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I. Pendahuluan 

Apa yang menjadi permasalahan 
dalam tulisan ini kiranya muncul untuk 
mencari atau memastikan adanya 
legitimasi hukum lslam terhadap 
perpajakan. Adakah dasarnya dalam 
lslam untuk menetapkan pajak bagi 
warga negara? Selain itu persoalan 
yang mungkin timbul adalah seputar 
hubungan antarazakatdan pajak. Jika 
kepada warga negara muslim yang 
telah memenuhi syarat tertentu wajib 
d~kenakan zakat, dapatkah ia dikena- 
kan lagi pajak? Dapatkah zakat meng- 
ganti pajak atau sebal~knya pajak 
mengganti zakat, atau harus terkena 
kedua-duanya sekaligus? Bagaimana 
pula dengan Jizyah yang umum dipa- 
hami sebagai pajak kepala bagi warga 
non-Muslim? Benarkah Jizyah itu 
sama dengan pajak kepala? Apakah 
"pajak kepala" ini tidak menyinggung 
Hak Azazi Manusia? 

Ternyata cukup banyak pula per- 
masalahan yang dapat muncul seputar 
masalah in1 dan suatu upaya untuk 
memperjelas duduk masalahnya 
memang sangat dibutuhkan kiranya. 

II. Beberapa Prinsip lslam Tentang 
Harta 

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an 
yang menyatakan bahwa Allah SWT 
menyedlakan bumi, langit dan segala 
yang ada di dalamnya adalah seluruh- 
nya untuk kepentingan manusia (lihat 
a.1. S. Luqman ayat 20, Al-Jatsiyah 
ayat 13). Allah SWTjuga menegaskan 
bahwa dalam kehidupannya manusia 
bertugas untuk memakmurkan dunia 
ini (lihat S. Hud ayat 61). 

Artinya pada dasarnya manusia 
itu mempunyai kesempatan yang sama 
dalam rangka memakmurkan dunia ini 
untuk mencapai tingkat kehidupan 
yang lebih makmurdan lebih sejahtera. 
Akan tetapi dalam kenyataannya, aki- 
bat berbagai faktor nasib dan peruntu- 
ngan manusia ini berbeda-beda, bahkan 
ada sebagian yang kaya raya dan ada 
banyak lagi lainnya yang rniskin papa. 

Toh, kenyataan seperti itupun 
tidak lepas dari rancangan Allah SWT. 
Dalam Surat Az-Zukhruf ayat 32 
dinyatakan bahwa Tuhanlah yang 
membagi rizqi kepada manusia dan 
Tuhan jugalah yang menentukan 
berlebih kurangnya bagian mereka 
dengan suatu tujuan : Liyaffakhidza 
ba'dhuhum ba'dhan sukhriyya (agar 
satu sama lain saling mempermudah; 
saling memberi manfaat). Kata 
Sukhriyya dalam Al-Qurthuby (Juz 16 
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: hal. 83) diartikan sebagai khawalan 
wa khaddaman yakni pelayan dan 
khadam. Jadi baik si miskin maupun 
si kaya diharapkan untuk berlaku ba- 
gaikan pelayan kepada tuannya satu 
sama lain ; saling mempermudah jalan 
dan saling memberi manfaat. 

Dalam banyak ayat lainnya juga 
dinyatakan bahwa seluruh kerajaan 
langit dan bumi ini adalah milik Allah 
SWT. Kepada manusia hanya diberi 
amanah untuk mengolah dan menge- 
iola sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan-Nya (lihat a.1. S. Ai-Maidah 
ayat 17 ; S. Bani lsrail ayat 111). Seba- 
gai konsekuensi dari ketentuan terse- 
but di atas lahirlah beberapa patokan 
sebagai berikut (Audah, 1951 : hal. 34). 
a. Tidak seorangpun dapat menjadi 

pemilik mutlak harta kekayaan. 
Setiap pemilikan harta kekayaan 
dibatasi oleh hak-hak Allah terma- 
suk tentang pemanfaatannya 
maupun dengan hak manusia se- 
perti zakat dan infaq dan panduan 
agartidak terlalu borosdan terlalu 
ki kir. 

b. Masyarakat, melalui wakil-wakil- 
nya dapat mengatur cara-cara 
mengambil manfaat dari harta 
kekayaan yang mengarah kepada 
kemakmuran bersama. 

c. Masyarakat, untuk kepentingan 
umum dapat mengambil harta mi- 
lik pribadi apabila kemaslahatan 
umum menghendakinya dengan 
syarat pemiliknya mendapat 
penggantian yang wajar. 

