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Sinergikan Zakat dan Pajak 
Nashih Nashrullah 

 

Banyak manfaat jika zakat bisa menjadi pengurang pajak. 

 

 JAKARTA -- Saatnya zakat dan pajak disinergikan untuk mempercepat peningkatan 

kesejahteraan umat. Sinergi  itu bisa ditempuh salah satunya dengan menjadikan zakat 

sebagai pengurang pajak langsung ( tax credit ), bukan hanya sebagai pengurang 

penghasilan bruto wajib pajak ( tax deductible ).  "Ini tugas kita bersama," ujar Ketua 

Umum Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Didin Hafidhuddin saat membuka 

seminar nasional "Sinergi Pajak dan Zakat Dalam Menyejahterakan Umat" di Jakarta, 

Jumat (19/8). 

 

Ditegaskan Didin, ada sejumlah argumen yang memperkuat pendapatnya tentang sinergi 

zakat dan pajak.  Dari sisi perspektif keuangan negara, ketika ada proses sinergi dan 

intergritas zakat pada kebijakan fiskal, akan ada sejumlah manfaaat yang  didapat, yakni 

perluasan basis muzaki dan wajib pajak. 

 

Selain itu, lanjut Didin, dengan adanya koordinasi yang baik antara otoritas zakat dan 

pajak, maka identifikasi muzaki dan wajib pajak semakin luas. Kondisi ini diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan pajak. "Kebijakan ini terbukti ampuh di Malaysia. 

Pendapatan dari zakat dan pajak justru meningkat." 

 

Manfaat lain zakat sebagai pengurang pajak langsung, kata Didin, adalah keberadaan 

zakat membantu meringankan beban APBN dalam pengentasan kemiskinan. Dengan 

anggaran Rp 86 triliun yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan tahun ini, 

setiap orang miskin akan menerima bantuan rata-rata Rp 2,77 juta per tahun atau Rp 

230 ribu per bulan.  

 

Jika zakat bisa diberdayakan minimal  Rp 100 triliun saja dari potensi keseluruhan 

sebesar  Rp 217 triliun per tahun, maka akan ada tambahan dana sebesar  Rp 3,22 juta 

per tahun bagi tiap warga miskin, atau Rp 268 ribu per bulan. 

 

Hal senada diungkapkan Presiden Dompet Dhuafa Ismail A Said. Menurutnya, 

kebijakan zakat sebagai  pengurang pajak langsung penting diberlakukan. Kebijakan itu 

bisa menjadi media apresiasi bagi badan usaha yang telah membantu upaya pemerintah 

dalam mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan. Namun diakui, kebijakan itu 

memerlukan mekanisme dan persyaratan khusus. 

 

Ia yakin, kebijakan itu kelak dapat menjadi daya tarik karena nilainya cukup berarti. Ia 

pun mengusulkan, perlu sosialisasi bersama antara Ditjen Pajak dan organisasi 
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pengelola zakat. "Misalnya, sosialisasi: 'Orang Bijak Taat Bayar Pajak dan Zakat'." 

 

Belum diatur UU 

                                                                                                                                                     

Pemerintah sendiri sejauh ini belum bisa memberlakukan kebijakan zakat sebagai 

pengurang pajak langsung. "Hal ini karena Undang-Undang Perpajakan yang berlaku 

sekarang hanya mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan bruto wajib pajak," kata 

Dirjen Pajak Fuad Rahmani.   

 

Saat ditanya kendala  yang membuat pemerintah belum dapat mewujudkan gagasan itu   

( zakat sebagai pengurang pajak langsung ), Fuad menjawab, semua itu dikembalikan ke 

UU dan regulasi yang ada. "Sementara ini, UU Perpajakan yang merupakan 

kesepakatan DPR dan pemerintah belum mengatur zakat sebagai pengurang pajak 

langsung."  

 

Fuad enggan berandai-andai terkait peluang implementasi gagasan itu jika kelak UU 

yang ada direvisi. Menurutnya, berbagai gagasan sedang dikaji intensif oleh pemerintah. 

Pihaknya menolak untuk memutuskan manakah gagasan yang paling tepat:  zakat 

sebagai tax credit atau tax deductible. "Manakah yang paling benar? Wallahu'alam."   

■ ed: wachidah handasah 
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Jalan Kehidupan | http://jalmilaip.wordpress.com/zakat/ 


