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Abstract – Fiscal policy has span of control in economy by applying role in government revenues and
expenditure. It is hoped to be more positive on economic growth and to decrease inflation. Now, tax is the most
favorable income to support our revenue and expenditure budget (APBN), but we have known that the Moslem
population is the biggest in the world. It can be applied the tithe policy based on the syar’i philosophy of Islam,
to the Moslem citizen, combining to tax as a reduction. As a revenue distribution from muzakki to mustahiq, this
solution can be applied to reduce the social problems. Now, government through UU No.23/2011, has formed
BAZNAS to manage in collecting, distributing, ang utilizing the tithe. It has not yet been given authorities to
regulate, control, and examine the tithe payer. This effort can be realized evenly, by placing a separated
directorate, such as the Tithe Directorate below Financial Ministry, so closed that government can rule all
revenue, especially tax and tithe, easier. In one tariff, it can be included the proportion of tithe. Then, the
separated directorate processes the tithe revenue to be distributed to mustahiq that is eight classification.

The relevance of placing tithe as fiscal instrument is that government can make stabilization and allocation some
revenue from muzzaki, especially rich citizen, to mustahiq, especially poor citizen, then government can decide
the utilization of collected tithe to support productive activity. This activity has not yet been applied in the tax
revenue system, because the utilization of collected tax must follow the revenue and expenditure budget
procedures, and almost of it is used for government office operational needs, so the revenue multiplier effect
rarely arrives to the poor citizen. By combining tax and tithe, the proper goal of fiscal policy can be reached, by
using tax in the high-rate operational, and using tithe in the grass-root-productive based citizen.
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1. PENDAHULUAN

Pendapatan negara dan belanja negara diatur oleh
pemerintah, untuk memepengaruhi jalannya
perekonomian yang sesuai dengan tujuan bernegara.
Peranan inilah yang dinamakan kebijakan fiskal.
Pendapatan negara, diatur sedemikian rupa, mulai dari
regulasi hingga pemungutannya, sehingga dapat
menutup pengeluaran pemerintah. Harapan yang ingin
dicapai dari proses mempengaruhi ini adalah
pemerintah baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat memberikan stimulus kepada
masyarakat maupun kelompok masyarakat yang
berefek besar pada peningkatan aktivitas ekonomi
secara keseluruhan dan berujung pada peningkatan
kesejahteraan dan keadilan.

Kini pajak merupakan sumber pendapatan negara
yang paling besar. Dari target pendapatan negara pada
APBN tahun 2014 sebesar 1.661,2 triliun, pendapatan
dari sektor pajak mendapatkan proporsi 78,8%. Dari
realitas inilah, kemudian pemerintah masih
menggunakan pajak sebagai instrumen kebijakan
fiskal dalam mengambil langkah perbaikan ekonomi
dengan cara membuat peraturan yang tepat,
melakukan pemungutan pajak secara benar, dan
melakukan pengawasan. Dari penerimaan yang
dihimpun kemudian didistribusikan melalui prosedur
APBN, sesuai dengan tugas dan fungsi instansi
penyelenggara pemerintahan.

Pada dasaarnya, segala bentuk pendapatan negara
termasuk dalam ruang lingkup instrumen fiskal.

Demikian pula dengan zakat. Apabila pemungutan
zakat dilakukan oleh negara, maka zakat ini juga
merupakan bagian dari instrumen fiskal. Sebagai
kewajiban bagi setiap muslim, zakat telah ditunaikan
oleh masing-masing individu muslim, baik secara
terkontrol maupun tanpa terkontrol oleh lembaga
zakat resmi pemerintah. Realisasi penerimaan zakat
maal (zakat atas harta) yang telah dihimpun oleh ‘amil
zakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemungut
zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).
Total penerimaan BAZNAS tahun 2013 adalah
Rp59,02 miliar, tahun 2012 sebesar Rp50,22 miliar,
dan tahun 2011 sebesar Rp39,40 miliar. Peningkatan
yang cukup signifikan ini menjukkan bahwa telah
adanya keseriusan dari masyarakat untuk menunaikan
zakat. Untuk itu, peran negara dalam menunjang
keberlangsungan pemungutan pajak ini perlu
mendapatkan perhatian khusus.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, sudah
sepantasnyalah kita memperhatikan kewajiban
masyarakat muslim berupa pembayaran zakat, tetapi
yang menjadi masalah adalah negara Indonesia
berlandaskan konstitusi yang bukan merupakan
Ideologi Islam secara murni. Inilah yang membuat
zakat dan pajak menjadi dua hal yang terpisah dan
hubungan di antara dua hal tersebut dianggap tidak
relevan. Sebagian besar ulama fiqh memandang
bahwa zakat adalah kewajiban spiritual seorang



Muslim terhadap Tuhannya, sedangkan pajak adalah
kewajibannya terhadap negara.

