela membayarkan pajak meskipun dengan angka yang tinggi (pajak 

penghasilan di negara Inggris mencapai 40 persen atau lebih). Sementara zakat tidak 

ada ketentuan hukum positif bagi pelanggar dan hanya tanggung jawab dengan 

Tuhannya. Berbeda dengan pajak di Indonesia yang memiliki kekuatan mengikat bagi 

subjek pajak karena diakui dalam hukum positif Negara, dan bagi para pelangar pajak 

jelas konsekuensi hukumnya.  

 

Undang- 

undang zakat yang telah disahkan pemerintah sekarang tidak memiliki konsekuensi 

hukum dan terkesan "banci" atau tidak memiliki kekuatan hukum apa-apa, sehingga 

sepirit berzakat kurang sinergi. Resosialisssi Zakerjass den Profesi I 103 



 BAB VII tg° FORMULAS! ZAKAT PENGHASILAN  

 DAN !ASA PROFESI A. Memahami Zakat dalam konteks Sosial Memahami konsep zakat 

dalam dimensi sosial tentunya dapat memperoleh justifikasi yang beragam, bahkan 

konsep sosiologi sering digunakan dalam menganalisis prilaku individu- 

individu yang hendak dijelaskan.'96 Melalui beberapa pemahaman teori sosial, maka 

buku ini diharapkan bisa memahamkan berbagai pihak tentang penerapan zakat 

penghasilan dan jasa profesi yang tumpang tindih dengan para ahli filth.  

 

jika kits mengunakan analisis Weber, maka teori sosial dapat dinyatakan bahwa hukum 

atara objektif dan subjektif bisa menghasilkan empat tipe irasional, rasional, imposisi 

dan elaborasi yang secara keseluruhan membicarakan relevansi hukum dalam konteks 

sosial, dan belum dinyatakan tuntas. Karena menurut Peter L. Berger masih menyisahkan 

adanya proses dialektika, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi, dengan 

konteks sosial yang membentuknya.'97 1. Eksternalisasi zakat penghasilan dan jasa 

profesi Eksternalisasi merupakan proses penyesuaian diri dengan kondisi sosio-religious 

sebagai prodak manusia. Dalai" konsep ini sarana yang digunakan adalah bahasa dan 

tindalcan.  

 

Melalui media bahasa manusia dapat melakukan adaptasi dengan dunia 

sosio-keagamaan yang kemudian tindakannya bisa disesuaikan dengan nilai-nilai yang 

berkembang di lingkungas masyarakat. Pada rana ini, dapat dijumpai orang yang mangy 

beradaptasi dan juga tidak mampu beradaptasi. Penerimaan dat 196James S. Coleman, 

Foudotions of Social Theory, (Harvard Universes Press,1994), 1. wBerger dan Luckmann. 

The Social Construction of Reality (Garda City, NY.: Anchor Books, 1967), 78. 104 1 
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 penolakan pembayaran zakat tergantung dari mampu atau tidaknya individu untuk 

menyesuaikan dengan kondisi sosio- 

keagamaan itu.  

 

Masing-masing individu memiliki cara dalam penyesuaian pandangan, bahkan bisa 

berbeda dalam memaknai kewajiban zakat, utamanya tentang zakat penghasilan dan 

jasa profesi. Jika zakat penghasilan dan jasa profesi dikonsep melalui eksternalisasi, 

maka tindakan pegawai dalam pembayaran zakat itu didasarkan pada otoritas 

Undang-undang, Surat Edaran Gubernur dan kewajiban agama. Secara konseptual dapat 

diuraikan sebagai berikut: Pertama, secara esensial, tindakan pegawai dalam 

pembayaran zakat yang didasarkan pada Undang-undang, Surat Edaran Gubernur dan 

kewajiban agama, maka hal itu merupakan prodak reformulasi yang di hasilkan manusia. 

Jika pegawai melakukan pembayaran zakat di UPZ atau BAZDA Prov. Sultra, tentunya hal 

itu sudah sesuai dengan syari'at Islam, teks-teks suci dan Undang-undang zakat.  

 

Setiap tindakan pegawai dalam melakukan pembayaran zakat tentunya memiliki dasar 

legitimasi masing-masing. Bisa dari sejarah sosio-hukum Islam, Undang-undang, Surat 

Edaran, kitab fikih terdahulu maupun kontemporer yang dianggap sebagai referensi 

atau dasar penting dalam pembayaran zakat penghasilan dan jasa profesi. Salah satu 

dari referensi penting adalah kitab al-Muwatta' al-Majmu' Sharh al-Muhadhab dan Fiqh 

a/-Zakahmerupakan kitab rujukan yang mengupas zakat profesi, jasa, karyawan, 

perusahaan dan seterunya dapat dijadikan sebagai kitab referensi utama yang 

mendasari pembayaran zakat profesi tersebut. 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 sahabat 'Umar bin al- 

Khattab, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mu'awiyah dan 'Umar bin Abd al- 
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 'Aziz198 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 basil 

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 sipit, ternyata bermula dari 

interpretasi para ulama yang diyakini sebagai kebenaran atau kewajiban dalam hukum 

Islam dan hukum positif. Karena itu, Undang-undang zakat, KMA (Keputusan Menteri 

Agama) RI, Surat Edaran Gubernur, terkait dengan zakat penghasilan dan jasa profesi, 

memberikan gambaran bahwa hakikatnya didapati teks-teks zakat dalam hukum Islam 

yang menjadi pedoman bagi pembayaran zakat tersebut.  

 

Jadi, pembayaran zakat yang dimobilisasi melalui legitimasi Undang- 

u ndang dan Surat Edaran Gubernur itu, kiranya dapat menjadi ja]an untuk penataan 

sistem pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, yang sebelumnya tidak 

ada atau ada tetapi biasa-biasa saja, kemudian di transformasikan menjadi sesuatu yang 

War biasa. Kedua, eksternalisasi juga merupakan proses awal dalam konstruksi sosial, 

sehingga bisa saja tindakan pegawai dalam pembayaran zakat itu didasarkan pada motif 

dogma atau kewajiban agama yang mantap.  

 

Artinya tidak diperlukan lagi berbagai pemikiran dalam melakukan pengumpulan zakat, 

karena pengumpulan zakat telah menjadi kewajiban dan 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 nisab atau howl. Jika pegawai melakukan pembayaran zakat, tentunya 

tindakannya itu didasari oleh adanya kepercayaan yang kuat dalam ajaran Islam yang 

mesti 198Dompet Sosial Madani, "Zakat Profesi", dalam http://  

www.dsmbalLor.id (27 Desember 2006).  

 

Periksa juga al-Qartia‘gii Filth al-Zakdy  

(llairut: Muassasat ar-Risalah, 1973), 29. 106 I Resosialisaal 2akurfasa dan Profesi 



 dilakukan begitu saja. Pegawai akan menjalankan kewajiban zakat, ketika dia merasa 

bahwa sudah saatnya membayar zakat atau merasa yakin bahwa zakat bisa 

membersikan jiwa atau hak bagi orang miskin atau dapat memperoleh "pahala". 

Pegawai akan mengumpulkan zakat di UPZ dan BAZDA Prov. Sultra, ketika hal itu 

menjadi budaya dan pengetahuan bagi pegawai atau karyawan yang beragama Islam.  

 

Namun demikian, ada sebagian pegawai yang menolak terhadap kewajiban zakat yang 

dibayarkan di UPZ dan BAZDA Prov. Sultra juga didasari oleh legitimasi ketiadaan teks 

klasik atau kitab fikih yang mengupas secara detail perihal zakat penghasilan dan jasa 

profesi itu. Penolakan zakat oleh pegawai, juga memperoleh legitimasi yang berbasis 

pada teks-teks suci maupun basil interpretasi ulama yang berdasarkan cara pandang 

mereka.  

