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ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK 

(studi di kantor pelayanan pajak pratama Surakarta) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dapatkah zakat menjadi pengurang pajak. 

Untuk dapat mengetahui pelaksanaan zakat sebagi pengurang penghasilan kena pajak. 

Untuk dapat mengetahui proses atau tahapan-tahapan pengurangan penghasilan kena pajak 

oleh zakat. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Jenis penelian 

yang digunakan merupakan penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk memberi gambaran 

atau melukiskan pelaksanaan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Berdasarkan hasil penelitian ini zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada 

kantor KPP Pratama Surakarta memberikan keringanan dalam membayar zakat dan pajak 

juga dapat meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar 

pajak seuai dengan penghasilan yang tentnya akan dapat meningkatan pendapatan negara. 

Sedangkan zakat merupakan ibadah yang bukan hanya berdimensi vertikal antara seorang 

muslim dengan allah, namun zakat juga merupakan bentuk kepedulian sosial seorang 

muslim. Zakat memiliki peranan penting bagi kepedulan sosial seorang/komunitas muslim 

dimana dalam sebagian hartanya ada yang meurpakan hak orang lain yang wajib 

dikeluarkannya yang sesuai dengan ketentuan UU No. 38 Tahun 1999. Pelaksanaan zakat 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dilaksanakan pada KPP Pratama Surakarta 

sudah terlaksana akan tetapi pengurangan pajak bagi pembayar zakat masih minim 

dilakukan Wajib Pajak orang pribadi, salah satu penyebabnya yaitu bagi wajib pajak yang 

tahu akan aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam perhitungan penghasilan 

kena pajak tetapi mereka cenderung belum bisa melaksanakannya karena hal tersebut 

dianggap merepotkan. Sementara yang belum tahu karena belum adanya sosialisasi secara 

umum akan adanya pengurangan pajak bagi pembayar zakat yang dibentuk dan disahkan 

oleh pemerintah. 

 

Kata kunci : zakat, penghasilan kena pajak 

 

Abstract 

This study aims to find out whether zakat can be a tax deduction. To be able to know the 

implementation of zakat as a deduction from taxable income. To be able to know the 

process or stages of reducing taxable income by zakat. This research method uses 

empirical juridical methods. The type of research used is descriptive research, with the aim 

of describing or describing the implementation of zakat payments as a deduction from 

taxable income. The type of data used in this study are primary and secondary data. Based 

on the results of this study, zakat as a deduction from taxable income at the Surakarta KPP 

Pratama office provides relief in paying zakat and taxes can also increase awareness and 

honesty in the community to pay taxes according to income, which will certainly increase 

state revenues. Whereas zakat is a worship that is not only a vertical dimension between a 

Muslim and Allah, but zakat is also a form of social care for a Muslim. Zakat has an 

important role for the social pain of a / Muslim community where in some of its assets 

there are those who are entitled to the rights of others that must be issued in accordance 

with the provisions of Law No. 38 of 1999. The implementation of zakat as a deduction 

from taxable income carried out at Surakarta Pratama KPP has been carried out but tax 

deductions for zakat payers are still minimal done by individual taxpayers, one of the 

reasons is for taxpayers who know the rules regarding zakat treatment on income in 
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calculating taxable income but they tend to not be able to implement it because it is 

considered troublesome. While those who don't know yet because there is no general 

socialization there will be a tax reduction for zakat payers formed and authorized by the 

government. 

 

Keywords: zakat, taxable income 

 

1. PENDAHULUAN 

Islam merupakan agama yang dapat dibilang universal karena mencakup segala lini dalam 

kehidupan ini, Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat 

manusia agar mampu mengatasi segala masalah hidup di dunia, dan mampu 

mengantarkannya kekehidupan yang bahagia di akhirat kelak. di dalam beragama Islam 

tidak hanya diajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, namun juga 

diajarkan berbagai hal kecil hingga hal yang besar begitu juga dengan bagaimana 

hubungan antara sesama manusia dan bahkan kepada mahluk hidup lainnya, semua telah 

diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu agama Islam disebut sebagai Agama 

yang rahmatan lil alamin.  

ALLAH Ta’ala berfirman: 

﴾٧٠١َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلا َرْحَمةً لِّْلَعالَِميَن ﴿  

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melaikan untuk (menjadi) rahmat bagi 

seluruh alam”
1
 

 

Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص diutus dengan membawa ajaran Islam. Maka demikian dapat 

disimpulkan bahwa Agama Islam adalah rahmatan lil’alamin yang artinya Agama Islam 

merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, 

termasuk tumbuhan, hewan, manusia, bahkan jin sekalipun.  

