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MENYIKAPI PEMBERLAKUAN ZAKAT DAN PAJAK 

DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

Oleh: Mulyana Abdullah 

 
Abstrak 

Apakah sistem pemungutan pajak bagi masyarakat Indonesia oleh pemerintah merupakan 

tindakan zhalim? Apakah di Indonesia harus diterapkan sistem zakat secara menyeluruh 

terhadap warga negaranya? Inilah yang senantiasa menjadi polemik bagi masyarakat 

Indonesia. Di satu sisi, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam diwajibkan 

untuk mengikuti syariah Islam dalam berbagai bentuk kehidupannya, termasuk dalam hal 

pengumpulan zakat, di sisi lain negara membutuhkan anggaran untuk pembangunan layanan 

insfrastruktur yang tidak mungkin dipenuhi dengan memberlakukan pemungutan zakat 

kepada seluruh warga negaranya mengingat kemajemukan penduduk Indonesia dengan 

agama yang beragam. Dalam sejarah, negara berhak memaksa supaya kewajiban zakat 

dilaksanakan untuk menghilangkan penderitaan masyarakat di samping untuk membantu 

kepentingan pembangunan negara. Di sinilah zakat berperan dalam membangun 

kesejahteraan suatu bangsa atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber pendapatan 

negara untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan warganya. Penerapan sistem pajak 

pada suatu bangsa/kaum dalam ajaran Islam dapat dilakukan dengan catatan bahwa zakat 

harus diberlakukan sepenuhnya kepada warga muslim dan pajak diberlakukan sepenuhnya 

kepada warga non muslim. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama, alasan 

utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak 

mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak 

dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga 

suatu kewajiban. 

 

Kata kunci: zakat dalam Islam, pajak dalam Islam 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Aktivitas perpajakan di suatu negara merupakan suatu hal yang sangat 

dibutuhkan dalam upaya membangun negara yang bersangkuta secara berkelanjutan. 

Tanpa adanya pajak, negara akan mengalami kesulitan dalam menyediakan anggaran 

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakatnya. Demikian pula halnya 

dengan Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduknya pada bulan Agustus 

2017 yang mencapai 261.142.385 jiwa (https://kominfo.go.id, 2017). Dengan jumlah 

penduduk sebanyak itu, tentunya pemenuhan pembangunan layanan infrastruktur 

masyarakat menjadi tuntutan dan tantangan besar bagi negri ini. Oleh karenanya, 

pajak sangat ditekankan dan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh warga negara 

Indonesia sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada negara. Namun persoalannya 

adalah bagaimana dengan warga negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang 

sangat minim, yang jumlahnya tidak sedikit dan tersebar di seluruh pelosok negri 

ini? Tidakkah kewajiban membayar pajak ini menjadi beban tambahan hidupnya? 
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Mungkinkah ancaman sanksi yang akan diberlakukan atas penghindaran pajak akan 

mendorong sifat seseorang berubah ke arah perilaku negatif? 

Pertanyaan-pertanyaan itu mendorong untuk mempertimbangkan kembali 

paradigma sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yang harus mensyaratkan 

adanya nilai-nilai transparansi, partisipasi, keterbukaan, saling percaya, dan saling 

memahami. Nilai-nilai ini dijunjung tinggi oleh ajaran Islam dalam kaitannya 

dengan hubungan sosial manusia di muka bumi, termasuk di dalam mendapatkan 

harta kekayaan atau penghasilan. Berkaitan dengan nilai saling percaya dan saling 

memahami yang bermakna tidak saling menzhalimi ini, Allah Swt. berfirman dalam 

Q.S. An-Nisaa’: 29: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam usaha untuk mendapatkan harta 

(penghasilan), diharamkan dilakukan dengan cara yang zhalim. Di dalam ayat 

tersebut diistilahkan dengan “saling memakan harta dengan jalan yang bathil”. Itulah 

sebabnya, dalam hal memenuhi kebutuhan bangsa/negara atau kaum pada zaman 

Rasulullah saw. dan para shabatnya, khususnya dalam hal perekonomian, 

diberlakukan pengumpulan zakat dengan didasari oleh perintah Allah Swt. yang 

tertuang dalam Q.S. At-Taubah: 103: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

Merujuk pada ayat-ayat dari kedua surat tersebut, apakah sistem pemungutan 

pajak bagi warga negara Indonesia oleh pemerintah merupakan tindakan zhalim? 