 

Bentuk penolakan itu wujudnya adalah tindakan dan penafsiran, seperti tidak 

membayaran zakat atau penafsiran sebagian ulama yang mentolelir kewajiban zakat 

penghasilan dan jasa profesi tersebut. 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, internet dan sikap pasif terhadap pelaku 

pembayaran zakat, juga merupakan sarana untuk membuktikan bahwa 

pemahaman-pemahaman tentang kewajiban zakat penghasilan dan jasa profesi 

tersebut, tidaklah benar adanya. Pembayaran zakat penghasilan dan jasa profesi yang 

diselenggarakan di UPZ dan BAZDA Prov.  

 

Sultra, 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 dan jasa yang dibangun melalui 

legitimasi Undang-undang dan Surat Edaran Gubernur, bisa menjadi pilihan bagaimana 

pembayaran zakat itu dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat muslim 

khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. 



 Regasislisssi Zslarrjasa din Profesi I _ 107 





 2. Internalisasi zakat penghasilan dan jasa profesi Internalisasi adalah individu 

mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial di mana individu terikat dalam 

institusi.  

 

Secara konseptual internalisasi merupakan momen untuk menyeleksi antarpegawai 

dalam penggolongan jabatan, terkait dengan penerimaan dan penolakan zakat profesi 

menjadi kenyataan subjektif. Artinya kenyataan pembayaran zakat itu berada dalam 

tindakan individu dengan cara mengidentifikasi di tengah lembaga-lembaga sosial di 

mana individu itu menjadi pelaku pengumpul zakat. Proses internalisasi itu dapat 

diuraikan sebagai berikut: Pertama, internalisasi, yaitu tindakan pengumpulan zakat 

yang dilakukan pegawai negeri di berbagai instansi atau kantor yang didasarkan atas 

kesadaran "hati nurani", di mana tindakan tersebut, menghasilkan kesadaran yang 

bertujuan dan telah menjadi bagian dari tindakan sehari-hari. Seorang pegawai atau 

karyawan akan mengumpukan zakat di UPZ Prov. Sultra, ketika identifikasi dilakukan 

dan telah menjadi bagian dari sistem afektifnya.  

 

Peta tindakannya telah menerima sistem kelembagaan zakat, yang berasal dari norma 

agama yang mereka pahami juga telah menjadi bagian dalam tindakannya. Dengan 

demikian, individu atau pegawai yang melakukan pembayaran zakat di berbagai instansi 

atau kantor, akan menjadi suatu tindakan yang mesti dilakukan begitu saja. Bahkan bisa 

juga, seorang pegawai akan aktif membayar zakat, ketika pegawai itu mendasarkan atas 

rasa seidentitas.  

 

Sementara pegawai yang menolak pembayaran zakat, mereka akan teridentifikasi 

sebagai kelompok pegawai yang kurang tanggap terhadap makna penting ajaran zakat 

dibalik tindakan bagi dirinya. Dengan kata lain, pegawai yang menolak pengumpulan 

zakat baik golongan III/b hingga golongan IV ke-atas, akan teridentifikasi dalam 

tindakan pembayaran zakat dan dikategorikan sebagai pegawai pembangkang dan 

tidak mematuhi lembaga amil yang disebut dalam al-Qur'an atau yang dibentuk oleh 

Gubernur Prov. Sultra.  

 

Kedua, internalisasi selain tersebut di atas, juga memiliki fungsi sebagai proses seleksi 

pendataan bagi pengumpulan zakat yang dilakukan secara sistematik, 

cermatterorganisasi dan 108 I, Resosralisasi Zakat fasa dan Profesi 



 dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik atau hukum positif. Seorang pegawai 

akan melakukan pengumpulan zakat, jika pendataan zakat itu dilakukan secara 

sistematik dan cermat di UPZ atau BAZ. Dibutuhkan kecermatan dalam pembayaran 

zakat, karena tindakan cermat tersebut telah menjadi bagaian dari sistem yang rasional 

melalui organisasi pemerintah dan harapan bagi hidupnya.  

 

Mereka tahu sebenarnya tentang apa nilai, tujuan dan manfaat kecermatan dalam 

pengumpulan zakat bagi dirinya. Sec rang pegawai akan melakukan pengumpulan zakat 

di UPZ-BAZDA Prop. Sultra, 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-shadaqah mereka juga tahu apa arti penting dan manfaat menunaikan 

infak-shadaqah bagi dirinya. Dengan melalui proses seleksi tersebut, tindakan pegawai 

telah memperhitungkan secara matang dan konseptual, sehingga tidakannya itu 

menjadi tindakan individu 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.199 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, golongan dan jabatan yang 

berbeda-beda. Interaksi antarpegawai dalam penggolongan jabatan eselon H-IV, akan 

sangat terbatas pada masalah-masalah yang segmental. Dalam segmen tertentu bisa 

berkomunikasi 199Rachmad K. Dwi Susilo, integrasi limu sosial (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 

2009,120. Resosialiszsi Zakutjasa clan Protest .1 109 



 tetapi dalam segmen lain akan membatasi diri.ltulah sebabnya terdapat penggolongan 

pegawai dan karyawan, misalnya pegawai golongan III/b dengan IV/c yang melakukan 

pengumpulan zakat dan pegawai golongan IV lainnya yang menolak pengumpulan 

zakat.  

 

Penolakan zakat antarpegawai dalam penggolongan jabatan III-IV, 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 di bank, selain kebutuhan pokok rumah tangga. Bagi pegawai yang tidak setuju 

dengan pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi, mereka menyatakan bahwa 

pegawai yang memiliki tanggungan kredit di bank tidak wajib membayar zakat, demi 

menjaga keselamatan mereka sendiri.  

 

Sedangkan pegawai dan karyawan yang melakukan pengumpulan zakat di UPZ dan 

BAZDA Prov. Sultra, mereka lebih mendasarkan pada kesalehan sosial keagamaan atas 

dasar interpretasi ulama, Surat Edaran Gubernur maupun pemahaman mereka sendiri, 

tanpa mempermasalahkannya. 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 teridentifikasimelalui data di lembaga 

UPZ dan BAZDA Pray. Sultra.  

 

Bagi pegawai negeri yang menerima tentang pengumpulan zakat, mereka anggap 

sebagai ihadah atau kesalehan spiritual bagi umat Islam, untuk membersikan jiwa dan 

memperoleh keselamatan di akhirat. Tetapi bagi pegawai yang kontra mereka menlolak 

hal tersebut, bentuk penolakan itu ialah dengan menggunakan bahasa dan tindakan, 

seperti astaga. 'astaglifithIlah dan si kap congkak-cuek 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 
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 pengumpulan zakat atau bola jadi karena pelayanan yang kurang memuaskan oleh 

BAZDA Prov. Sultra terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat.  

 

Anggapan bahwa kewajiban zakat penghasilan dan jasa profesi, terkait dengan Surat 

Edaran Gubernur bagi pegawai negeri yang kontra adalah bentuk bid ah, paham yang 

salah, merekayasa teks suci, bahkan sebagian pegawai ada yang menyatakan bahwa 

zakat profesi belum saatnya untuk ditunaikan. Oleh karena itu, pegawai yang melakukan 

pengumpulan zakat di berbagai instansi adalah pegawai yang patuh terhadap Surat 

Edaran Gubernur atau ajaran Islam yang mereka yakini. Sedangkan pegawai yang 

menolak pengumpulan zakat-infak dan shadagah di UPZ-BAZDA Prov. Sultra, adalah 

kelompok pegawai pembangkang terhadap Surat Edaran Gubernur atau sekurang- 

kurangnya ajaran zakat yang didukung oleh llama atau pemerintah setempat.  

 

Atas dasar ini, maka muncullah kategorisasi melalui proses identifikasi, yaitu pegawai 

negeri sipil yang "pro" dan "kontra" terhadap zakat penghasilan dan jasa profesi.20° 

Hampir semua proses identifikasi yang melalui sistem kelembagaan BAZDA Prov. Sultra 

maupun individu yang menjadi subjek zakat tentunya memerlukan peran aktor (ulama- 

pemerintah dan tokoh masyarakat). Alctor yang dimaksud adalah aktor yang mampu 

memerankan dirinya daiam membut jaringan relasionalitas atau komitmen tinggi dan 

kesetiaan dalam struktur kelembagaan yang bergerak di bidang sosial keagamaan 

tersebut 200Kurangnya kesadaran tentang pembayaran zakat profesi yang diwajibkan 

bagi PNS di BAZDA lingkup Pray. Sultra, dikarenakan tidak adanya penekanan secara 

serius melalui perda Prem. Sultra.  