Sebaliknya konsekuensi dari 
ketentuan bahwa pribadi manusia 
mempunyai hak untuk memanfaatkan 
hartanya adalah (Ibid) : 
a. Masyarakat tidak boleh melarang 

atau mengganggu pemilikan 
manfaat selama tidak merugikan 
orang lain atau masyarakat itu 
sendiri. 

b. Karena pemilikan manfaat berhu- 
bungan dengan hartanya, maka 
petnilik harta tersebut boleh 
memindahkan hak miiiknya kepa- 
da pihak lain misalnya dengan 
jalan menjualnya, menukarnya, 
menggadaikannya dan lain-lam. 

c. Pada dasamya pemilikan manfaat 
itu kekal, tidak terikat oleh waktu 
Dalam pada itu setiap pem~lik 

harta tidak boleh berbuat sewenang- 
wenang dalam mendapatkan dan 
menggunakan hartanya. Wewenang 
seseorang untuk memiliki dan meman- 
faatkan hartanya adalah sebatas yang 
dibenarkan menurut ketentuan syariat. 
Oleh karena itu dalam pemihkan dan 
penggunaan harta, ia juga harusdapat 
memberi manfaat kepada orang lain. 
lnilah yang disebut dengan fungsi 
sosial dari harta kekayaan itu sebagai 
milikAllah SWT yang dititipkan kepada 
tangan manusia. 

Selaln itu penggunaan harta da- 
lam ajaran Islam haruslah senantiasa 
dalam rangka pengabdian kepada Al- 
lah SWT dan dimanfaatkan dalam 
rangka faqarrub (mendekatkan diri) 
kepada Allah. Karena itulah dalam 





EKSISTENSI PAJAK .... (H. Rusjdi Ali Muhammad 

sebuah hadits ~as;lullah SAW mela- 
rang seseorang untuk membuang- 
buang harta (idha'atil- ma/). Jadi mes- 
kipun seseorang memiliki banyak harta 
ia t~dak boleh dan tidak berhak untuk 
menghambur-hamburkan hartanya 
dengan percuma, karena 
di dalam hartanya itu ter- ~ ~ ~ k i ~ ~ ~  

seringkali juga berupa barang-barang 
seperti senjata-senjata, pakaian- 
pakaian dan hasil-hasil tanaman. 
Lembaga Baitul Mal juga memiliki bagi- 
an pada Fay', Ghanimah, Kharaj (pajak 
tanah), Jizyah, 'Usyurdan Zakat serta 

sumber-sumber lain. 
' seseoranp Ada tiga sumber " 

kandung hak-hak orang memi& banyak harts ia perbendaharaan negara 
lain juga. Bahkan dalam tidak boleh dan iidak yang terpenting (Hasan 
ketentuan fiqh, seseorang . , .  . .  lbrahim Hasan, 1954 : oernm unruH yang secaramubazir dan hal. 107) : 
sia-sia dalam menaauna- merzghambur- 1 .  Ghanimah 

kan hartanya -carus hamburkan har*an~a 2, Kharaj 
diletakkan di bawah pe- denganpercuma, karma 3. Zakat 
ngampuan (a/-hajr), yang di dalam hartanya itu 
membuat ia terhambat terkandung hak-hak ad. I .  Ghanimah 
untuk langsung meng- orang lain juga. Ghanimah ialah 
gunakan hartanya itu, segala harta kekayaan 
karena harus dilakukan melalui yang diperoleh kaum Muslimindari ka- 
pengampunya. um Musyrikin melalu cara peperangan, 

termasukdi dalamnya tawanan perang, 
Ill. Sumber-sumber Perbenda- barang-barang milik (al-amwafJ dan 

haraan Negara tanah. Tawanan perang terbagi dua : 
a. A/-Asra atau A/-Usara : yakni 