Apakah di Indonesia harus diterapkan sistem pengumpulan zakat secara menyeluruh 

terhadap warga negaranya? Inilah yang senantiasa menjadi polemik dan pendapat 

pro-kontra bagi warga negara Indonesia. Di satu sisi, warga negara Indonesia yang 

mayoritas adalah umat Islam diwajibkan untuk mengikuti syariah Islam dalam 

berbagai bentuk kehidupannya, termasuk dalam hal pengumpulan zakat, sementara 

di sisi lain negara membutuhkan anggaran untuk pembangunan bagi pemenuhan 

kebutuhan layanan insfrastruktur seluruh warga negaranya yang tidak mungkin 

dipenuhi dengan memberlakukan pemungutan zakat kepada seluruh warga 

negaranya mengingat penduduk Indonesia merupakan penduduk yang majemuk 

dengan agama yang berbeda-beda. Oleh karenanya, perlu suatu pemahaman yang 

mendalam berkenaan dengan pajak dan zakat dalam perspektif ajaran Islam untuk 

mencari dan menemukan solusi implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara di Indonesia. 
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B. ZAKAT DAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

 

Pajak dan zakat merupakan dua hal yang berbeda namun memiliki beberapa 

persamaan dalam kaitannya dengan pengumpulan harta bagi kepentingan suatu 

bangsa. Berkenaan dengan pemanfaatan harta oleh manusia di muka bumi ini, Allah 

Swt. berfirman:  

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi 

semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir 

(Q.S. Al-Jatsiyah: 13). 

Dari ayat tersebut, tersirat bahwa Allah telah menyediakan berbagai kebutuhan 

manusia untuk digali dan dimanfaatkan demi kemaslahatan hidupnya di muka bumi, 

termasuk dalam hal ini adalah harta. Allah Swt. pun menegaskan bahwa dalam 

kehidupannya, manusia bertugas untuk memakmurkan dunia. 

Berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan duniawi tadi, Allah Swt. menegaskan 

bahwa manusia hanya diberi amanah untuk mengolah dan mengelolanya sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan Allah Swt. Konsekuensinya: (1) Tidak seorangpun 

dapat menjadi pemilik mutlak harta kekayaan. Setiap pemilikan harta kekayaan 

dibatasi oleh hak-hak Allah Swt. dan hak-hak orang lain, termasuk pemanfaatannya 

agar tidak boros dan tidak kikir; (2) Masyarakat melalui “wakil-wakilnya” dapat 

mengatur tatacara pemanfaatan harta kekayaan yang mengarah pada kemakmuran 

bersama; (3) Masyarakat, untuk kepentingan umum, dapat mengambil harta milik 

pribadi apabila kemaslahatan umum menghendakinya dengan syarat pemiliknya 

mendapat penggantian yang wajar (tidak menzhalimi). Sebaliknya, menurut Abdul 

Qadir Audah (Muhammad, 2000, hlm. 96) konsekuensi dari ketentuan bahwa pribadi 

manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan hartanya: 

 

a. Masyarakat tidak boleh melarang atau mengganggu pemilikan manfaat selama 

tidak merugikan orang lain atau masyarakat itu sendiri. 

b. Karena pemilikan manfaat berhubungan dengan hartanya, maka pemilik harta 

tersebut boleh memindahkan hak miliknya kepada orang lain, misalnya dengan 

jual menjualnya, menukarkannya, menggadaikannya, dan lain-lain. 

c. Pada dasarnya pemilikan manfaat itu kekal, tiak terikat oleh waktu. 

Sementara itu, adanya perbedaan dalam penghidupan (harta) manusia yang telah 

diatur oleh Allah Swt. dengan tujuan liyattakhidzu ba’dhan sukhriyya (agar sebagian 

mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain), yang maksudnya adalah agar 

setiap manusia satu sama lain saling memberi, saling mempermudah, dan saling 

membantu satu sama lain, termasuk dalam hal harta. Jadi, baik mereka yang 

berkecukupan maupun yang berkekurangan diperintahkan Allah Swt. untuk saling 

membantu meringankan beban kehidupannya. 
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Setiap pemilik harta tidak boleh berbuat sewenang-wenang dalam mendapatkan 

dan menggunakannya. Wewenang seseorang dalam memanfaatkan hartanya adalah 

sebatas yang dibenarkan menurut syariat Islam, oleh karena itu dalam pemanfaatan 

harta harus pula memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah yang disebut oleh 