 

Padahal di Kabupaten kota Buton pengumpulan zakat bagi pengawai dan karyawan 

telah diperdakan oleh Bupati, sehingga bisa bejalan dengan baik hingga sekarang, 

berbeda di Kendari yang belum diperdakan. Nandang Agus Komara, Wawancara, 

Kendari, 26 Oktuber 2011. Resin's/has: Zakar fess den Profesi I 111 



 3. Objektivasi zakat penghasilan dan jasa profesi Objektivasi merupakan interaksi 

dalam realitas sosial yang berada di luar diri manusia atau menegaskan fungsi zakat 

tersembunyi yang tidak diharapkan balasan yang sifatnya material, akan tetapi secara 

latent dapat meningkatkan kualitas manusia, seperti mengkikis sifat kekikiran dan 

melatih kedermawanan melalui tindakan membayar zakat. Zakat dalam konteks ini 

memiliki nilai ritual ibadah mandah dan sosial kemanusiaan.  

 

Senada dengan konsep Merton tentang fungsi manifest (nyata)dan latent 

(tersembunyi),201 dua fungsi ini membentuk relasi-relasi formal fungsional terkait 

dengan fungsi sosiologi.202 Dalam jagat para ilmuan sosiologi menyatakan bahwa 

sosiologi hanya bertugas memahami yang manifest, untuk sampai kepada makna yang 

totent.203Untuk mengetahui fungsi zakat yang manifest dan latent, dapat diuraikan 

sebagai berikut: Pertama, zakat memiliki fungsi koherensi dan manifest, yaitu fungsi 

hubungan sosial yang diharapkan (intended).  

 

Untuk sampai kepada makna yang sebenarnya, maka fungsi zakat harus di arahkan pada 

makna sosial yang sebenarnya, seperti disalurkan pada 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 zcilRitzer, Socioloy A Multiple Pradigm Science 

(Boston: Allyn and Bacon, 1975), 51. Baca Peter L. Berger danThomas Luckmann, The 

Social Construction of Reality (England-USA: Penguin Books, 1991), 23.  

 

202Konsep 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. 203Mastuhu, 

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 Homunitas 

Islam (Surabaya: Pustaka Eureka, 2005), 7. 112 I Resosialisasi Zakatjass clan Proles' 



 pemberian ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja 

baru bagi mustahiq yang mampu dan kuat berusaha.204 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.205 

Dalam setiap pengumpulan zakat yang di selenggarakan oleh UPZ dan BAZDA akan 

tampak adanya sesuatu yang dianggap manifest, seperti zakat produktif yang 

dikembangkan melalui saluran atau diberikan pada tukang ojek, tukang kebun, tukang 

urut dan pemulung.  

 

Demikian juga zakat produktif kreatif yang disalurkan BAZDA Prov. Sultra kepada 

penjual ikan, sayur, kerupuk, daging, nelayan dan lain- 

lain secera keseluruhan dapat diharapkan. Kedua, zakat fungsi 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'mir al-ardh (membangun peradapan), mengkikis 

sifat kekikiran, melatih kedermawanan dan mensyukuri nikmat Allah. Contoh fungsi 

zakat 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 skill, pengobatan, bencana alam dan sarana 

ibadah, secara keseluruhan tidak dapat diharapkan (bentuk material), tetapi dapat 

menaikan status sosial mereka. Konsep Berger di atas, dapat dihubungkan dengan teori 



Merton, yakni akibat yang tidak diharapkan consequences). Tindakan mempunyai 

akibat, _(unanticipated baik yang 



 204 M. Syukri Ghazali, Pedoman Zakat vol. 9, ed. Basthomi, at. al.,  

 

(Jakarta: Cemara lndah, 1986), 319-320. Periksa juga Syahrin Harahap, Islam: Konsep dan 

Implementasi Pembayaran, 104. 205Muhammd Rashid Rida, Tafsir al-Manar, vol. 10 

(Beirut: Dar al- Fikr, 1972), 506. Resasidismsi Zakmilasa dan Proles; 1 113 



 diharapkan atau tidak diharapkan (kausalitas tersembunyi).206 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. Bahkan Berger menambhkan dengan menyebuntya studi 

"untuk menghilangkan prasangka" (debunking) atau memperhatikan jauh melampaui 

pengaruh yang nyata.207 Dari keseluruhan teori ini, terletak pada interpretasi bahwa 

zakat penghasilan dan jasa profesi dapat dikategorikan ke dalam dua fungsi. Fungsi 

sosial manifest dan fungsi spiritual 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 anti yang luas, mencakup relasi formal fungsional, relasi 

hukum, agama, ekonomi maupun politik. Karena luasnya pola relasi, maka dalam 

penelitian zakat penghasilan dan jasa profesi ini, dibatasi pada relasi paham tentang 

kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur dan penafsiran ulama, dalam konteks spiritual 

dan sosial. Fungsi zakat dalam konteks spiritual dapat mendorong kesadaran muzakki 

dal= menunaikan ibadah zakat sesuai dengan kadar-kadar yang telah ditentukan oleh 

agama.  

 

Sedangkan fungsi zakat dalam konteks sosial, adalah untuk mengatasi 

problem-problem sosial, seperti kemiskinan, masyarakat yang tertindas, hencana alam, 

meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan, melindungi keamanan warga 

negara dan lain-lain. zo6Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction 

of Reality, 23. 207George Ritzer and Douglas J. Goodman, Modern Sociological Theory. 
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 Skema: Hubungan realitas Eksternalisasi, Objektivasi dan  

 Internalisasi zakat profesi Eksternalisasi teks al- Gur'an-Hadis, Undang- 

undang, dan penafsiran  

 ulama 



 Internalisasi pengumpulan dan  

penggolonganpegawai terhadap paham  

 zakatprofesi Objektivasi zakat profesi, sosial  

 dan spiritual B.  

 

Memahami Konsep Ibnu Khaldun _ Formulasi  

zakat profesi 



?rganisasi sosial diangkat dalam karya Ibnu Khaldun yang dike nal dengan konsep 

`asabiyah atau group feeling, yang merupakan inti dari organisasi sosial. 'asabiyah, yaitu 

bentuk organisasi yang mengikat kelompok-kelompok menjadi satu melalui sarana 

budaya, bahasa dan peraturan.208 2°B Ihnu Khaldun, Muquddimah Jbnu IThalclun, 

238/159. Resosnilisasi Zahn- Asa chin Proles: I 115 



 Jika seseorang melakukan pembayaran zakat penghasilan dan jasa profesi didasarkan 

pada keyakinan agama, moral dan pengetahuan, maka tindakannya itu disebut 

"budaya",209 karena telah menjadi bagian kognitif dan cara hidupnya. Pegawai negeri 

atau karyawan akan melakukan pembayaran zakat, karena mereka mengetahui bahwa 

zakat memiliki nilai-nilai dan akibat balk bagi diri dan orang lain. Pegawai akan datang 

membayar zakat di BAZDA Prov.  

 

Sultra, karena megetahui manfaat yang didasari oleh kenyataan "nilai" atau "bahasa". 

Jika pegawai dalam melakukan pembayaran zakat, mereka menempatkan institusi 

BAZDA Prov. Sultra sebagai media atau lembaga yang efektif, maka tindakannya itu 

didasari oleh "peraturan" atau sistem yang terlembaga. Dari keseluruhan proses 

`asabiyah tersebut, tindakan pegawai dalam pengumpulan zakat-infak dan shadaqah 

telah dipertimbangkan secara mantap sesuai dengan paham kewajiban zakat, Surat 

Edaran Gubernur dan interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif atau shari'ah 

Islam. Hampir semua proses di institusi sosial atau'asabiyah tersebut, memerlukan peran 

agen (ulama dan pemerintah). Oleh karena itu, di dalam memahami zakat penghasilan 

dan jasa profesi di institusi BAZDA Pray.  