Pada zaman Khilafah Islamiyah, kaum lelaki musuh yang terlibat 
diawali oleh Umar bin Khaththab, hasil- dalam peperangan dengan kaum 
hasil perbendaharaan negara disimpan Muslimin, lalu jatuh sebagai 
pada Baitul Ma1 yang dapatlah tawanan perang. 
dibandingkan dengan Departemen b. ACSabyu, yakni tawanan perang 
Keuangan (A1 Wizarat Al-Maliyyah) berupakaum wanita dan anak- 
pada masa sekarang ini. Lembaga anak anak, yang jatuh ketangan 
Baitui Mal ini mempunyai berbagai kaum Muslimin. 
macam sumber pemasukan dan Adapun yang dimaksud dengan 
perbendaharaan, di samping berbagai barang milik (a/-amwal) ialah barang- 
macam pengeluarannya. barang yang dapat dipindahkan (ba- 

Sumber-sumber penghasilan ini rang bergerak) yang diperoleh kaum 
tidaklah selalu berbentuk mata uang, Muslimin dari perang. 
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Rasulullah SAW pada mulanya 
rnenyerahkan harta rampasan perang 
(ghanimah) ini kepada masing-masing 
orang yang mengumpulkannya. Kemu- 
dian beliau mengumpulkannya, lalu 
membaginya sama rata antara kaum 
Muhajirin dan Anshar. 

Kemud~an turunlah ayat 41 Surat 
Al-Anfal yang artinya : "Ketahuilah, 
sesungguhnya apa saja yang dapat 
kamu peroleh sebagai rampasan 
perang, maka sesungguhnya sepefima 
untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin 
dan ibnusabir. 

Setelah Nabi Muhammad SAW 
wafat, hak yang 115 itu jatuh menjadi 
bagian Baitul Mal; sedang 415 sisanya 
dari ghanmah tetap menjadi bagian 
mereka yang langsung berperang. 
(Ibid, hal. 109). 

Dengan demikian, ghanimah itu 
sebenarnya terdiri dari empat bagian 
(Hasan lbrahlm Hasan, 1967;ha1.443): 

Al-Asra, yakni para prajurit yang 
jatuh sebagai tawanan perang. 
A/-Sabyu, yakni kaum wanita dan 
anak-anak anakdari pihak musuh 
yang jatuh sebagai tawanan. 
Tanah (barang tak bergerak) yang 
ditaklukkan rnelalui perang, juga 
jatuh sebagai bagian dari rampas- 
an perang serta menjadi kekayaan 
negara. 
Al-Amwal al-Manqulah, yakni 
barang-barang bergerak yang 
dimiliki serdadu musuh yang 
berperang, seperti ternak (teruta- 

ma kuda), uang, pakaiaan, senjata 
cian sebagainya. Hartajenis ini tak 
ada khilaf dari para ulama untuk 
dibagi-bagi oleh para serdadu 
Muslim yang menang perang. 
Adapun mengenai tanah, terdapat 

perbedaan pendapat para ulama 
dimana menurut Syafi'i, tanah yang 
ditaklukkan itu rnenjadi ghanimah juga, 
sama halnya dengan harta bergerak 
lainnya, harus dibagi antara para 
serdadu yang berperang, meskipun 
memang lebih balk jika tidak dibagl- 
bagi (dibiarkan ditangan si empunya). 
Adapun menurut Malik, tanah itu 
menjadi waqaf bagi seluruh kaurn 
Muslimin, dan tidak boleh dibagi-bagi 
oleh para serdadu. Sedangkan 
menurut Abu Hanifah ha1 itu terserah 
pada pertimbangan Imam (kepala 
negara) untuk memutuskan apakah 
dibagi-bagi antara paratentara ataukah 
tetap dibiarkan di tangan kaum 
Musy~ikin yang kalah, dengan imbalan 
kharaj atas mereka, sehingga tanah itu 
menjadi tanah kharaj. (Hasan lbrahirn 
Hasan, 1954: hal. 109) 

Ad. 2. Kharaj 
Dengan istilah Kharaj, menurut 

Hasan lbrahim Hasan tercakup 
di dalamnya tiga jenis pungutan : 1). 
Pajak atas tanah Kharaj 2). Jizyah 3). 
'Usyur ( pajak sepersepuluh). 