Muhammad (2000, hlm. 96) sebagai fungsi sosial dari harta kekayaan itu sebagai 

milik Allah Swt. yang dititipkan kepada manusia. Selain itu, pemanfaatan harta 

dalam ajaran Islam haruslah senantiasa ditujukan demi pengabdian kepada Allah 

Swt. dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub kepada Allah Swt. Karena itulah, 

Rasulullah saw. dalam sebuah hadits melarang seseorang untuk membuang-buang 

harta (idha'atil-mal). Jadi, meskipun seseorang memiliki banyak harta,  ia tidak 

boleh dan tidak berhak untuk menghambur-hamburkan hartanya dengan percuma, 

karena di dalam hartanya itu terkandung hak-hak orang lain. 

Hak-hak orang lain yang terdapat dalam harta yang dimiliki dan dimanfaatkan 

seseorang ini wajib dikeluarkan atau dibayarkan oleh pemilik harta sesuai dengan 

ketentuan dan aturan yang ditetapkan Allah Swt. dalam syariat Islam. Pengeluaan 

atau pembayaran sebagian harta inilah yang kita kenal dengan istilah zakat, yakni 

mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang 

berhak menerima. 

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan tidak dapat 

diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan lain ciptaan manusia manapun, 

baik dari segi pengarahan maupun dari segi pengaturan dan penerapan. Semenjak 

zaman kepemimpinan Rasulullah saw, Islam sudah memperhatikan masalah sosial 

penanggulangan kemiskinan ini. 

Berkenaan dengan saling mensejahterakan dalam hal harta atau penghidupan, 

Islam mengajarkan dan sekaligus memerintahkan kaum muslim untuk menyisihkan 

sebagian hartanya untuk menolong kaum fakir, miskin, dan nak-anak yatim. 

Sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S. Adz-zariyat: 19: 

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 

orang miskin yang tidak mendapat bagian[1417]. 
[1417] Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin 

yang tidak meminta-minta. 

Penyisihan sebagian harta ini dilakukan dalam bentuk pembayaran zakat dengan 

berbagai ketentuannya yang jelas telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Swt. dan 

pembayaran zakat ini wajib hukumnya bagi kaum muslim. Dalam hadits yang 

diriwayatkan Abu Dawud (Abdul Aziz bin Baz, 2009, hlm. 14), ketika Mu’az diutus 

Nabi Muhammad saw. kepada penduduk Yaman, Nabi saw. bersabda: 

 

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka, yang harus 

diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-

orang miskin di antara mereka (HR. Abu Dawud). 
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Zakat bukanlah sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk 

meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menaggulangi kemiskinan, agar 

orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab 

kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki 

sendiri kehidupan mereka (Zaka dan Baga. 1997, hlm. 5-6). 

Ibadah zakat tidak hanya sebagai ibadah pribadi sebagai tanda keshalihan dan 

kepatuhan kepada Allah Swt, namun zakat pun menurut Qardhawi (1993, hlm. 223) 

memiliki dampak sosial yang signifikan sebagai distribusi kekayaan dan sebagai 

realisasi dari konsep keadilan sosio ekonomi dalam ajaran Islam. Zakat merupakan 

ibadah maaliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi sangat penting dan strategis dari 

sisi ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan ekonomi umat Islam.  

Dalam sejarah, negara berhak memaksa supaya kewajiban zakat ini 

dilaksanakan. Sebagaimana dikatakan Alfitri (2006) bahwa dalam pengelolaan zakat, 

imam/khalifah dapat dengan mudah mengontrol langsung. Negara dapat 

menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang yang mampu untuk menunaikan 

kewajiban zakat ini untuk menghilangkan penderitaan masyarakat di samping untuk 

membantu kepentingan pembangunan negara. Di sinilah tampak salah satu peran 

zakat dalam membangun kesejahteraan suatu bangsa/kaum atau dengan kata lain 

sebagai salah satu sumber pendapatan publik atau negara untuk kepentingan 

pembangunan kemakmuran dan kesejahteraan warganya. Jika hasil pengumpulan 

zakat merupakan sumber pendapatan negara yang pemanfaatannya adalah untuk 

kemaslahatan seluruh warga negara yang bersangkutan, bagaimana halnya dengan 

penarikan pajak? Apakah Islam membenarkan pemungutan pajak dalam suatu 

bangsa? 