 

Sultra yang didasari oleh Undang-undang zakat dan Surat Edaran Gubernur juga 

memerlukan peran agen-agen tersebut. Pengumpulan 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 209Menurut 

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. 116 I Resosialisasi Jasa clan Profesi 



 menjauhkan kekacauan yang tidak diinginkan. Karena itu, diperlukan adanya suatu 

institusi yang mempunyai wewenang untuk mengaturnya dengan balk. Media atau 

lembaga UPZ dan BAZDA Pray.  

 

Sultra sebagai institusi atau organisasi pengelolaan zakatyang strategis adalah 

pemikiran yang didasari oleh legislasi, regulasi atau peraturan pemerintah (delegated 

reguiation),210artinya, pengumpulan zakat haruslah memiliki dasar legitimasi, balk 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 

(pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat), jika hanya dipandang dari 

aspek legislasi dan regulasi saja bisa jadi banyak menemui kendala, akan tetapi haruslah 

didukung oleh legitimasi dari teks-teks suci atau interpretasi 'llama 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.211 Ab5 Bakar memungut zakat dengan kekuatan penguasa kebijakan 

pemerintah, 'Umar bin al-Khattab memungut jizyah dan kharaj dengan kekuatan politik, 

begitu juga `Umar bin Abd al-'Aziz 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. 210Lihat 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian ilukurn (Jakarta: Kencana,2005), 98.  

 

zuKaren Armstrong, Muhammad: A Biography of the Prophet (New York: Victor 

Goliancz, 1991), 247. 
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 Penyelenggaraan pengumpulan zakat melalui kekuatan institusi politik tersebut, 

kemudian hidup dalam sejarah-sejarah yang dibukukan melalui proses pelembagaan, 

pelestarian dan bahkan perundang-undangan zakat. jadi, pengumpulan zakat 

penghasilan dan jasa profesi, juga atas dasar historis, teks suci, politik atau hokum 

positif.  

 

Terapan zakat penghasilan dan jasa profesi yang didasari Undang-undang dan Surat 

Edaran Gubernur pada hakikatnya adalah menempatkan pegawai negeri sebagai subjek. 

Pegawai sebagai subjek dalam pengumpulan 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 

BAZDA Prov. Sultra juga bisa menjadi sarana untuk memperoleh "pahala" (reward-J.2 12 

Sehingga institusi UPZ dan BAZDA Prov. Sultra harus membuat sesuatu yang 

menyebakan akan munculnya pahala 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 pahala tersebut. Pengumpulan 

zakat yang diatur melalui institusi Undang-undang dan SK Gubernur Prov. Sultra adalah 

peraturan yang ideal, karena dapat memotivasi pegawai negeri sipil dalam 

pengumpulan zakat. Dalam produleasabiyah, 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 'asabiyah, maka pengumpulan zakat akan suIit dilihat aksistensinya di masyarakat. 

Di Indonesia misalnya, banyak dijumpai pejabat, pegawai dan karyawas muslim 

membayar zakat-infak di institusi UPZ dan BAZ yang di 212Hal ini didasarkan pada 

laporan pembayaran zakat profesi BAZDA Prov. Sultra, yang menyebut zakat pribadi 

tanpa identitas nama Dimungkinkan motif pembayaran zakat tersebut dalah untuk 

memperriek ganiaran, keselamatan atau pahala. Data primer BAZDA Prov.  
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 atur oleh pemerintah pusat, menandakan bahwa secara umum pegawai negeri atau 

pejabat negara masih digerakkan oleh potensi batinya atau dipengaruhi oleh 

unsur-unsur paham keagamaan mereka melalui budaya, bahasa dan peraturan. 

Sehingga terlihat jelas bahwa, prodak 'asabiyah sebagai warisan nilai-nilai kepada 

generasi berikutnya, masih menempati posisi penting dalam pranata kehidupan sosial. 

C. Verifikasi hasil studi Verifikasi pembayaran zakat penghasilan dan jasa profesi dengan 

menempatkan faktor Surat Edaran Gubernur Prov.  

 

Sultra, Undang-undang zakat dan teks suci, sesungguhnya memiliki keunikan tersendiri, 

tidak becorak ibadah zakat murni mandah, akan tetapi juga bukan becorak hukum 

positif murni, namun membentuk pembayaran zakat yang khas. Yaitu pembayaran zakat 

yang berporos pada paham kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur dan interpretasi 

ulama, melalui UPZ dan BAZDA, 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 pengumpulan zakat 

penghasilan dan jasa profesi yang khas.  

 

Perubahan pembayaran zakat profesi tidaklah muncul dengan sendirinya, akan tetapi 

ditentukan oleh faktor relasi paham kewajiban zakat, terbitnya Suarat Edaran Gubernur, 

dan interpretasi ulama. Akibat clari 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 penghasilan dan jasa profesi terkait dengan paham kewajiban, Suarat 

Edaran Gubernur dan interpertasi ulama, melalui media UPZ dan BAZDA, maka akan 

terjadi perubahan-perubahan dalam pembayaran zakat penghasilan dan jasa profesi".  

 

Karena hakikat pembayaran zakat penghasilan dan jasa profesi, telah ditentukan 
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 oleh ketiga faktor tersebut, maka wujudnya adalah formalisasi zakat penghasilan dan 

jasa 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 Sulawesi Tenggara, 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 Sulawesi Tenggara 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, Suarat Edaran Gubernur dan 

interpretasi ularna 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. 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 pengumpulan zakat di UPZ dan BAZDA, untuk memperoleh ganjaran 

atau pahala saja ternyata tidak cukup.  
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 bagan konseptual sebagaimana diungkap oleh Schutz menjadi penting, yaitu 

mengangkat because motive. Artinya, para pegawai dalam melakukan kewajiban zakat 

di UPZ dan BAZDA, dipastikan ada faktor penyebabnya. Faktor itu adalah paham 

kewajiban zakat, Suarat Edaran Gubernur dan interpretasi ulama yang memiliki kekuatan 

hukum positif. Jadi, pegawai negeri melakukan pembayaran zakat profesi di UPZ dan 

BAZDA Prov. Sultra, pada hakikatnya disebabkan olehketiga faktor tersebut, sehingga 

menimbulkan tindakan spiritualisasi pembayaran zakat yang diyakini dapat memperoleh 

"pahala".  

 

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, Suarat Edaran Gubernur dan interpretasi ulama di UPZ 

dan BAZDA 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 dikemukakan dalam proposisi pertama: 

"paham kewajiban zakat terhadap legislasi dan regulasi di UPZ dan BAZDA terjadi ketika 

pegawai dipandang sebagai subjek sehingga menimbulkan tindakan pembayaran zakat" 

Proposisi ini menggambarkan bahwa adanya tindakan pembayaran zakat penghasilan 

dan jasa profesi untuk memperoleh pahala atau in order to motive terjadi ketika 

terdapat keyakinan bahawa media UPZ dan BAZDA dapat dipandang sebagai subjek 

atau media untuk memperoleh pahala (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, Suarat 

Edaran Gubernur dan penafsiran ulama terhadap legislasi dan regulasi terjadi ketika 

media institusi UPZ dan BAZDA dipandang sebagai 
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 objek, sehingga menimbulkan tindakan pembayaran zakat".  

 

Proposisi ini menggambarkan bahwa ketika pegawai telah menganggap UPZ dan 

BAZDA adalah media yang efektif dalam pengumpulan zakat (sebagai objek), maka akan 

terjadi pengumpulan zakat sesuai dengan peraturan legislasi dan regulasi (because 

motive) yang menimbulkan tindakan pengumpulan 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 

BAZDA Pray.  