Pajak Atas Tanah Kharaj. 
Pajakini adalah pajakyang dikutip 

kaum Muslimin terhadap tanah yang 
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ditaklukkan, baik dengan kekerasan 
ataupun dengan perdamaian, sedang 
tanah itu tetap di tangan mereka, 
diwariskan oleh sesama mereka atau 
mereka perjualbelikan. Pajak atas 
tanah kharaj ini berlaku seterusnya, 
meskipun pemiliknya kemudian 
memeluk agama lslam. 

Di samping tanah kharaj di atas, 
terdapat tiga jenis tanah lainnya yang 
tidak dikutip Kharaj. Tanah jenis ini 
dtsebut tanah 'Usyur, dimana pemilik- 
nya membayar 1/10 dari hasil tanah 
tersebut. Ketiga jenis tanah ini adalah 
: (Hasan lbrahim Hasan, 1967; hal. 446; 
Abu Ya'la Al-Farra', 1358 H : hal. 130). 
- Tanah yang pemiliknya masuk 

lslam tanpa melalui kekerasan 
- Tanah yang dirampas kaum Mus- 

limin dengan kekerasan, jika 
khalifah membaginya kepada para 
serdadu. 

- Tanah yang diambil kaum Mus- 
limin dari kaum Musyrikin yang 
dianggap sebagai bagian rampa- 
san perang dan dibagi antara para 
serdadu, yang membayar 1/10 
hasilnya. 
Ketiga jenis tanah di atas, tergo- 

long tanah 'usyur, dimana pemiliknya 
dikenakan pungutan 1/10 dari hasil 
tanah itu, dan dengan demikian tidak 
dikenakan Kharaj. 

Penefapan Jumlah Kharaj 
Ada dua cara penetapan jumlah 

kharaj (Hasan lbrahim Hasan, 1954 : 
hal. I l l )  : 

1. Dengan menetapkan lebih dahulu 
jumlah tertentu yang harus diba- 
yarkan si pemiliktanah, baikdalam 
bentuk uang maupun dalam ben- 
tuk hasil tanah. Praktek semacam 
ini misalnya dilakukan oieh 
Khalifah Umar bin Khaththab ra. 
yang menetapkan Kharaj untuk 
satu faddan tanah (0,4 ha = 4000 
m Z )  yang ditanami gandum, 
sebesar 14 dirham. 

2. Dengan cara bagi hasil dengan 
masing-masing ditetapkan bagian 
tertentu. Ini disebut juga dengan 
Mu'amalah atau Muzara'ah. Hal 
semacam ini misalnya pernah 
dilakukan sendiri oleh Nabi 
Muhammad SAW terhadap pen- 
duduk Khaibar, dimana terhadap 
mereka ditetapkan untuk memba- 
yar kharaj berupa hasil tanah itu 
sebanyak % nya. 
Jumlah kharaj yang harus diba- 

yarkan ini tidaklah selalu sama dalam 
setiap pemerintahan. Jumlah ini 
kadang-kadang sedikit dan kadang- 
kadang banyak, tergantung pada 
pertimbangan yang berwenang diwaktu 
itu. Demikian juga hainya dengan 
jizyah, tidak seiamanya tetap. 

J i z y a h  
Jizyah adalah sejenis pungutanl 

pajak yang harus dibayarkan oleh 
setiap kaum Ahli Kitab dan mereka 
yang dipersamakan yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu. Dasarnya ialah 
dari Al-Qur'an S. At-Taubah ayat 24 
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yang artinya : 
"Perangilah orang-orang yang 
tidak beriman kepada Allah dan 
tidak (pula) kepada hari kemudian 
dan mereka tidak mengharamkan 
apa yang telah diharamkan oleh 
Allah dan Rasul-Nya dan tidak 
beragama dengan agama yang 
benar (Agama Allah), (yaitu orang- 
orang) yang diberikan Al-Kitab 
kepada mereka, sampai mereka 
membayar jizyah dengan pafuh 
sedang mereka dalam keadaan 
fundulr". 
Apakah jizyah ini satu penindasan 