Penerapan sistem pajak pada suatu bangsa/kaum dalam ajaran Islam dapat 

dilakukan dengan catatan bahwa zakat harus diberlakukan sepenuhnya kepada warga 

muslim dan pajak diberlakukan sepenuhnya kepada warga non muslim. Sistem pajak 

tidak diperbolehkan diterapkan kepada kaum muslim dengan dasar bahwa penarikan 

atau pembayaran pajak kepada atau dari kaum muslim tidak ada dasar hukum 

syariah-nya. Bahkan, menurut Ali (2010) mengemukakan bahwa pajak diharamkan 

karena sistem perpajakan ini dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama 

kepada kaum muslim. Pendapat ini didasarkan pada salah satu hadits Rasulullah 

saw. yang diriwayatkan Ahmad: 

Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka (HR Ahmad 4/109, 

Abu Dawud kitab Al Imarah: 7 dalam Ali, 2010). 

Selain itu, Ali (2010) pun mendasarkan pendapatnya ini pada sebuah hadits yan 

diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud: 

Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata, ‘Maslamah bin Makhlad 

(gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkankan tugas penarikan pajak 

kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu’, maka ia berkata: ‘Sesungguhnya 
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para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka’ (HR Ahmad 4/143, Abu 

Dawud 2930). 

Berkenaan dengan pendapat diharamkannya pajak dalam ajaran Islam ini, 

kesepakatan para ulama dikemukakan oleh Imam Ibnu Hazm AlAndalusi 

rahimahullah dalam kitab Maratib AlIjma dan disetujui oleh Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyah rahimahullah (Ali, 2010): 

Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang 

ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-

jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari 

pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-

orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para 

pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, 

(hukumnya) haram dan fasik. Kecuali apa yang mereka pungut dari kaum 

muslimin atas nama zakat barang yang mereka perjualbelikan (zakat 

perdagangan) setiap tahunnya, dan (kecuali) yang mereka pungut dari para ahli 

harbi (kafir yang memerangi agama Islam) atau ahli dzimmi (kafir yang harus 

membayar jizyah sebagai jaminan keamanan di negeri muslim), (yaitu) dari 

barang yang mereka perjualbelikan sebesar sepersepuluh atau setengahnya, 

maka sesungguhnya (para ulama) telah beselisih tentang hal tesebut, (sebagian) 

berpendapat mewajibkan negara untuk mengambil dari setiap itu semua, 

sebagian lain menolak untuk mengambil sedikitpun dari itu semua, kecuali apa 

yang telah disepakati dalam perjanjian damai dengan dengan ahli dzimmah yang 

telah disebut dan disyaratkan saja. 

Kesepakatan ulama ini memperkuat diharamkannya pemungutan pajak terhadap 

kaum muslim dalam bentuk apapun, kecuali kepada para ahli harbi dan ahli dzimmi. 

Pemungutan pajak ini diharamkan karena dipandang sebagai perbuatan atau tindakan 

zalim, yakni “saling memakan” harta sesama dan perbuatan zalim merupakan 

perbuatan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam 

Q.S. An-Nisaa: 29): 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh 

orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena 

umat merupakan suatu kesatuan. 

Jika kembali mengkaji istilah pajak dalam Islam, secara etimologis pajak dalam 

bahasa Arab disebut dengan dharibah, yang berasal dari kata al-jizyah, al-kharaj, 

dan al-usyur yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, 

menerangkan atau membebankan, dan lain-lain (Munawir, 2002, hlm. 815). Secara 

bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai 
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banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta 

yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini menjelaskan bahwa jizyah dan kharaj 

dipungut secara dharibah, yakni secara wajib bahkan sebagian ulama menyebut 

kharaj merupakan dharibah. Jadi, menurut Gusfahmi (2007, hlm. 27) dharibah 

adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, 

sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. 