 

Sultra dalam konteks 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. 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 

BAZDA, terjadi ketika pegawai dipandang sebagai subjek-objek sehingga meninbulkan 

tindakan rasionalisasi pengumpulan zakat yang terlembaga dalam hukum positif. 

Digambarkan bahwa "pahala" yang semula bersifat supra-empiris atau sesuatu yang 

tidak terselami,213 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 14pahala". Melalui proposisi ketiga inilah 

konsep Weber dalam 213Anton C. Zijderveld, The Abstaract Sosiety, 81. 122 
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 buku Weber and Islam, tidak dijumpai konteksnya di dalam realitas sosial empirik.  

 

Demikian juga konsep Berger yang menggambarkan hubungan sosial eksternalisasi, 

internalisasi dan objektivasi, juga masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana 

relasi paham tentang kewajiban zakat, terbitnya Surat Edaran Gubernur dan interpretasi 

ulama tersebut dapat terjadi di tengah kegoncangan ekonomi seperti sekarang ini. 

jawabannya ternyata terjadi akibat dari relasi paham kewajiban zakat, Surat Edaran 

Gubernur 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-reiasi tersebut di 

atas, terhadap media institusi sosial UPZ dan BAZDA terjadi ketika pegawai dianggap 

sebagai subjek sehingga menimbulkan tindakan pengumpulan zakat.  

 

Proposisi ini menggambarkan keyakinan bahwa paham tentang kewajiban zakat, Surat 

Edaran Gubernur dan interpretasi ulama adalah media yang dapat dipandang sebagai 

subjek yang menyebabkan timbulnya pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi. 

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 lain nya 

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.214 Pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi, yang terkait dengan 

paham kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur 214Nur Syam, Islam Pesisir, (Yogyakarta: 

LKiS, 2005), 295.  
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 dan interpretasi ulama, pada dasarnya juga merupakan hasil negosiasi antarpegawai 

dalam penggolongan jabatan, melalui proses sosialisasi yang terus menerus dilakukan 

pemerintah Daerah Prov. Sultra kepada pegawai negeri diberbagai instansi atau kantor. 

Dalam sosialisasi antarpegawai negeri tersebut, kewajiban zakat penghasilan dan jasa 

profesi terbagi menjadi dua golongan yang menerima dan menolak, disebabkan deb 

paham tentang kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur dan interpretasi ulama yang 

kemudian menghasilkan varian-varian pandangan yang berbeda.  

 

Pemahaman zakat penghasilan dan jasa profesi yang berbeda-beda di kalangan 

pegawai negeri pada hukum wajib atau tidak, hakikatnya adalah hasil formulasi para 

ulama, melalui pemahaman teks suci al-Qur'an, Surat Edaran Gubernur, Undang-undang 

zakat dan pola tindakan pembayaran zakat, antarpegawai negeri di media UPZ dan 

BAZDA Pray. Sultra dalam bingkai hukum positif. Dalam proses eksternalisasi, 

internalisasi dan objektivasi dan 'asablyah, hakikatnya zakat penghasilan dan jasa profesi 

adalah formulasi paham kewajiban zakat dalam bingkai hukum positif.  

 

Di dalam fase ini, terdapat proses penyesuaian paham tentang kewajiban zakat terhadap 

teks-teks suci atau Surat Edaran Gubernur yang telah diiterpretasikan oleh para ulama 

atau pegawai di dalam suatu kehidupan sosial. Namun demikian pada proses 

penyesuaian paham tentang kewajiban zakat dengan terbintya Surat Edaran Gubernur 

Pray. Sultra ini, tentu saja terdapat resistensi yang berakibat menerima dan menolak 

terhadap kewajiban zakat, yang disebut sebagai dinamika sosial. Relasi paham 

kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur dan interpretasi ulama dalam hukum positif 

tersebut, memanfaatkan bahasa dan tindakan.  

 

Jika di kalangan pegawai terdapat suatu paham tentang kewajiban zakat terkait dengan 

Surat Edaran Gubernur, maka akan muncul berbagai resistensi yang berupa bahasa atau 

tindakan yang berbeda dengan arcs utamanya. 124 I Retiosialisarsi Zakirt Asa dan Proles, 



 Manusia secara sosial tidak dapat hidup sendiri, tetapi interdependence (saling 

bergantungan).215 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 sosia1 .216 Di sinilah terdapat keniscayaan hasil 

dari `a,sibiyah. Jika zakat dikaitkan dengan konsep 'asibiyah, maka zakat sebagai alat 

untuk mencapai tujuan, bukan merupakan tujuan itu sendiri. Artinya pengumpulan zakat 

penghasilan dan jasa profesi tidak akan terwujud dengan baik, tanpa peran `asibiyah. 

Pada tataran internalisasi, pengumpulan zakat melalui UPZ dan BAZDA pada gilirannya 

akan membangun kesadaran bagi pegawai negeri dalam pengumpulan zakat di lingkup 

instansinya.  

 

Secara keseluruhan proses internalisasi tentang pengumpulan zakat fokusnya adalah 

upaya bagaimana kalangan pegawai negeri sipil dari berbagai golongan baik III atau IV 

dapat tergugah hatinya, sehingga kesadaran dalam menjalankan kewajiban zakat dapat 

ditunaikan dengan penuh keikhlasan. Pada tataran objektivasi 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 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 

Berger tentang eksternalisasi, internalisasi dan objektivasi yang dibangun atas dasar 

kondisi masyarakat 2tSKoento Wibisono Siswomiharjo, Arti Perkembangan Menurut 

Pilsafat Positivisme Auguste Comte, 53. 216 lbn Khaldun, Mugaddimah 1bn Khaklun. 148 

.  
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 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 

penghasilan dan jasa profesi di BAZDA Prov. Sultra, 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 

Sulawesi Tenggara yang berada dalam masa kemorosotan nilai uang atau naiknya harga 

barang 3x libat dibanding jawa (air Aqua 32 ribu di Sultra di Jawa 10 ribu; tahun 2011) 

juga tidak relevan. Konsep Ibnu Khalduntentang ..whiblyah yang dibangun pada saat 

organisasi sosial mencapai al-madinah al-ficillia (masa- 

masa ideal)217 di Timur Tengah dengan setting sosial masyarakat yang memadai, 

ternyata ketika digunakan untuk melihat perspektif organisasi sosial UPZ dan BAZDA di 

Prov.  

 

Sultra, 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 Khaldunpada saat peradapan Islam mencapai puncaknya, ternyata ketika 

digunakan untuk melihat kondisi peraturan Undang-undang zakat dan Surat Edaran 

Gubernur Prov. Sultra serta BAZDA yang berada dalam masa "stimulatir dan voluntary 

juga tidak relevan. Pegawai negeri sipil sebagai subjek zakat selalu dalam proses 

pergeseran, balk dalam pembayaran zakat maupun berkaitan dengan gaji yang mereka 

peroleh.  

 

Namun demikian, 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. 217Ibid., 238. 
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 hukum dan sebagainya terus berlangsung masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara. Tetapi 

suatu hal yang tetap kelihatan mengemuka dalam performance kehidupan pegawai 

adalah pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi yang berkolaborasi antara 

Surat Edaran Gubernur Prov.  

 

Sultra, paham kewajiban zakat dan Undang-undang zakat dalam hukum positif. Dari 

kerangka konseptual ini, terjadi dua bentuk reaksi, yaitu menerima dan menolak 

terhadap pengumpulan zakat, melalui UPZ dan BAZDA Prov. Sultra dalam bingkai 

hukum positif. Konsep Yusuf al-Qardawi tentang mil mustard, 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 Sulawesi Tenggara, yang berada dalam masa 

"fluktuasi" juga tidak relevan.  

 

Pegawai negeri sipil yang melakukan pengumpulan zakat, di UPZ dan BAZDA Prov 

Sultra ternyata justru mengembangkan corak pengumpulan zakat yang dimobilisasi oleh 

paham kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur dan interpretasi ulama dalam hukum 

positif. Pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi pegawai negeri sipil di Sulawesi 

Tenggara, yang diformulasikan melalui Undang-undang, Surat Edaran Gubernur dan 

paham kewajiban zakat 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 pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi 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-Qardawi ternyata tidak relevan. Dengan hanya menggunakan bagan konseptual mal 

mustafad, ternyata tidak cukup.  