Manusia diciptakan oleh ALLAH Ta’ala sebagai khalifah dimuka bumi ini yang 

diperintahkan untuk beribadah, menjaga, mengolah serta memakmurkan bumi ini. 

Disamping itu manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, 

saling membutuhkan serta saling tolong-menolong. Bentuk tolong menolong ini sangat 

bermacam-macam, ada yang yang dapat dirasakan langsung maupun secara tidak langsung 

dapat dirasakan manfaatnya seperti pajak atau pun zakat. 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki mayoritas 

penduduknya adalah sebagai pemeluk agama islam, bahkan menjadi negara yang dihuni 

olah umat islam terbesar didunia. Hal ini tidak membuat Negara Indonesia menjadi negara 

                                                           
1
 Al-Qur’an, surah Al-anbiya, ayat 107 
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yang menganut sistem Islam secara menyeluruh, sehingga bukan zakat yang menjadi acuan 

untuk berbagi tetapi pajaklah yang dijadikan acuan guna melakukan penarikan iuran 

kepada warganya. Berbeda dengan pemeluk agama lain, umat islam di Indonesia bahkan 

memiliki kewajiban ganda yaitu untuk membayar pajak serta menunaikan zakat pada 

setiap tahunnya. 

Pajak pada mulanya lebih merupakan pemberian sukarela dari rakyat kepada 

rajanya, lalu berkembang menjadi pemberian bersifat wajib berupa upeti yang ditentukan 

oleh pemerintah sehingga pada dasarnya tidak seorangpun senang bila dikaitkan dengan 

pajak, namun setiap orang yang telah menjadi warga negara tersebut wajib 

membayarkannya sebagai konsekuensi atas pelayanan dan perlindungan yang diberikan 

oleh negara kepadanya. Definisi atau pengertian pajak juga tertulis dalam Pasal 1 Undang-

Undang No.28 tahun 2007, Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
2
 

 

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar diberbagai negara termasuk pada 

negara Indonesia, hal ini sangatlah wajar jika pajak merupakan salah satu pendapatan 

terbesaar yang diperoleh oleh negara Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki wilayah 

yang luas begitu juga dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang 

dimiliki. Terhitung terahir sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 pendapatan negara yang 

didapatkan dari sektor perpajakan mampu mencapai Rp.1.339.8 triliun atau mencapai 91 

persen dari target yang telah direncanakan oleh pemerintah.
3
 

Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari 

setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah dalam hal ini Direktorat 

Jendral Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, 

pelayanan, dan pengawasan.
4
 

Dalam pengelompokannya pajak dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 

Pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 

                                                           
2
 UU.No 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1 
3
 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/184405726/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-

triliun Kompas.com, 28 Januari 2018, 18:44 WIB 
4
 www.pajak.go.id/content/belajar-pajak Direktorat Jendral Pajak, 28 Januari, 20:26 WIB 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/184405726/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/184405726/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun
http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak
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tidak dapat dibebeankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  Contoh: Pajak penghasilan. 

Kedua, Pajak ridak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat 

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai. 

Tidak berbeda jauh dengan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah, 

Didalam beragama islam mengenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu 

kaum dhuafa. Sumber uatama dari dana tersebut meliputi zakat, infaq dan shadaqah, serta 

dapat ditambah wakaf dan investasi kebajikan. Dalam konsepnya zakat wajib dibayarkan 

2.5 persen oleh umatnya dengan batasan yang telah mampu mengumpulkan hartanya 

hingga mencapai nisob yang setara dengan 85 gram emas dalam jangka waktu satu tahun
5
. 

Zakat menurut bahasa memiliki banyak makna. Diantaranya adalah berkambang, 

bertambah, mensucikan, dan pujian. Sedangkan pengertian zakat dalam prespektif hukum 

Islam adalah mengeluarkan sejumlah bagian yang telah ditentukan menurut syara dari 

harta yang ditentukan dan diserahkan kepada golongan-golongan tertentu dan dengan cara 

tertentu.
6
 Zakat merupakan rukun islam yang ketiga. Dalam Al-Qur’an, ALLAH 

Subhanawataalla menyebutkan bersamaan dengan shalat yang jumlahnya kurang lebih 

delapan puluh dua kali. 

