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MENYELIA KARYA MUHAMMAD HADI TENTANG PROBLEMATIKA ZAKAT PROFESI DAN

SOLUSINYA SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Oleh Husain Insawan

Pertama: Buku di hadapan pembaca adalah disertasi Doktor dari Muh. Hadi pada IAIN

Sunan Ampel Surabaya 2009 yang berjudul: Zakat Profesi dan Implementasinya bagi

PNS di Tulungagung Jawa Timur. Makna yang bisa ditangkap melalui formulasi judul ini

terkesan bahwa PNS merupakan obyek pendistribusian dari zakat profesi yang mereka

hasilkan sendiri, tidak hanya sebagai subyek yang menjadi sumber zakat profesi itu.

Dalam perspektif penulis, idealnya judul tersebut diformulasikan menjadi Zakat Profesi

PNS dan Implementasinya di Tulungagung Jawa Timur. Dengan formulasi ini dapat
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dipahami bahwa zakat profesi bersumber dari gaji PNS dan setelah dikelola kemudian

didistribusikan kepada kaum yang membutuhkan atau kaum the havent, baik secara

konsumtif maupun secara produktif, bukan kepada PNS. Istilah PNS juga masih

interpretable, tidak dibatasi secara khusus, apakah PNS pada Pemkab Tulungagung

ataukah seluruh PNS yang ada di Tulungagung.

Kedua: Buku ini berjudul Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan

Sosiologi Hukum Islam. Terkait dengan term Sosiologi Hukum Islam menimbulkan

pertanyaan, yakni: Bagaimana rumusan sosiologi hukum Islam sesungguhnya secara

teoritis-konkrit? Apakah hanya karena keberadaan Ibnu Khaldun selaku sosiolog Muslim

dengan Teori Ashabiyah-nya, sehingga penulis buku ini mengklaim bahwa inilah karya

yang mengkaji zakat profesi dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam,

ataukah mungkin karena ada alasan lain yang lebih argumentative.

Juga kurang beralasan untuk menamakan sosiologi hukum Islam, jika hanya seorang

Ibnu Khaldun an sich yang direpresentasikan sebagai perumus sosiologi hukum Islam,

sementara pada sisi lain, masih terdapat sosiolog, seperti Mary Godman, Cohen, dll yang

pemikirannya belum tentu merefleksikan sosiologi hukum Islam. Ketiga: Buku ini amat

Tulungagung Sentris dan terkesan tidak menasional sebab data dan informasi yang

ditampilkan terpaku pada PNS, Ulama, dan stakeholders yang berada di wilayah

Tulungagung saja.

Buku ini agar menasional, hendaknya menyajikan problematika dan solusi zakat profesi

secara umum, kemudian mengambil contoh kasus di Tulungagung secara singkat namun

konprehensif. Disarankan kepada penulis agar materi yang diterbitkan dari disertasi ini

cukup Bab II Tinjauan Kepustakaan dan Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dengan

sedapat mungkin menghindari sentimental geografis, sehingga buku ini dapat berbicara

pada segala ruang.

Sebaliknya, bila yang ditampilkan adalah data dan informasi yang bersifat

keindonesiaan, maka seolah buku ini berbicara pada semua kalangan dan pembacanya

merasa tertarik dan ingin memiliki informasi yang lengkap mengenai materi zakat

profesi itu. Di sinilah sejatinya letak kemenarikan buku ini, sehingga bisa menjadi trade

mark penulis. Keempat: Dalam studi terdahulu, hanya Syarifuddin Abdullah yang

mengulas zakat profesi dalam sebuah buku yang berjudul Zakat Profesi, ia membagi dua



kategori pekerjaan, yakni pekerjaan otak (al-mihnah), seperti kalangan profesional; dan

pekerjaan otot (al-hirfah), seperti wiraswasta.

Kemudian Yusuf Qardhawi dalam buku yang bertema Fiqih al-Zakah memetakan

sumber-sumber kekayaan yang berpotensi untuk ditarik zakat profesinya yang disebut

dengan Mal Mustafad, yakni Kasb al-Amal (pekerjaan yang terikat pada lembaga atau

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

tentara, dll); dan al-Mihan al-Hurrah (pekerjaan yang tidak terikat dengan orang berkat

kecekatan tangan dan otak, seperti dokter praktik, advokat, seniman, tukang kayu, dll).

Adapun Syechul Hadi Permono, Huseyn al-Shahathah, Ugi Suharto, Abdurrachman

Qadir, dan Didin Hafidhuddin yang ditampilkan hanya pembahasan zakat secara global

dan tidak spesifik pada zakat profesi. Idealnya penulis buku ini, bila bertemu dengan

sebuah karya yang membahas masalah zakat secara global, namun di dalamnya

terdapat bahan mengenai zakat profesi, maka cukup menyadur bagian tertentu yang

khusus mentelaah zakat profesi tersebut karena tema utama buku ini adalah zakat

profesi, sehingga dengan begitu posisi buku ini akan semakin jelas dalam blantika karya

ilmiah yang bertemakan zakat profesi.