 

Artinya, pegawai negeri sipil dalam menjalankan Resosialisasi ZakatJose clan Proles; I 
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 kewajiban zakat di UPZ dan BAZDA Prov. Sultra untuk memperoleh pahala dan 

keselamatan ternyata tidak cukup. Oleh karena itu, bagan konseptual sebagaimana 

diungkap oleh Ibn Khaldun menjadi penting, yaitu mengangkat konsep `isibiyah. 

Artinya, pegawai negeri sipil dalam menjalankan kewajiban zakat di UPZ dan BAZDA 

Prov. Sultra dipastikan ada faktor penyebabnya. Faktor itu adalah adanya Surat Edaran 

Gubernur, Undang-undang zakat dan paham kewajiban zakat yang mengikat pegawai 

negeri menjadi satu kesatuan di dalam organisasi sosial melalui budaya, bahasa dan 

peraturan.  

 

Jadi, pegawai malakukan pembayaran zakat di UPZ dan BAZDA Prov. Sultra pada 

hakikatnya disebabkan oleh budaya, bahasa dan peraturan dalam organisasi tersebut, 

sehingga menimbulkan tindakan-tindakan pengumpulan zakat yang diyakini dapat 

menjadi sarana untuk memperoleh "pahala" atau keselamatan. Al-Qardawl dan Ibn 

Khaldun dapat menjadi pembenar.  

 

Akan tetapi ada saw hal mendasar yang masih tersisa untuk dipertanyakan adalah 

bagaimana pengumpulan zakat bisa didasari oleh Surat Edaran Gubernur, 

Undang-undang Zakat, paham kewajiban zakat dan interpretasi ulama dalam bingkai 

hukum positif di tengah masa "fluktuasi" seperti sekarang Jawabannya ternyata terjadi 

sebagai akibat dari relasi paham kewajiban zakat antarpegawai, yang didasari Surat 

Edaran Gubernur, Undang-undang Zakat, paham kewajiban zakat di BAZDA prov. Sultra 

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, Surat Edaran Gubernur, Undang-undang Zakat, paham 

kewajiban zakat dan interpretasi ulama terhadap organisasi BAZDA Prov Sultra terjadi 

ketika pegawai dipandang sebagai subjek sehingga menimbulkan tindakan 

pengumpulan zakat". Proposisi ini menggambarkan bahwa adanya tindakan 

pengumpulan zakat profesi (in order to motive) terjadi ketika terdapat media BAZDA, 

dapat dipandang sebagai subjek institusi sosial (because motive). Proposisi ini 

menggambarkan keyakinan-keyakinan pegawai ketika dalam menjalankan 128 I 

ResosialisasiZakatJasa clan Profesi 



 pembayaran zakat termotivasi oleh keyakinan atau agama yang menuntut untuk 

dilakukan, sebagai ciri khas kebanyakan pegawai yang memiliki pandangan tradisional.  

 

Proposisi kedua, "Surat Edaran Gubernur, Undang- 

undang Zakat, paham kewajiban zakat dan interpretasi ulama terhadap pengumpulan 

zakat penghasilan dan jasa profesi terjadi ketika organisasi BAZDA dipandang sebagai 

objek, sehingga menimbulkan tindakan pembayaran zakat". Proposisi ini 

mengambarkan bahwa ketika pegawai telah menganggap organisasi BAZDA Prov. Sultra 

adalah media yang tepat dalam pembayaran zakat (sebagai objek), maka akan terjadi 

pembayaran zakat sesuai dengan peraturan atau Surat Edaran Gubernur (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.  

 

Pengumpulan zakat yang tidak dilakukan melalui dasar Undang- 

undang zakat dalam 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- 

Qardawi sampai di sini ketika membahas tentang mil musta&d dalam kitab Fiqh 

al-Zakih. Dengan demikian pemikiran al-Qardawi tidak sepenuhnya benar, mengingat 

bahwa pegawai negeri sipil yang memasuki dunia global disebut sebagai masa 

"fluktuasi", ternyata terjadi dialog antara paham kewajiban zakat dengan paradigrna 

rasional.  

 

Melalui proposisi ketiga: "paham tentang kewajiban zakat terhadap media UPZ dan 

BAZDA Prov Sultra, terjadi ketika pegawai dipandang sebagai subjek-objek sehingga 

meninbulkan tindakan rasionalisasi pengumpulan zakat yang terlembaga dalam hukum 

positif. Digambarkan bahwa "pahala" yang semula bersifat mistifikatif atau sesuatu yang 

tidak terselami, ternyata dapat dirasionalkan dalam bentuk yang bersifat sosial dan 

material. Fidyih (tebusan) bagi orang yang berhalangan berpuasa Resosisliszsi Zialattless 
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 disebabkan sakit, hamil atau melahirkan dapat ditebus dengan harta.  

 

Katirat (denda) bagi orang yang melanggar 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 pemulung, pembangunan jalan, 

sarana ibadah, bencana alam dan seterusnya adalah wujud konkret dari "pahala". 

Melalui proposisi ketiga inilah disertasi al-Qardawl tentang mil mustard dalam Fiqh 

al-Zakih tidak ditemukan konteksnya di dalam realitas sosial.  

 

Percy Cohen menambahkan tiga konsep sejarah tentang universalitas, empiris dan 

kausal masing-masing memiliki sifat kecendrurtgan 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, reformulasi pengumpulan zakat penting dilakukan, terutama rumusan yang 

menyangkut zakat penghasilan dan jasa profesi dan tarif zakat pada masa dahulu yang 

bersifat kausal balk yang terjadi sebeiumnya maupun sesudahnya.  

 

Misalnya tarif zakat niaga pada masa lalu 2,5% untuk masyarakat Arab. ?emikian juga 

konsep al-Qardawl tentangn4ibzakat profesi 85 gram emas murni,z18 untuk kalangan 

masyarakat Arab juga harus direvisi ulang ketika pola dialektika tersebut digunakan 

untuk melihat antara n4lb emas 85 gram emas murni Arab, dengan 94 gram emas murni 

di Indonesia. Jadi atas dasar pertimbangan itu jelas bahwa masalah nisib bukanlah 

ketentuan yang 00' (tetap) namun dapat berubah sesuai dengan setting sosial, dan 

tuntutan perkembangan zaman.  

 

Lebih dari itu, hasil penafsiran melalui penalaran dan perilaku keyakinan yang 

berkolaborasi antara zakat dalam 218Konsep al-Qardawitentang nisab zakat profesi 85 

gramemas, juga banyak dijumpai pada buku lain, seperti Zakat datum Perekonornian 

Modern. Memaharni Zakatdan Akuntasi Zakat sebagaimana disebut dimuka. 130 I 
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 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 keyakinan berzakat untuk memenuhi kewajiban agama, tidak 

sedikit di antara pegawai negeri yang mengalami perubahan paradigma bare untuk 

menyesuaikan pemahaman zakat melalui proses dialog yang intensif. Atas dasar itu, 

perilaku tindakan dalam pengumpulan zakat bagi pegawai negeri dalam penelitian ini 

dianggap sebagai penyebab munculnya pengumpulan zakat yang sebenarnya.  

 

Logika hasil penelitian ini, memiliki relevansi yang sangat dekat dengan bagaimana 

praktik pengumpulan zakat pada masa sahabat Abu Bakar, `U mar bin al-Khattab dan 

'Umar bin Abd yaitu pengumpulan zakat melalui institusi religius dan kekuatan politik 

pemerintah. Bertolak dari uraian tersebut, persoalan Surat Edaran Gubernur yang 

dikaitan dengan pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi, hakikatnya masih 

mengundang pro-kontra di kalangan pegawai negeri sipil, bukan pada tataran 

sumbangannya Surat Edaran Gubernur terhadap pengumpulan zakat, akan tetapi pada 

tataran apakah is secara efektif dapat memenuhi berbagai kebutuhan sosial dan spiritual 

pada umat Islam. Pengumpulan zakat penghasilan dan jasa pro fesi di media UPZ dan 

BAZDA Prov.  