oleh kaum Muslimin terhadap kaum 
Ahli Kitab? Ada sebagian orang yang 
menganggap bahwa adanya jizyah 
dalam lslam, adalah sebagai penindas- 
an terhadap kaum non-Muslim. Setidak- 
tidaknya ada 4 alasan bagi kita untuk 
menolak tuduhan ini. (lihat : Hasan 
lbrahim Hasan, 1954 : hal. 119; 
Muhammad Asad, 1964 : hal. 88; Abu 
Ya'la, 1358 H : hal. 137). 
1) Praktek pemungutan pajak indi- 

vidual semacam jizyah ini, bukan- 
lah sesuatu yang aneh dan 
sesuatu yang baru dibawa oleh 
Islam. Pada abad kelima sebelurn 
masehi orang-orang Yunani telah 
melakukan praktek ini dengan 
memungut pajak kepala atas 
penduduk Asia Kecil. Demikian 
juga orang-orang Romawi dan 
Parsi, sejak lama telah biasa 
menerapkan pungutan ini dalam 
jumlah yang benar-benar mene- 

kan rakyat. Apa yang dilakukan 
Islam justru memperbaiki atu- 
rannya. 

2) Pungutan jizyah inisesungguhnya 
hanyalah merupakan imbangan 
dari jasa perlindungan kaum Mus- 
limin terhadap kaum non-Muslim. 
Dengan adanya jizyah ini, seluruh 
keamanan jiwa dan harta mereka, 
berada di bawah perlindungan Is- 
lam dari gangguan siapapun, 
termasuk jika kaum Muslim 
sendiri yang melakukannya. 

3) Pungutan terhadap halta kekaya- 
an semacam ini, bukan hanya 
dilakukan terhadap kaum non- 
Muslim. Orang-orang Islam sendi- 
ri juga mendapat pungutan, yakni 
zakat. Bahkan jizyah ini selalu 
lebih rendah daripada zakat yang 
harus dibayar kaum non-Muslim. 

4) Tidak semua orang non-Muslim 
dikenakan jizyah, cukup banyak 
pula orang-orang non-Muslim 
yang dibebaskan dari pemba- 
yaran jizyah: yakni: 1). Mereka 
yang memilih dinas militer, 2). 
Wanita, 3). Anak-anak, 4). Orang 
tua, 5). Orang sakit. 6). Orang 
miskin, 7). Pendeta-pendeta dan 
rahib-rahib. 

Pemungufan Jizyah dalam Sejarah 
Jumlah jizyah yang haws dibayar- 

kan seorang non-Muslim pada zaman 
Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar 
ra. tidak ditentukan, dilihat menurut 
keadaan yang sepantasnya, atau 
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berdasarkan kereiaan yang bersang- 
kutan sendiri. Pada masa Umar ra. 
tatkala wilayah lslam semakin meluas, 
beliau memberikan batasan sbb : 
1. Terhadap orang-orang kaya diku- 

tip sebesar 48 dirhamltahun. 
2. Terhadapgolongan menengah, 24 

dirhamltahun. 
3. Terhadap golongan miskin, tapi 

sanggup bekerja, dikenakan 12 
dirhamltahun. 
Di Mesir, pada masa 'Amru lbnu 

al-'Ash, dikenakan jizyah sebesar 2 
dinar atas setiap lelaki ahludz- 
dzimmah, sedangkan wanita, anak- 
anakdan orang-orang tua dikecualikan. 
(Hasan lbrahim Hasan, 1954: hal. 119). 

Adapun di Spanyol, orang-orang 
Kristen di zaman pemerintahan lslam 
dikenakan jizyah sebesarjumlah yang 
persis sama pada masa Umar (Hitti : 
hal. 510). Khalifah Umar juga yang 
menetapkan bahwa daerah-daerah 
yang memakai mata uang emas, 
seperti Mesir dan Syiria, jizyah 
dibayarkan dalam bentuk uang emas 
(dinar), yakni sebanyak 4 dinarltahun. 
Sedangkan wilayah-wilayah yang 
menggunakan mata uang perak 
(dirham), seperti Mesopotamia, 
Bahrein dan Persia, jizyah dibayarkan 
dengan dirham, dalam jumlah seperti 
dikutip di atas. (Hasan lbrahim Hasan, 
1967 : hai. 445). 