Masih banyak lagi para pakar yang memberikan definisi mengenai zakat, meskipun 

para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berlainan tetapi pada prinsipnya sama, 

bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah mewajibkan 

kepada pemiliknya dengan persyaratan tertentu dan dengan harapan dapat memperoleh 

beberapa kebaikan serta menghindarkan diri dari sifat kikir.
7
 

Pada umumnya masyarakat di Indonesia hanya mengetahui zakat fitrah atau zakat 

(2.5kg beras) yang dikeluarkan seseorang pada saat menjelang hari raya idul fitri saja. Hal 

tersebut tidaklah salah akan tetapi di dalam Al-Qur’an dan Hadist menyebutkan masih 

banyak pengaturan mengenai harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya semisal zakat 

mal atau zakat penghasilan. Disebutkan pula bahwa salah satu harta yang wajib 

dikeluarkan zakatnya adalah hasil pendapatan dan jasa.
8
 

                                                           
5
 Gustian djuanda, S.E, M.M. Aji Sugiarto, S.E. Irwansyah Lubis, S.E. Rudi Bambang Trisilo, S.E, M.M. 

Drs. H.TB. Mansyur ma’mun. A Chalid “pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan” (pt.raja grafindo 

persada, jakarta) hlm.01 
6
 Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, Fikih Zakat Kontemporer, ( Yogyakarta, Samodra Ilmu, 2007) hlm.3 

7
 Kholid hidayatullah dan Siti zulaikha “Zakat vis to vis Pajak sebagai lembaga keuangan publik”, Jurnal 

hukum dan ekonomi syariah Vol.05 No.02 
8
 Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat 
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Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Indonesia, pemerintah membentuk 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan 

zakat secara nasional yang memiliki tugas untun merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pelaporan dan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat. BAZNAS dalam menjalankan fungsinya 

dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang dibuat oleh masyarakat 

yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat dari Muzaki kepada Mustahik. 

Pajak dan Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang muslim 

dalam bernegara dan beragama, dengan demikian setiap warga negara Indonesia yang 

beragama islam memiliki dua kewajiban terkait dengan harta yang dimiliki, yaitu 

membayar zakat (selaku umat islam) dan membayar pajak (selaku warga negara) yang 

harus dibayarkan setiap tahunnya. Hal ini dinilai memberatkan satu pihak yaitu umat islam, 

mereka dibebani oleh dua kewajiban tersebut berbeda dengan umat agama lainnya. Namun 

dengan adanya dua aturan penarikan tersebut ternyata belum mampu membebaskan 

masyarakatnya dari ancaman kemiskinan ataupun pengangguran yang semakin 

menghawatirkan. 

Sistem ekonomi saat ini yang tidak memihak kepada rakyat miskin ditengarai 

menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Serta masih 

rendahnya rasio wirausaha di Indonesia hal ini menyebabkan rendahnya penciptaan 

lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, meskipun 

mengalami penaikan berdasarkan data BPS yang pada tahun 2014 masih di kisaran 1.67%, 

ditahun 2017 sudah naik menjadi 3.1%
9
. Angka kemiskinan ini menjadi bahan evaluasi 

bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat agar dapat memper cepat penurunan 

angka kemiskinan tersebut serta agar dapat meratakan perekonomian pada masyarakat. 

Melihat potensi besar dari pendapatan perpajakan serta banyaknya umat islam di 

indonesia pemerintah telah mengambil kebijakan bahwasanya zakat dapat mengurangi 

biaya pembiayaran pajak seseorang yang mana hal tersebut telah ditetapkan sebagai 

undang-undang. Salahstunya disebutkan pada pasal 22 undang-undang no.23 tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat yang berbunyi :  

                                                           
9
 http://www.depkop.go.id/content/read/ratio-wirausaha-indonesia-naik-jadi-31-persen/ 28 Januari 2018, 

21.15 WIB 

http://www.depkop.go.id/content/read/ratio-wirausaha-indonesia-naik-jadi-31-persen/
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“Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari 

penghasilan kena pajak”
10

 
 

Dengan kata lain setiap muzaki yang membayar zakat akan mendapatkan bukti 

setoran zakat yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan 

cara dilampirkannya fotocopy bukti pembayaran. 