 

Sultra dalam hukum positif, sesungguhnya merupakan jawaban terhadap adanya 

kebutuhan masyarakat yang tetap menggelegak di tengah krisis ekonomi yang 

cendrung kapitalistik.Z19 Pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi 219Dalam 

kajian ekonomi Islam. kapitalistik yaitu tindakan penimbunan kekayaan tanpa batas 

yang lelas, dan tidak mengakui bahwa sebagian dan harta kekayaan itu ada hak bagi 

orang miskin. Baca Syed Nawab Haider Naqvi, Islam, Economics and Society 

(London-New York, 1994), 93. ResoseIaoesi Zakir _Ass dim Antes, I 131 



 akan hidup dan lestari, manakala terjadi hubungan sosial antara pegawai negeri, 

pemerintah dan ulama berlangsung secara konstan dan inheren.  

 

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 memformulasikan zakat 

penghasilan dan jasa profesi masa lampau, termasuk formulasi paham tentang 

kewajiban zakat masa lampau ke sistem perkembangan zakat masa kini, yang dianggap 

masih relevan, rasional dengan kondisi sosial sekarang. Oleh karena itu, pengumpulan 

zakat penghasilan dan jasa profesi pegawai negeri sipil di Sulawesi Tenggara merupakan 

bagian dari fenomena tersebut.  

 

Berdasarkan konsep-konsep di atas, seperti Berger, al- 

Qardawl, Ibnu Khaldun, Weber dan Cohen bahwa problem utamanya adalah institusi 

Undang-IJndang zakat, Surat Edaran Gubernur Pray. Sultra dan paham kewajiban zakat. 

Undang- 

undang zakat dan Surat Edaran Gubernur secara teknis yudisial (kelembagaan hukum), 

yaitu menempatkan pengumpulan zakat dalam bentuk formal dengan kondisi sosial 

modern melalui inovasi bagian-bagian pranata tradisional atau menentang hukum Islam 

dalam bentuk tradisionalnya, bukan semata-rnata menentang konsep hukum Islam 22U 

Dari penjelasan ini, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud Surat Edaran adalah 

peraturan yang berbentuk "himbauan" dari Gubernur Pray.  

 

Sultra kepada pegawai negeri agar mengumpulkan zakatnya di lembaga BAZDA Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Periksa juga Yarnani, Antara al•Farabi don Khomeini:Filsafat Politik 

Islam (Bandung: Mizan, 2002), 71. zzoioseph Schacht, An Introduction to Islamic Law 

(Oxford: University Press, 1964), 100. 132 I Resosndisasi Zaksn jasa dan Proles,' 



 Berdasarkan hasil pemaparan dan analisis pada bab sebelumnya, terkait dengan 

formalisasi zakat penghasilan dan jasa profesi, diperoleh beberapa temuan pen eliti 

sesuai dengan signifikansi masalah yang diajukan.  

 

Temuan penelitian ini tentu saja ada yang bersifat menguatkan, mematahkan, 

mengkritik dan membandingkan terhadap beberapa temuan penelitian sebelumnya, 

balk 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 kewajiban zakat 

penghasilan dan jasa profesi di antaranya: Pertama, buku ini kiranya dapat memberikan 

jawaban bahwa zakat penghasilan dan jasa profesi dalam Islam bukan sekedar ibadah 

mandah, tetapi juga bisa dijadikan sumber dalam menunaikan tugas sosial, yaitu untuk 

membangun peradapan 



manusia atau masyarakat secara lugs.  

 

 

wawasan pemahaman dan kesadaran _Kedua, memberikan umat Islam, selain 



mendorong agar mengoptimalkan terapan zakat penghasilan dan jasa profesi. Ketiga, 

kesadaran dan komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, baik pemerintah 

atau ulama yang mendukung pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi. 

Keempat, kepercayaan umat Islam terhadap lembaga formal zakat, baik dalam 

pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Resosirdisasi Zikor jazz don 
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 PENUTUP A.  

 

Kesimpulan Berdasarkan pada paparan dalam Gab-bab sebelumnya, penulis 

menyimpulkan bahwa pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi pegawai negeri 

sipil di BAZDA Prov. Sultra terdapat peran pemerintah, tokoh agama (ulama) dan 

pengawai negeri yang mengaiami dinamika sebagai berikut: Pertama, paham tentang 

kewajiban zakat penghasilan dan jasa profesi di kalangan pegawai negeri sipil tampak 

beragam. Mereka menerima zakat penghasilan dan jasa 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 mandah. Pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil haldkatnya berada 

di dalam proses penerimaan dan penolakan antarpegawai dalam penggolongan 

jabatan, baik yang berbasis pada paham kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur dan 

interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif. Pengumpulan zakat yang dilakukan 

antarberbagai instansi atau kantor dalam konteks kebijakan pemerintah daerah melalui 

Surat Edaran Gubernur Prov.  

 

Sultra, secara umum (pegawai golongan III-IV) berimplikasi pada pilihan tindakan yang 

berbeda, ternyata dapat menggambarkan secara mendasar tentang konfigurasi varian 

paham kewajiban zakat penghasilan dan jasa profesi, antarpegawai dalam 

penggolongan jabatan. Kedua, pegawai negeri sipil melakukan pengumpulan 

zakat-infak di UPZ dan BAZDA Prov. Sultra hakikatnya bertumpu pada paham kewajiban 

zakat, Surat Edaran Gubernur dan interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif. 

Hubungan relasionalitas ketiga faktor (paham kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur 

dan interpretasi ulama] tersebut, juga dapat mempertemukan berbagai varian 
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 kewajiban zakat profesi antarpegawai dalam penggolongan jabatan, yang 

ditransformasi melalui sosialisasi pengumpulan zakat. Mela]ui sosialisasi secara intens, 

zakat penghasilan dan jasa profesi pegawai negeri sipil di BAZDA Prov.  

 

Sultra dapat dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang. Untuk melestarikan 

zakat penghasilan dan jasa profesi, peran besar dilakukan oleh pemerintah, ulama dan 

pegawai negeri sipil yang terlibat di dalamnya. Dalam proses reformulasi zakat 

penghasilan dan jasa profesi, inti pengumpulan zakat hakikatnya adalah membersikan 

dan mensucikan hati atau memperoleh "pahala" atau keselamatan dunia dan akhirat. 

Ketika memandang pahala itu berkaitan dengan pengumpulan zakat di UPZ dan BAZDA 

Prov.  

 

Sultra, maka terdapat dialektika pegawai sebagai subjek-objek, sehingga menghasilkan 

dialektika paham tentang kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur dan interpretasi 

ulama. Dialektika tersebut muncul dalam kaitannya dengan interaksi antarpegawai 

dalam penggolongan jabatan (pegawai golongan III-IV) yang terlibat di dalamnya. 

Dewasa ini yang muncul ke permukaan adalah rasionalisasi "pahala", sebagai akibat dari 

spiritualisasi "ibadah wajib" dalam bingkai hukum positif.  

 

Sebagai akibat lebih lanjut dari relasi antarpegawai dalam penggolongan jabatan, maka 

juga terjadi berbagai perubahan, terutama dalam wacana zakat penghasilan dan jasa 

profesi di wilayah setempat maupun konfigurasi tindakannya. Pegawai negeri yang 

menjadi subjek terhadap pengumpulan zakat, balk yang menerima dan menolak di 

media atau institusi UPZ dan BAZDA Pray. Sultra ternyata bisa berdialog dalam 

mewujudkan zakat penghasilan dan jasa profesi yang berkolaborasi antara 

pengumpulan zakat dalam shari'ah Islam dengan motivasi Surat Edaran Gubernur atau 

Undang- 

undang zakat dalam hukum positif.  