' U s y u r  
'Usyur adalah mata anggaran 

ketiga dari sumber pemasukan melalui 

Kharaj, setelah pajaktanah dan jizyah. 
Yang dimaksud dengan 'usyur ini ialah 
pungutan yang dikenakan kepada 
kapal-kapal asing yang berlabuh di 
pelabuhan kaum Muslimin, demikian 
juga terhadap pedagang-pedagang 
non-Muslim yang membawa masuk 
dagangan kewilayah Muslim (sema- 
cam pajak import). Kepada mereka 
dikenakan pungutanlpajak sebesar 11 
10 ('Usyur) dari harga dagangannya 
(Hasan lbrahim Hasan, 1954; hal. 172). 

'Umar bin Khaththab adalah juga 
orang yang pertama-tama mengena- 
kan 'usyur ini, yang awalnya sebagai 
imbangan atas pajak yang sama 
dikenakan orang non-Muslim terhadap 
pedagang-pedagang Muslim yang 
melintasi wilayah mereka. w. 
a d . 3 . Z a k a t  

Zakat adalah sumber ketiga dari 
sumber-sumber perbendaharaan ne- 
gara dalam lslam (Ba~tul Mal), setelah 
Ghanimah dan Kharaj dengan macam- 
macam perinciannya. Dibandingkan 
dengan ghanimah dan kharaj, zakat 
mempunyai beberapa ciri : 
a. Kewajiban zakat adalah salah 

satu dari rukun lslam, sehingga 
wajibnya itu benar-benar qath'i 
dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. 
Tentang landasan dan dasar 
hukum zakat, cukupmudah untuk 
dipelajari dalam kitab Fiqh, Hadits 
dan Tafsir. 

b. Zakat adalah kewajiban khusus 
dan intern diantara sesama 
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ummat lslam sendiri. Hanya orang- 
orang lslam yang sampai pada 
persyaratan tertentu dikenakan 
zakat, dan hasiinya pun ditujukan 
kepada ummat lslam sendiri, 
dengan perincian yang telah 
tertentu pula. 

c. Zakat adalah kewajiban yang 
dalam artinya terkandung aspek 
'ibadah dan kemasyarakatan se- 
kaligus. Jadi ia bukan hanya 
merupakan bagian sumber pema- 
sukan keuangan negara, tetapi 
juga bagian dari 'ibadah seorang 
Mushm kepadaTuhannya ('ibadah 
Maliyah). Malahan ada Ulama 
yang sangst menekankan aspek 
'ibadah ini, sehingga cenderung 
meninggalkan aspek sosialnya. 

Zakat Dhahir dan Zakat Bathin 
Dalam hubungan dengan keku- 

asaan para 'Amil, yakni petugas negara 
yang benvenang mengumpulkan zakat 
(wilayat al-shadaqat), para ulama 
membagi harta zakat kedalam dua 
bagian, (Abu Ya'la, 1358 H. : hal. 99) : 
1. Harta Dhahir, yaitu yang jelas 

terlihat, takdapat disembunyikan 
ada tidaknya. Misalnya tanaman, 
buah-buahan dan ternak. 

2. Harta Bathin, yaitu harta yang tak 
terlihat, sehingga dapat disem- 
bunyikan kepada orang lain. Mi- 
sainya emas, perak dan barang- 
barang perdagangan. 
Para 'Amil zakat tidaklah ber- 

wenang untuk menarik atau mengum- 

pulkan zakat harta bathin. Dalam ha1 
harta jenis ini si pemiliknya sendirilah 
yang lebih berkompeten untuk mene- 
tapkan dan menyerahkan zakatnya, 
kecuali apabila si pemilik dengan 
sukarela menyerahkan ha1 itu kepada 
'Amil zakat. 'Amil zakat hanya ber- 
wenang mengurusl zakat -zakat harta 
dhahir, dimana ia berhak memerintah- 
kan sipemilik harta dhahir itu menye- 
rahkan zakatnya kepada sl 'Amil, untuk 
dsalurkan nanti kepada yang berhak 
(Ibid). 