Sekarang tinggal bagai mana keseriusan Pemerintah Indonesia dalam 

mensosialisasi Undang-Undang yang sudah ada, agar dapat terus meningkatkan 

perekonomian masyarakat serta kesadaran umat islam di Indonesia untuk mau membayar 

zakat penghasilan karena dengan adanya keringanan bahwa zakat penghasilan dapat 

mengurangi penghasilan kena pajak akan meringankan muzaki sendiri serta dapat 

membantu orang lain. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak 

di indonesia (KPP Pratama Surakarta)? Bagaimana proses yang dilakukan oleh KPP 

Pratama Surakarta dalam pelaksanaan pengurangan penghasilan kena pajak ? 

Sedangkan tujuan penelitian bertujuan untuk : Untuk dapat mengetahui dapatkah 

zakat menjadi pengurang pajak. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan zakat sebagi 

pengurang penghasilan kena pajak. Untuk dapat mengetahui proses atau tahapan-tahapan 

pengurangan penghasilan kena paja k oleh zakat. 

 

2. METODE  

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Jenis penelian yang 

digunakan merupakan penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk memberi gambaran atau 

melukiskan pelaksanaan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
11

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Zakat Menjadi Pengurang Zakat 

Peraturan pemerintah mengeluarkan PMK No. 254/PMK.03/2010 pasal 1 ayat 1 yaitu 

tentang sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi, 

pemeluk agama selain agama Islam oleh wjaib pajak dalam Negeri yang dimiliki oleh 

                                                           
10

 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
11

 Soerjono Soekamto (1986), Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal.43 
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pemeluk agama selain agama Islam yang diakui di Indoensia yang dibayarkan kepada 

lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.” 

Mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah: Zakat 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya berlaku bagi muzakki yang 

mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Zakat yang dibayarkan kepada badan 

amil zakat atau lembaga zakat akan mendapatkan bukti setor zakat dan bukti setor 

zakat akan diperoleh setelah muzakki mempunyai Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). 

Apabila muzakki ingin zakat yang dibayarkan mengurangi penghasilan kena pajak, 

maka: Pertama, pada SPT Tahunan kolom 6 dituliskan jumlah zakat yang dibayarkan 

ke BAZ dan LAZ; kedua, bukti setoran zakat lembar 1 disertakan sebagai lampiran 

SPT Tahunan; ketiga, apabila ada kelebihan bayar pada SPT Tahunan akibat 

pembayaran zakat maka zakat yang telah dibayar akan dikembalikan kepada wajib 

pajak. 

3.2 Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 

Sejak adanya UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No. 7 

Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan. Yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a 

nomor 1, dengan perubahannya yang berbunyi, “Yang dikecualikan dari objek pajak 

adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh penerima zakat 

yang berhak atau sumbangan 9keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama 

yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan 

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, 

yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah”.  

Hal ini dikuatkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh yaitu bagi Wajib Pajak 

dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), zakat yang diterima oleh Badan Amil 

Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dapat 

dikurangkan dari PKP (Pengusaha Kena Pajak). dengan cara nilai tersebut dikurangi 

atas Penghasilan Kena Pajak.  

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Pengurangan Pajak bagi 

Pembayar Zakat tersebut ternyata sudah ada dan dapat diketahui implementasinya, 

namun masih dalam prosentase sedikit. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat dilihat 

zakat yang sudah dilakukan Wajib Pajak.  

Berdasarkan wawancara dengan informan di Kantor Pajak Pratama Surakarta 

juga sudah melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, karena semua aturan terbaru 
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tentang Pajak harus disosialisasikan kepada Wajib Pajak. Namun, sosialisasi secara 

khusus tentang Pengurangan Pajak bagi pembayar Zakat Penghasilan dalam 

perhitungan Penghasilan Kena Pajak memang belum ada. Sosialisasi baru dilakukan 

ketika Wajib Pajak mengisi SPT, karena dalam Formulir SPT tercantum didalamnya 

zakat atas penghasilan. Namun wajib pajak muslim merasa repot kalau harus mengurus 

pembayaran zakatnya kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang 

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
12

  

Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta 

menunjukkan grafik yang terus meningkat baik dalam jumlah pemberi zakat (muzakki) 

maupun jumlah dana yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional tersebut. 

Pengurangan pajak bagi pembayar zakat masih minim dilakukan Wajib Pajak orang 

pribadi, salah satu penyebabnya yaitu bagi wajib pajak yang tahu akan aturan tentang 

perlakuan zakat atas penghasilan dalam perhitungan penghasilan kena pajak tetapi 

mereka cenderung belum bisa melaksanakannya karena hal tersebut dianggap 

merepotkan. Sementara yang belum tahu karena belum adanya sosialisasi secara umum 

akan adanya pengurangan pajak bagi pembayar zakat yang dibentuk dan disahkan oleh 

pemerintah.   