Kelima: Disertasi/buku ini mengetengahkan relasi di antara ketiga unsur, yakni

kewajiban zakat, SK Bupati, dan interpretasi ulama, tetapi konsideran SK Bupati tidak

ditampilkan dalam buku ini, sehingga dapat menghasilkan sikap apriori terhadap teks

yang dijadikan sebagai payung hukum penarikan zakat profesi kepada PNS di

Tulungagung. Sebaiknya konsideran SK Bupati Tulungagung terkait zakat profesi ini

dilampirkan pada bagian akhir buku ini, sehingga pembaca bisa melakukan analisis

sendiri mengenai hakikat keberadaannya ketika dikaitkan dengan kondisi real yang

terjadi di lapangan.

Keenam: Pada aspek metodologis, buku ini secara kentara merupakan hasil penelitian

kualitatif dengan mengambil bentuk studi kasus. Kelemahan studi kasus terletak pada

justifikasi dan generalisasi pada persoalan-persoalan serupa. Padahal, setiap persoalan

berbeda kondisinya pada latar alamiah. Demikian pula, penulis pada prinsipnya

menggunakan pendekatan fenomenologis-filosofis (-- meski tidak disebutkan secara

gamblang) yang mencoba menangkap makna dan mengungkap nomena dibalik

fenomena yang ada. Penyajian data dan pembahasannya lebih eksploratif dengan



menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Kolaborasi teori dan fakta; pengujian tesis dan antithesis serta melakukan sintesa

muncul dalam karya ini. Ketujuh: Mary Douglas merumuskan konsep legitimasi,

kolektivitas, dan fungsionalitas. Legitimasi dibagi dalam dua kategori, yaitu legitimasi

institusi-rasional dan legitimasi kolektif-mistis. Konsep legitimasi institusi-rasional

memandang bahwa zakat profesi sebagai keharusan institusional berdasarkan UUZ dan

SK Bupati; sedangkan legitimasi kolektif-mistis memandang bahwa zakat profesi

ditunaikan atas dasar keyakinan beragama.

Konsep legitimasi institusi-rasional dapat melahirkan kekerasan struktural (structural

violence); sedangkan legitimasi kolektif-mistis bisa menimbulkan pembangkangan

(inconsistence). Konsep selektivitas dibagi dua, yakni selektivitas afektif-holistis dan

rasional individualistis. Selektivitas afektif-holistis melihat bahwa pembayaran zakat

profesi profesi berdasarkan hati nurani; selektivitas rasional-individualistis memandang

bahwa pembayaran zakat profesi dilakukan secara cermat, sistematis, dan terorganisir.

Fungsionalitas dibagi dua, yaitu koherensi (hubungan sosial) untuk zakat profesi

produktif atau produktif kreatif yang terdistribusi; dan tautologi digunakan untuk melihat

eksistensi zakat tersembunyi atau tidak diharapkan didistribusikan secara konsumtif

kreatif (beasiswa) dan konsumtif tradisional (fakir-miskin). Kedelapan: Haul pada

prinsipnya sangat elastis, tidak harus menunggu sampai 1 tahun, tetapi bila sudah

memenuhi nishab, maka zakat sudah bisa dikeluarkan. Kesembilan: Delapan ashnaf

sebagai golongan yang berhak mendapatkan zakat perlu dikonstruk ulang sebab tidak

menutup kemungkinan seseorang dianggap mampu tetapi realitanya tidak demikian,

sehingga term kaum berpunya/the have dan tidak berpunya/the havent mesti dipikirkan.

Kesepuluh: Zakat profesi yang ditunaikan oleh PNS tidak murni karena panggilan hati

nurani sebagai wujud dari pengamalan ajaran agama karena ada juga PNS, khususnya

mereka yang menjabat ingin mengurus kelakuan baik di hadapan Bupati, sehingga

meski berat dilakukan, mereka tetap menunaikannya. Prinsip menjalankan sesuatu atas

dasar keridhaan dan tidak terpaksa menjadi penting dalam konteks ini. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka zakat tidak hanya kriteria materi zakatnya yang harus jelas,

tetapi personal muzakki itu sendiri juga yang harus jelas kriterianya.



Jangan sampai PNS mengeluarkan zakat profesi karena terpaksa atau kelihatan rela di

permukaan tetapi di dalam hati merasa terpaksa. Jadilah kerelaan yang dipaksakan.

Oleh karena itu, zakat profesi terimplementasi benar-benar karena kesadaran personal

muzakki. Wa Allah alam bi al-shawab
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