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Tanggal 26 Juli 2011 Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) 

menapak usia 36 tahun. Secara resmi berdirinya MUI Pusat 

ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Pertama Majelis 

Ulama di Jakarta yang dibuka oleh Presiden Soeharto. 

Piagam berdirinya MUI tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah / 

26 Juli 1975 ditanda-tangani oleh 26 Ketua Majelis Ulama 

Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, organisasi Islam 

tingkat pusat ( Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syarikat 

Islam, Perti, Al-Wasliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, 

Dewan Masjid, dan Al-Ittihadiyah ), Binrohis AD, AL, AU,  

dan POLRI, serta 13 ulama yang diundang sebagai peserta perorangan dalam Munas 

Pertama MUI.  

 

MUI periode pertama dipimpin oleh Ketua Umum Prof. Dr. Hamka  (1975 – 1981 ), 

dilanjutkan oleh K.H.M. Syukri Ghozali ( 1981 – 1985 ) , K.H. Hasan Basri  ( 1985 – 

1998 ), Prof. K.H. Ali Yafie ( 1998 – 2000 ), dan K.H.M.A. Sahal Mahfudz ( 2000 – 

sekarang ). Semenjak awal berdiri  MUI dengan kepemimpinan Allhu yarham Buya 

Hamka telah memancangkan prinsip bahwa yang akan dikibarkan oleh Majlis Ulama 

adalah ukhuwah Islamiyah. MUI hadir untuk menjaga kepentingan umat Islam secara 

keseluruhan, tanpa menonjolkan golongan dan kelompok. Oleh karena itu, MUI tidak 

mengerjakan apa yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam yang lain. 

Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia yang disahkan tahun 1975 menetapkan fungsi 

MUI sebagai berikut : Pertama, memberi fatwa dan nasihat kepada umat Islam dan 

Pemerintah mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan sebagai amar makruf 

nahi munkar. Kedua, memperkuat ukhuwah islamiyah serta meningkatkan kerukunan 

antarumat beragama. Ketiga, sebagai organisasi yang mewakili umat Islam. Keempat, 

menjadi penghubung antara ulama dan umara ( pemerintah ). 
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Pada waktu MUI baru berdiri, seorang mubaligh muda H. Hasyim Adnan bertanya 

kepada Buya Hamka, “Apa sanksinya kalau pemerintah nanti tidak mau menjalankan 

suatu keputusan atau fatwa dari Majelis Ulama?“ Buya Hamka menjawab, “Tidak ada 

sanksi yang dapat kita pergunakan. Kita sebagai ulama hanya berkewajiban melakukan 

amar makruf nahi mungkar. Kewajiban kita di hadapan Allah hanya menyampaikan 

dengan jujur apa yang kita yakini. Sanksi orang yang menolak kebenaran yang kita 

ketengahkan bukanlah dari kita. Kita ini hanya manusia yang lemah. Yang memegang 

sanksi adalah Allah Ta’ala sendiri.” ( Hamka, “Dari Hati ke Hati : Bisakah Suatu Fatwa 

Dicabut ?”, majalah Panji Masyarakat No. 324, 1981 ). 

Dalam pedoman penetapan fatwa MUI disebutkan bahwa MUI Pusat berwenang 

mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan 

menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan / atau masalah-

masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-

daerah lain. 

Umat Islam Indonesia semestinya menghormati kedudukan dan fungsi MUI serta 

menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan dalam menghadapi persoalan-persoalan 

keagamaan dan kemasyarakatan. Penulis mencatat cukup banyak rekomendasi dan fatwa 

tentang zakat yang dikeluarkan MUI dalam rentang waktu lebih dari tiga dasawarsa ini. 

Pada tahun 1990 MUI menyelenggarakan Seminar Nasional tentang zakat dan pajak. 

Seminar menghasilkan kesimpulan mengenai status zakat dan pajak bahwa zakat adalah 

kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar nash Al-Quran dan Sunnah, sedangkan pajak 

adalah kewajiban atas dasar ketetapan ulil amri, yang dibenarkan oleh ajaran Islam 

berdasarkan prinsip maslahah ammah ( kemaslahatan umum ). 

Mengenai zakat atas jasa atau gaji pegawai dan sejenisnya yang belakangan dikenal 

sebagai “zakat profesi“, Komisi Fatwa MUI tahun 1982 memfatwakan bahwa 

penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nishab dan haul. Pada 1982 

MUI juga menetapkan fatwa tentang men-tasharuf-kan dana zakat untuk kegiatan 

produktif dan kemaslahatan umum. 

Pada 1996 MUI menetapkan fatwa bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan 

pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk 

dalam asnaf fisabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al- 

Quran surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fisabilillah menurut 

sebagian ulama fiqih dari beberapa mazhab dan  ulama tafsir adalah lafaznya umum. 

Pada 2002 MUI menetapkan fatwa tentang zakat penghasilan sebagai berikut: Pertama, 

yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan, seperti gaji, honorarium, 

upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin maupun tidak rutin, 

seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh 

dari pekerjaan bebas lainnya. Kedua, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan 
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zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 

gram. Ketiga, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup 

nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu 

tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. 

Keempat, Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen. 

Tahun 2011 MUI menetapkan fatwa terhadap beberapa persoalan aktual pengelolaan 

zakat, yakni tentang amil zakat, hukum zakat atas harta haram, penyaluran harta zakat 

dalam bentuk aset kelolaan, dan fatwa tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran 

harta zakat. 

Kompilasi fatwa-fatwa MUI sejak 1975 sampai sekarang yang telah dibukukan 

merupakan khazanah dan rujukan hukum yang perlu diketahui dan dipedomani oleh umat 

Islam di Indonesia. Masalah-masalah baru yang terkait dengan hukum agama akan selalu 

muncul di tengah masyarakat yang memerlukan jawaban dari segi hukum agama. 

Menyangkut dimensi aktual permasalahan zakat sebagai ibadah maaliyah ijtimaiyyah, 

penulis memandang istimbath dan tarjih atas hukum zakat perlu terus dilakukan oleh 

MUI. Di sisi lain, pengelola zakat ( amil ), tidak boleh menyimpang dari hukum zakat  

yang sudah qath’i atau menggunakan dalil hukum yang masih diperselisihkan ( ikhtilaf  ) 

oleh para ulama. 

Urgensi fatwa tentang zakat haruslah dipandang secara utuh dan menyeluruh, terutama 

urgensi kegunaannya sebagai rujukan penyusunan kebijakan dan pedoman operasional 

pengelolaan zakat yang semakin berkembang di tanah air kita. Wallahu a'lam bish-

shawab. ■ 

 

Sumber : Lembaran Khusus BAZNAS, Republika, Senin, 1 Agustus 2011 / 1 Ramadhan 

1432 H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan Kehidupan | http://jalmilaip.wordpress.com/agama/zakat/ 

 