3.3 Rumah zakat Menerima Zakat Dari PNS dan Karyawan Perusahaan 

Banyaknya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola oleh 

pemerintah maupun swasta. Namun perkembangannya sekarangnya ini sangatlah 

mengembirakan belumlah menyentuh seluruh laporan masyarakat kaum muslimin. 

Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan di kalangan pakar zakat, infaq 

dan shadaqah, bahwa dana “ZIS” tersebut belum secara optimal terealisasi dan terjadi 

sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin. Kalau kita perhatikan dari sekian 

banyak Instansi Pemerintah dan perusahaan di Indonesia, baru beberapa Instansi 

pemerintah dan perusahaan yang mempunyai LAZ/BAZ dan telah dikelola dengan 

baik. Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah mereka hadapi pada saat awal-awal 

berdirinya juga mengalami berbagai macam konflik dalam rangka untuk memungut 

zakat di kalangan karyawan. Oleh karena itu diperlukan kiat-kiat atau strategi tertentu 

untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan muslimin, pada khususnya 

mereka yang berada dalam lingkungan perusahaan. Karena sebagaimana  kita ketahui 
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di kalangan instansi pemerintah dan perusahaan mempunyai potensi yang sangat besar 

untuk berzakat dan mengatasi kemiskinan. 

Dengan menggali zakat di kalangan instansi pemerintah dan staff perusahaan, 

maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja 

berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan, juga dapat digunakan 

sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu. Upaya 

untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staff perusahaan, dapat 

dilakukan berbagai cara di antaranya adalah: 

3.3.1 Memberikan wawasan (know how) yang  benar dan memadai tentang zakat, 

infaq dan shadaqah, baik dari segi epistemology, terminology, maupun 

kedudukannya dalam ajaran Islam.  

3.3.2 Manfaat (benefit) serta hajat (need) dari zakat, infaq dan shadaqah, khususnya 

untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat.  

Dengan demikian untuk menumbuhkan kesadaran zakat di kalangan 

masyarakat, selain penting mengetahui tentang ketentuan fiqih mengenai wajibnya 

zakat, juga penting untuk memahami masalah zakat  dalam kaitannya dengan faktor 

ajaran-ajaran Islam lainnya seperti etika dan aqidah. Etika  berkaitan dengan proses 

memperlakukan zakat, pendistribusiannya sesuai ajaran Islam, juga berkaitan dengan 

sikap setelah membayar. 

Di samping hal-hal tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya dalam usaha 

menumbuhkan kesadaran berzakat bagi PNS dan staff perusahaan daerah adalah faktor 

qudwah (teladan) dari pimpinan, juga memegang peranan penting. Faktor pimpinan ini 

juga dapat dimulai oleh orang-orang yang ditokohkan di kalangan mereka ataupun di 

luar instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Cara ini penting karena di 

kalangan masyarakat biasa, masih sangat kuat dengan budaya pathernalistik. Apabila 

mereka yang ditokohkan telah berzakat bahkan bisa dilakukan secara demonstratif, 

maka dapat dipastikan akan diikuti oleh mereka yang menokohkannya, khususnya 

dalam instansi dan perusahaan, yaitu para pegawai atau karyawan bawahannya.  

Setelah faktor qudwah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah upaya untuk 

membantu tumbuh dan berkembangnya kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staff 

perusahaan, yaitu perlu adanya peran Badan Amil Zakat, yang selain profesional juga 

jujur. Sifat jujur dan profesional ini sangat diperlukan bagi pengelola zakat. Karenanya 

dalam terminology fiqih, amil zakat disebut “mushaddiq” (yang jujur, dan amanah  
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dalam mendistribusikan zakat). Hal ini untuk mengeliminir alasan orang yang enggan 

berzakat karena adanya kekurangpercayaan mereka kepada pengelola zakat. Hal lain 

yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran berzakat adalah dengan 

pendekatan ilmiah secara intensif, misalnya diadakan seminar tentang zakat dan 

manfaat yang diperoleh jika berzakat, bisa juga dilakukan dengan personal approach 

(da’wah fardiyah).  