Sumber-sumber Zakat 
Salah satu diantara yang paling 

banyak mengandung ikhtilaf antara 
para ulama, adalah soal penentuan 
harta mana yang dapat dikenakan 
zakat. Diantara sebabnya, ialah apa 
yang telah dikemukakan terdahulu: 
apakah zakat itu hanya 'ibadah sema- 
ta-mata, atau juga mengandung aspek 
sosial-kemasyarakatan. Jika ia hanya 
'ibadah, maka tentulah ghair-ma'qulal 
ma'na; jadi kita hanya berkewajiban 
mengikuti apa yang dicontohkan Nabi 
Muhammad SAW saja. 

Tetapi semakin lama semakin 
banyak pendapat yang hendak melihat 
bahwa zakat tidak hanya merupakan 
bagian dari 'ibadah semata-mata. 
Hukum zakat pada hakikatnya juga 
merupakan bagian dari aturan hukum 
lslam tentang harta kekayaan dan 
tentang kemasyarakatan (nizham al- 
Islam aCmaIi wa al-ijtima'o. Dengan 
demikian, hukum zakat adalah bagian 



hukum yang ta'aqully, yang aspek, 
prospekdan permasalahannya adalah 
ma'qul a/-ma'na, dapat dicerna dan 
dipertimbangkan sesuai dengan situasi 
dan kondisi, meskipun semuanya itu 
tetap juga harus berlandaskan nash Al- 
Qur'an dan hadits. 

Salah satu pemikir terpenting 
yang membawakan pemikiran baru 
tentang zakat adalah DR. Yusuf Al- 
Qardhawy, yang secara h a s  dan 
konprehensif membahas berbagai 
aspek zakat dalam disertasinya Fiqh 
Al- Zakat. 

Menurut pemikiran baru, sebagai 
yang diperkenalkan al-Qardhawy di 
atas, sumber-sumber zakat tidaklah 
hanya terbatas pada sumber-sumber 
tradislonal selama ini. Tetapi yang 
dapat menjadi penggalian sumber- 
sumber zakat ialah : semua harta 
kekayaan, baikyang berupa hasil bumi, 
peternakan, mas-perak, surat-surat 
berharga; bahkan juga harta kekayaan 
yang berasal dari benda Al-Mustaghal- 
/at dan Kasb Al-Xmal wa Al-Mihan a/- 
hurrah. Yang dimaksud dengan Al- 
Musfaghallat ialah : harta benda yang 
tidak diperdagangkan, tetapi diperkem- 
bangkan dengan jalan dipersewakan 
atau dijual hasil produksinya; jadi 
bendanya tetap, sedang manfaatnya 
berkembang. Misalnya pabrik, gedung 
yang dipersewakan, perusahaan 
pengangkutan, penerbangan dan lain- 
lain. Adapun Kasb AI'Amal wa Al-Mihan 
Al-Hurrah, ialah penghasilan yang 
secara tetap yang diperoleh dari maji- 

kan atau pemerintah (kasb a/-'amal) 
atau penghasilan yang diperoleh dari 
usaha bebas, seperti dokter, penga- 
cara, pemborong, konsultan, arsitek 
dan sebagainya. (Al-Mihan Al-Hurrah). 
Kedua jenis profesi ini mengandung 
unsur-unsur : 
I. Unsur Maliyyah (kehartabenda- 

an), yakni bahwa tersebut bernilai 
ekonomi. 

2. Unsur Ghana'iyyah (kekayaan), 
yakni : - bahwa harta tersebut adalah 

hak milik yang sempurna 
- diluar kebutuhan pokok - mencapai satu nishab dan 

satu haul (tahun) 
3. Unsur Al-Nama' atau Al-Istinma', 

artinya : 
- Al-Nama', yakni b\mempu- 

nyai sifat berkembang, sepertl 
hasil pertanian dan binatang 
ternak. 

- Al-Istinma', yakni harta itu 
dapat diharapkan perkemba- 
ngannya, misalnya barang 
perdagangan dan surat-surat 
berharga. 