Berdasarkan penjelasan hadits dan dalil-dalil yang telah dikemukakan, dapat 

dikatakan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada 

pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut 

diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi’in hingga 

sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Di dalam kehidupan masyarakat 

yang majemuk seperti di Indonesia, hal ini senantiasa menjadi dilema dimana di satu 

sisi menghendaki diterapkannya syariat Islam secara utuh, dan di sisi lain pajak 

dipandang perlu untuk diberlakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan negara 

dalam membangun kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Pemberlakuan pajak bagi 

kaum muslim di Indonesia seperti yang diterapkan saat ini, apakah termasuk hal 

yang diharamkan dalam Islam? Berkenaan dengan hal ini, terdapat pendapat-

pendapat yang berbeda di kalangan para ulama. Satu pihak tidak memperbolehkan 

dengan dasar hadits dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas serta beberapa 

hadits dan dalil lainnya, di lain pihak memperbolehkan diberlakukannya 

pengambilan pajak dari kaum muslim. 

Pendapat yang kedua ini di antaranya dikemukakan oleh al-Juwaini dalam kitab 

Ghiyats al-Umam, Imam al-Ghazali di dalam al-Mustashfa I/426, Imam asy-Syathibi 

di dalam al-I’tishom II/358, dan Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin II/336-

337 (Abu Fawaz, 2014). Dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini di antaranya 

adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah: 117 dimana dalam ayat ini, Allah 

Swt. mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan 

mensejajarkan antara: (1) Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak 

yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba 

sahaya, dengan (2) Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-

nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain-lainnya. 

Point-point dalam kelompok pertama, bukannya hal yang sunnah, tapi termasuk 

pokok-pokok yang hukumnya fardhu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang 

fardhu, dan bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan tersendiri juga (Abu 

Fawaz, 2014). 

Meski demikian, dalam penerapan pengambilan pajak ini harus memenuhi 

beberapa persyaratan, seperti yang dijelaskan Abu Fawaz (2014), yakni:  

Pertama: Negara komitmen dalam penerapan syariat Islam; kedua: Negara 

sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti 

pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang sedang 

dirongrong oleh musuh; ketiga: Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh 
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negara, baik dari zakat, jizyah, al ‘usyur, kecuali dari pajak; keempat: Harus ada 

persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat; kelima: Pemungutannya 

harus adil, yaitu dipungut dari orang kaya saja, dan tidak boleh dipungut dari 

orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh 

terfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan 

maksiat; keenam: Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus 

menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika negara dalam keadaan genting 

atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja; ketujuh: Harus dihilangkan dulu 

pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja; 

kedelapan: Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada 

waktu itu saja. (Lihat syarat-syarat ini secara lengkap dalam Abhats Fiqhiyyah 

Fi Qadhaya Az-Zakat Al-Mu’ashirah II/621-623). 

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, tersirat bahwa kalaupun terpaksa 

diterapkannya pemungutan pajak oleh negara terhadap kaum muslim, maka 

penerapannya haruslah adil. Keadilan dalam Islam merupakan konseptualisasi 

pembentukan nilai moral dan sosial yang menunjukan keadilab, keseimbangan dan 

kesederhanaan, implikasinya bagi pelaku individual ialah petama-tama bahwa 

seseorang tidak seharusnya melanggar batasan orang lain, dan kedua seseorang harus 

memberikan kepada orang lain juga dirinya sendiri apa-apa yang menjadi haknya. 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan 

utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah 

tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran 

itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah 

kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: Ma 

layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun (Suatu kewajiban jika tidak sempurna 

kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib). 

Semua khulafa ar-Rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz 

dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan 

kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga 

jangan sampai mengakibatkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok 

sehari-hari. 

 

C. MENYIKAPI PEMBERLAKUAN PAJAK MENURUT AJARAN ISLAM 

 

Dalam kaitannya dengan hubungan sosial antara sesama umat manusia, zakat ini 

dapat mengubah kondisi sosial masyarakat ke arah yang lebih makmur dan sejahtera 

bersama-sama. Kesenjangan sosial, khususnya dalam hal ekonomi, tidak akan 

timbul. Di samping itu, dari zakat ini pun, pemerintah dapat memanfaatkannya untuk 

kemaslahatan seluruh warganya. Itulah sebabnya, sudah seharusnyalah kaum muslim 

di negara manapun memiliki kesadaran untuk senantiasa melaksanakan ibadah zakat, 
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infaq, dan sadaqah ini sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap sesama umat 

manusia. 