Adapun teknis pengumpulan dana ZIS yang paling gampang dan mudah, baik 

di instansi pemerintah maupun di perusahaan adalah dengan memotong langsung gaji 

mereka pada saat pembayaran setiap bulannya sebesar 2,5%. Hal ini dimaksudkan 

untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulannya, di samping itu cara seperti ini 

adalah cara yang paling efektif dan efisien karena hampir dapat dipastikan bahwa 

setiap pegawai atau  karyawan tidak akan terlewatkan dan mereka tidak akan bisa 

berdalih untuk menghindar dari kewajiban zakat  

3.4 Pendistribusian 

Kapan dana zakat itu didayagunakan untuk usaha produktif, keputusan Menteri Agama 

RI. No. 581/1999 Bab V  pasal 28 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa pendayagunaan 

untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila ashnaf yang delapan sudah terpenuhi 

dan ada kelebihan, dengan bantuan untuk usaha nyata yang berpeluang menguntungkan 

dan mendapat  persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Kemudian Surat 

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji  No. D/ 291 tahun 2000 pasal 15 ayat 2 

menjelaskan bagaimana sifat bantuan yang dimaksud, yaitu bahwa semua bantuan yang 

diberikan kepada mustahiq, baik bantuan yang bersifat sesaat maupun pemberdayaan, 

harus bersifat hibah dengan memperhatikan skala prioritas.  

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan penyaluran zakat itu dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Kalau dijabarkan lagi, 

masing-masing kelompok itu menjadi dua yaitu
13

: 

1. Konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan 

langsung oleh yang bersangkutan.  

2. Konsumtif  kreatif, yaitu  zakat diberikan berupa alat-alat sekolah, beasiswa dan 

lain-lain.  

3. Produktif tradisional, yaitu pemberian  zakat berupa barang produktif seperti 

binatang ternak, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya. 
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4. Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal yang dapat 

digunakan untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu atau 

menambah modal usaha seseorang.  

Dari uraian di atas, tidak ada dibedakan antara ZIS profesi dengan ZIS dari 

sumber lainnya, artinya zakat dan infaq profesi di samping didistribusikan untuk 

keperluan konsumsi, juga yang lebih  penting adalah didayagunakan untuk 

Produksi. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut disajikan pada bab sebelumnya penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

4.1.1 Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada kantor KPP Pratama 

Surakarta memberikan keringanan dalam membayar zakat dan pajak juga dapat 

meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar 

pajak seuai dengan penghasilan yang tentnya akan dapat meningkatan pendapatan 

negara. Sedangkan zakat merupakan ibadah yang bukan hanya berdimensi vertikal 

antara seorang muslim dengan allah, namun zakat juga merupakan bentuk 

kepedulian sosial seorang muslim. Zakat memiliki peranan penting bagi kepedulan 

sosial seorang/komunitas muslim dimana dalam sebagian hartanya ada yang 

meurpakan hak orang lain yang wajib dikeluarkannya yang sesuai dengan 

ketentuan UU No. 38 Tahun 1999. 

4.1.2 Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dilaksanakan 

pada KPP Pratama Surakarta sudah terlaksana akan tetapi pengurangan pajak bagi 

pembayar zakat masih minim dilakukan Wajib Pajak orang pribadi, salah satu 

penyebabnya yaitu bagi wajib pajak yang tahu akan aturan tentang perlakuan zakat 

atas penghasilan dalam perhitungan penghasilan kena pajak tetapi mereka 

cenderung belum bisa melaksanakannya karena hal tersebut dianggap merepotkan. 

Sementara yang belum tahu karena belum adanya sosialisasi secara umum akan 

adanya pengurangan pajak bagi pembayar zakat yang dibentuk dan disahkan oleh 

pemerintah.   
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4.2 Saran 

4.2.1 Bagi pemerintah sebaiknya terus menerus melaksanakan sosialisasi kepada 

masyarakat dan berperan dalam menanggapi persoalan-persoalan agar masyarakat 

semakin paham dan mengerti tentang zakat sebagai pengurangan penghasilan. 

4.2.2 Bagi lembaga-lembaga amil zakat sebaiknya terus mengadakan penyuluhan-

penyuluhan atau sosialissi hukum zakat sebagai pengurang penghasilan kepada 

masyarakat karena hal itu sebagai media yang tepat dalam menanggapai 

permasalahan ataukondisi masyarakat saat ini dalam masalah kesadaran hukum. 
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