Dengan demikian timbullah cakra- 
wala baru dalam pemikiran tentang 
sumber-sumberzakat dalam masyara- 
kat, dimana dapat dikatakan seluruh 
bidang pekerjaan dan profesi dapat 
dikenakan zakat, selama ia memenuhi 
syarat-syarat yang disebutkan di atas. 
Sehingga dengan jalan h i ,  apa yang 
menjadi hikmah atau tujuan zakat, 
yakni menjembatani antara si kaya dan 
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kemudian memelukagarna lslam 
tidakdibebani pembayaran jizyah. 
Demikianlah prinsip-prinsip pene- 

tapan pajak yang dikemukakan Abu 
Yusuf yang dituangkan dalarn kitabnya 
pada abad Vlll Masehi. Prinsip-prinsip 
ini, agaknya sampai sekarangpun 
masih relevan untukdiperhatikan. Ten- 
tu saja banyak yang harusdisesuaikan 
dengan zaman. Misalnya prinsip pada 
nomor 2 di atas bahwa pajak harus 
diambil atasdasar kerelaan wajib pajak 
(tldakdipaksakan). Prinsip kerelaan mi 
tentu harus dipahami dengan konteks 
zaman sekarang, yakni bahwa pajak 
hanya dapat dikutip atas dasar undang- 
undanglketentuan hukum yang benar. 
Dasar hukum seperti ini tentu keluar 
dari atau atas persetujuan dari lembaga 
yang mewakili rakyat. Jadi ini berarti 
telah disetujui dengan kerelaan rakyat 
juga, meskipun tidak langsung ditanya~ 
satu persatu. Sebab mengharapkan ke- 
relaan orang semata-mata sangat tidak 
realistis dengan kenyataan. Pajak bu- 
kanlah sumbangan sosiai, sama juga 
halnya dengan zakat, tetapi adalah ke- 
wajiban yang harus ditunaikan yang di- 
buktikan dengan sanksi jika dilarlggar. 

Demikian juga prinsip nomor 3, 5 
dan nomor 6, perkiraan jumlah pajak 
yang wajar dan tidak memberatkan 
rakyat pada masa kini dapat saja 
dihitung oleh pihak eksekutif atau 
iegislatif, dengan catatan tetap dapat 
diawasi dan dikontrol oleh masyarakat 
dengan asas transparansi dan pertang- 
gungjawaban publik. 

IV. Penutup 
Dari apa yang telah digambarkan 

pada uraian terdahulu kiranya menjadi 
jelas bahwa eksistensi pajak memang 
terdapat secara normatif dalam ajaran 
Islam. Terdapat banyakayat Al-Qur'an 
dan hadits Rasulullah SAW yang 
memberi isyarat, baik secara eksplisit 
maupun implisit kearah ini. Misalnya 
dalam ajaran bahwa "dalam harta or- 
ang-orang kaya terdapat hak orang 
miskin". (Lihat S. Al-Dzariyat ayat 19). 
Ayat ini jeias bersifat umum sehingga 
dapat dipahami bahwa hak orang 
miskin pada harta orang kaya dapat 
berasal dari zakat ataupun dari pungu- 
tan lain selain zakat, termasuk pajak. 
Tentu saja pengumpulan pungutan ini 
tetap harus berlandaskan pada prinsip- 
prinsip umum penyelenggaraan peme- 
rintah yang benar, misalnya berdasar- 
kan pada asas kesepakatan dan asas 
kemaslahatan umum dan tidakdilaksa- 
nakan dengan cara sewenang-wenang. 

Di samping landasan normatif 
seperti dijelaskan tadi, secara historis 
dan sosiologis, pengutipan berbagai 
jenis pajak dalam sejarah lslam benar- 
benar terlaksana dan diakui secara 
umurn. Ini berlaku sejak periode awal 
Khilafah lslam sampai pada zaman 
modern ini. 

Sebagai contoh pada zaman 
Khallfah Al-Ma'mun, salah satu Kha- 
lifah Abbasiyah terbesar, pajak tanah 
yang dikutib pertahun dari wilayah : 
- Sawad (Irak Selatan) adalah 

27.800.000 dirham 
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