Bagi masyarakat Indonesia, tampaknya kesadaran akan zakat ini masih sangat 

kecil. Rasa cinta terhadap harta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengabdian 

dan ketaatan kepada Allah Swt. sehingga tampak begitu sulit untuk mengeluarkan 

zakat, terutama zakat harta yang seharusnya dipenuhi dan dilaksanakan. Jika 

memperhatikan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 70 persennya adalah 

umat Islam, maka seharusnya kebutuhan anggaran pembangunan negara untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dari dana zakat warga 

negaranya. Berdasarkan hasil penelitian BAZNAS, Potensi zakat nasional pada 

tahun 2015 diproyeksikan mencapai angka Rp. 286 triliun (Baznas, 2016, hlm. 6). 

Jika angka ini terpenuhi, maka tentunya kebutuhan anggaran negara dapat 

tertanggulangi. Namun pada kenyataannya, data aktual penghimpunan zakat, infaq 

dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 baru mencapai Rp. 3,7 triliun 

yang berarti hanya 1,3 % dari potensi zakat nasional. Ini membuktikan bahwa begitu 

kecil ketersediaan anggaran jika pemerintah mengandalkan sumber pendapatan 

negara dari zakat, dan mungkin hal ini pula lah yang menyebabkan masih 

dipertahankannya sistem pemberlakuan pajak bagi seluruh warga negara di 

Indonesia, termasuk kaum muslim. 

Sementara itu, dalam perspektif Islam pemberlakuan pajak harus diterapkan 

hanya kepada kaum non muslim, namun terpaksa pajak ini diberlakukan pemerintah 

kepada seluruh masyarakat. Dengan kondisi ini, maka kaum muslim pun memikul 

beban kewajiban kepada pemerintah untuk untuk turut membayar pajak. Jika sistem 

pajak oleh pemerintah ini dipandang sebagai suatu kezaliman kepada kaum muslim 

sebagaimana dikemukakan dalam pendapat para ulama yang mengharamkan pajak, 

apakah kaum muslim diperbolehkan untuk melakukan perlawanan? 

Maka jawabannya adalah bahwa dalam keadaan demikian, kaum muslimin tidak 

boleh melakukan perlawanan atau pemberontakan demi untuk menghindari 

kemudharatan yang lebih besar. Dan jika harta mereka diambil penguasa secara 

paksa sebagai pajak, maka berlaku bagi mereka hukum orang yang terpaksa 

melakukan sesuatu yang haram dan tidak dianggap sebagai dosa. 

Sementara itu, Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafidzahullah memberi alasan yang 

sangat tepat dalam masalah ini. Beliau mengatakan bahwa melawan pemimpin pada 

saat itu lebih jelek akibatnya daripada sekedar sabar atas kezhaliman mereka. 

Bersabar atas kezhaliman mereka (memukul dan mengambil harta kita) memang 

suatu madharat, tetapi melawan mereka jelas lebih besar madharatnya, seperti akan 

berakibat terpecahnya persatuan kaum muslimin, dan memudahkan kaum kafir 

menguasai kaum muslimin (yang sedang berpecah dan tidak bersatu). 
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D. PENUTUP 

 

Allah Swt. menegaskan bahwa manusia hanya diberi amanah untuk mengolah 

dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Swt. meskipun 

seseorang memiliki banyak harta,  ia tidak boleh dan tidak berhak untuk 

menghambur-hamburkan hartanya dengan percuma, karena di dalam hartanya itu 

terkandung hak-hak orang lain yang wajib dikeluarkan atau dibayarkan sesuai 

dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan Allah Swt. dalam syariat Islam berupa 

zakat. 

Dalam sejarah, negara berhak memaksa supaya kewajiban zakat ini dilaksanakan 

untuk menghilangkan penderitaan masyarakat di samping untuk membantu 

kepentingan pembangunan negara. Di sinilah tampak salah satu peran zakat dalam 

membangun kesejahteraan suatu bangsa/kaum atau dengan kata lain sebagai salah 

satu sumber pendapatan publik atau negara untuk kepentingan pembangunan 

kemakmuran dan kesejahteraan warganya. 

Penerapan sistem pajak pada suatu bangsa/kaum dalam ajaran Islam dapat 

dilakukan dengan catatan bahwa zakat harus diberlakukan sepenuhnya kepada warga 

muslim dan pajak diberlakukan sepenuhnya kepada warga non muslim. 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama, alasan utamanya 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak 

mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu 

tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudaratan 

adalah juga suatu kewajiban. 
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