 

Pengumpulan zakat pro fesi yang hidup dan berkembang, merupakan basil jalinan kerja 

sama antarberbagai agen (pemerintah, ulama dan respon pegawai) melalui Surat Edaran 

Gubernur, paham kewajiban zakat dan interpretasi ulama yang secara intensif terlibat di 

dalamnya. Ketika terjadi dialog antarpegawai dalam Resothdismsr Zakor Asa dan Proles: 
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 penggolongan jabatan dan agen-agen tersebut, maka implikasinya adalah 

perubahan-perubahan dalam pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi, baik 

dalam wacana pemikiran atau dalam tataran tindakan-tindakan sosial yang hidup di 

masyarakat.  

 

Jadi, relasi paham tentang kewajiban zakat, terbitnya Surat Edaran Gubernur dan 

interpretasi ulama, hakikatnya mempunyai relevansi dengan perubahan-perubahan 

aktual dalam formula atau pelestarian zakat penghasilan dan jasa profesi di Sulawesi 

Tenggara. Dengan demikian temuan penelitian di lapangan tentang pengumpulan zakat 

penghasilan dan jasa profesi ini, dalam faktanya meniscayakan adanya dua kekuatan, 

yaitu kekuatan doktriner (teks al-Qur'an, nilai) dan kekuatan hukum positif 

(Undang-undang zakat dan Surat Edaran Gubernur).  

 

Keyakinan spiritualitas "kewajiban zakat untuk memperoleh pahala" 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. 

[ni semua dilakukan mereka (para pegawai), terutama ketika melakukan proses 

pengumpulan zakat penghasilan dan jasa profesi di media UPZ dan BAZDA Prov. Sultra. 

Secara teoritis, temuan penelitian ini berimplikasi langsung pada dua pemahaman zakat 

penghasilan dan jasa profesi, yaitu dimensi sosiologis-empiris dan kontekstualis.  

 

Temuan ini pada satu sisi menguatkan dasar paham kewajiban zakat profesi perspektif 

sosiologis dan 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 penghasilan dan jasa 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 

batik unsur sosial atau kondisi masyarakat tertentu.  

 

Bagi komunitas ini, tafsir yang keluar dari maksud tersebut, teksnya 136 I Resosialisasi 
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 telah dianggap sebagai tafsir yang menyimpang. Kewajiban zakat tidak memerlukan 

adanya kajian dan dialog-dialog ulang, namun is perlu diterapkan 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, Surat Edaran Gubernur 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. Jadi, konfigurasi pengumpulan zakat profesi pegawai negeri 

sipil di Provinsi Sulawesi Tenggara, perspektif sosiologi telah memberikan gambaran 

tentang bagaimana mereka memformulasikan pengumpulan zakat penghasilan dan jasa 

profesi di media UPZ dan BAZDA Prov. Sultra, dalam kehidupan sosial.  

 

Pengumpulan zakat penghasilan dan jasa pro fesi yang ditentukan relasi paham 

kewajiban zakat, Surat Edaran Gubernur dan interpretasi ulama, merupakan hasil 

reformulasi antara pegawai, pemerintah dan ulama dalam bingkai hukum positif, adalah 

contoh kongkret penafsiran zakat penghasilan dan jasa profesi yang bercorak pada 

Provinsi setempat. B. Rekomendasi 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 lolcus penelitian. Buku ini juga tidak 

menjangkau terhadap persoalan dasar, apakah variabel-variabel relasi paham tentang 
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 SK atau Surat Edaran Gubernur Prom.  

 

Sultra, interpretasi ulama, media atau lembaga UPZ dan BAZDA 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. Penulis sadar bahwa sebuah tradisi 

keilmuan manusia termasuk sosio-hukum, hanya dapat meneliti apa yang tampak. 

Selebihnya bisa berspekulasi untuk meramalkan yang tersernbunyi.  

 

Mungkin akan ada penelitian lain, yang bertugas untuk menjelaskan 

hubungan-hubungan antarvariabel yang kompleks tersebut. Buku ini, sesuai dengan 

fokus pembahasanya tentu lebih kepada pemahaman tentang pengumpulan zakat 

penghasilan dan jasa profesi pegawai negeri sipil, yang ditentukan oleh faktor paham 

kewajiban zakat, SK atau Surat Edaran Gubernur dan interpretasi ulama serta 

Undang-undang zakat, dalam bingkai hukum positif. Atas dasar itu, pengumpulan zakat 

selain pegawai negeri sipil, seperti kalangan pengusaha, petani, perkebunan dan 

lain-lain kurang mendapat perhatian pemerintah daerah yang memadai.  

 

Kiranya diperlukan penelitian lain, yang akan mencoba secara lebih mendalam mengkaji 

kategori-kategori zakat tersebut, dalam bingkai hukum positif di Sulawesi Tenggara. 138 
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 Penghasilan yang diperoleh melalui sektor jasa dan profesi yang diterima rutin setiap 

bulan oleh para pekerja kantoran, perusahaan, pilot pesawat, perkapalan, anggota 

dewan, para pegawai negen dan lainya, selama ini diperkirakan sektor yang paling 

banyak menghasilkan uang, tegasnya hash' pendapatan dari sektor jasa. Gaji para 

pekerja dan pegawai tersehut, waph di keluarkan zakatnya dengan syarat telah 

mencapai nisab dan hawl seni I ai 94 garam emas (ukuran emas Indonesia).  

 

Penal i (Ian ini mengkaji ten tang Zakat Penghasilan dan jasa Profesi yang terkait dengan 

reiasi paham kewajiban zakat, interpretasi ulama dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi 

Tenggara nomor: 451.12/3645 tahun 2010 perihal zakat, infaq dan shatiaqab yang 

muzakinya di fokuskan pada pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Mengkaji formaiisasi zakat penghasilan dan jasa profesi yang di dalamnya 

menyangkut pola-pola dan tindakan pro-kontra terhadap pengumpulan zakat, infaq dan 

shadacjah yang memiliki dimensi sosial dan spiritual dalam bingkai hukum positif, 

sehingga memperoleh gambaran jelas menjadi penting untuk dilakukan, dalam rangka 

memuwujudkan kesejahteraan bagi ekonomilemah.  

 

Buku ini menggunakan pendekatan sosial (eksternalisasi, internalisasi objektivasi dan 

'asabiyah), karena fenomena yang damn bukan bersifat eksternal namun berada pada 

masing-masing individu. Data diperoleh melalui observasi partisipatif atau pengamatan 

terlihat dan wawancara. Selain mela]ui wawancara mendalam dan observasi terlibat, 

pengumpulan data juga dilakukan dengan dokumentasi guna me mahami hal- 

hal yang terkait dengan pengumpulan zakat di berbagai instansi pegawai negeri sipil di 

lingkup Pemeri n tan Provinsi Sulawesi Tenggara.  

 

Penelitian ini menggunalcati teori sosiologi sebagai model analisis, sedangkan subjek 

dalarn penelitian ini adalah pegawai negeri Dari data yang dihimpun, ternuan penelitian 

ini men u njukkan adanya reformulasi pengumpulan zakat dan pola-pola tindakan 

pegawai dalam pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Pray. Sultra, 

balk golongan pegawai yang menoiak maupun yang menerima diclasari oleh paharn 

tentang kewajiban zakat, terbitnya 5K dan Surat Edaran Guhernur serta interpretasi 

ulama yang merupakan faktor penentu dalam pengumpulan za penghasilan dan jasa 

profesi.  

 

Untuk membuktikan bahwa foktor-faktor tersebut eksis wujudnya adalah adanya 

tindakan pengumpulan zakat yang dilakukan pegawai di berbagai instansi melalui UPZ 

(Unit Pengumpul Zakat) dan BAZDA. Implikasi dari Undang-undang Rl nomor 30 tahun 

1999 tentang pengelolaan zakat tercermin dalam kesadaran pegawai untuk rnelakukan 

pengumpulan zakat, baik secara eksternal (formal) maupun internal (untuk memperoleh 

pahala, rnensucikan jiwa dari sifat kikir atau keselamatan dunia akhirat).  
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