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Sinergi Zakat dan Pajak 
agi umat Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus dibayar setiap tahun, 

khususnya bagi mereka yang telah mampu. Zakat bertujuan untuk 

membersihkan harta dan penghasilan yang didapatkan sekaligus membantu 

fakir miskin dan orang-orang yang kekurangan sebagaimana diperintahkan oleh Allah 

SWT seperti telah ditentukan dalam Al-Quran surah at-Taubah ( 9 ) ayat 60. Dalam ayat 

tersebut disebutkan, ada delapan golongan ( ashnaf ) yang berhak menerima zakat, yaitu 

fakir, miskin, amil ( pengelola zakat ), mualaf, budak ( hamba sahaya ), orang yang 

berutang ( gharimin ), orang yang berjuang di jalan Allah (  fi sabilillah ), dan orang 

yang dalam perjalanan  ( ibnu sabil ). 

 

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia ( sekitar 88 persen 

atau sebanyak 206,8 juta jiwa ), jumlah zakat yang bisa dihimpun mencapai Rp 100 

triliun per tahun. Sayangnya, hingga saat ini, sejumlah badan atau lembaga amil zakat    

( BAZ / LAZ ) baru mampu mengumpulkan atau menghimpun dana zakat sekitar Rp 

100 miliar per tahun. Apakah yang menjadi masalahnya? Apakah umat Islam sudah 

enggan membayar zakat seperti yang terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar as-

Shiddiq RA sehingga harus diperangi? Atau karena ada faktor lainnya? 

 

Salah satu problem yang menjadi kendala dalam pengumpulan zakat adalah adanya 

peraturan yang dinilai memberatkan umat Islam, yaitu kewajiban membayar pajak. 

Umat Islam, khususnya pengusaha Muslim, merasa harus membayar ganda, yakni zakat 

dan pajak. 

 

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Karena itu, pajak juga harus 

dibayarkan. Namun, karena pembayaran yang ganda ini, terjadilah kesimpangsiuran 

masalah. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur masalah ini. UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada 

Pasal 14 ayat 3 menyebutkan, zakat yang dibayarkan kepada BAZ atau LAZ 

dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Hal ini ditindaklanjuti dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 yang di dalam Pasal 9 ayat 1 

dinyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan bisa menjadi pengurang pajak. Dengan 

terbitnya UU Nomor 38 Tahun 1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2000 tersebut, maka 

pemerintah telah menghubungkan pranata ( sinergi ) zakat dan pajak. Sayangnya, 

peraturan perundang-undangan ini belum tersosialisasi secara maksimal. Akibatnya, 

membayar zakat dan pajak dirasa sangat memberatkan. Padahal, dalam kedua peraturan 

tersebut sudah dijelaskan bahwa zakat menjadi pengurang pajak. 

                                                                                                                                                  

Untuk itu, ada baiknya pemerintah, direktorat pajak, ulama, tokoh masyarakat, dan 

lembaga amil zakat bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar 

terhimpun dana zakat maupun pajak yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat, bukan segelintir orang. Semoga. ■ 
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Jalan Kehidupan | http://jalmilaip.wordpress.com/agama/zakat/ 
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