Realitas yang ada sekarang adalah bahwa pendapatan
negara dihimpun, kemudian digunakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah melalui prosedur
UU APBN, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing Kementerian/Lembaga. Adapun pengeluaran
sesuai tugas dan fungsi tersebut antara lain meliputi
kebutuhan operasional kantor, pengadaan barang/jasa
untuk menunjang kegiatan pokok, pembangunan
fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan hanya
sebagian kecil digunakan untuk bantuan sosial.
Dalam artian, secara tidak langsung, kemungkinan
bagi masyarakat bawah untuk menikmati hasil
penerimaan pajak sangatlah kecil. Untuk itu,
keberadaan zakat dalam sistem penerimaan negara
perlu diperhatikan, untuk mendukung para penerima
hak zakat yang terdiri atas 8 golongan, dapat
menerima pembagian zakat secara adil, langsung, dan
kebijakan penggunaannya harus ditentukan oleh
pemerintah, misalnya harus dipakai untuk tujuan
prodktif.

Pengintegrasian antara kewajiban zakat dan pajak
perlu dilakukan oleh pemerintah, sehingga kewajiban
seorang Muslim terhadap agama dan negaranya dapat
terlaksana secara simultan. Sebaliknya negara juga
diuntungkan karena penerimaan negara dari sektor
pajak sesuai dengan yang diharapkan. Pada gilirannya,
pengintegrasian itu perlu diwujudkan dalam kebijakan
fiskal negara.

Hal ini tidak dipungkiri, pasti menimbulkan banyak
perdebatan karena pluralisme yang ada di Indonesia.
Dengan demikian, kita perlu mengkaji bagaimana
pajak dan zakat dapat diterapkan di Indonesia secara
bersamaan, dan bagaimana zakat dapat difungsikan
sebagai instrumen fiskal di Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

2.1 KEBIJAKAN FISKAL DAN
INSTRUMENNYA

Abdul Mannan (1997: 230) menjelaskan bahwa
kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran
belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu
masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan
yang berimbang dengan menempatkan nilai-nilai
material dan spiritual pada tingkat ynag sama.

Kerangka kinerja yang menjadi bahasan utama
kebijakan fiskal adalah pemasukan dan pengeluaran.
Sebagai institusi publik, negara harus melibatkan
masyarakat, dalam artian bahwa kebijakan pemasukan
diharapkan dapat dioptimalkan dari masyarakat yang
kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

Di dalam skrispsinya, Lailaus Sa’diah (2008: 9),
menyebutkan bahwa dari sudut ekonomi makro,
kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu

Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kebijakan Fiskal
Kontraktif. Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah suatu
kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik
dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah, pada saat munculnya kontraksional gap.
Konstraksional gap adalah suatu kondisi dimana
output potensial (YF) lebih tinggi dibandingkan
dengan output Actual (Y1). Pada saat terjadi
kontraksional gap ini kondisi perekonomian ditandai
oleh tingginya tingkat pengangguran. Kebijakan
ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan
pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak
(T) untuk meningkatkan output (Y).

Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan
pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara
dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan
untuk menurunkan daya beli masyarakat dan
mengatasi inflasi. Baiknya politik anggaran surplus
dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang
ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan pada saat munculnya
ekpansionary gap. Ekspansionary gap adalah suatu
kondisi dimana output potensial (Yf) lebih kecil
dibandingkan dengan output Actual (Y1). Kebijakan
ekspansif dilakukan dengan cara menurunkan
pengeluaran pemerintah (G) atau menaikkan pajak (T)
untuk mengurangi output (Y).

Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan
sesuatu (Definisi sesuai dnegan KBBI). Apabila kata
instrumen diterapkan dalam kebajakan fiskal, maka
instrumen kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai alat
yang digunakan untuk mengerjakan kebijakan fiskal.
Agar lebih singkat, instrumen kebijakan fiskal
disingkat instrumen fiskal. Karena kebijakan fiskal
menjelaskan mengenai pengaturan Anggaran
Pendapatan dan Nelanja Negara (APBN), maka hal-
hal yang terkait merupakan instrumen fiskal. Contoh:
pajak, belanja negara, dan berbagai bentuk
penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi, pendapatan
dan belanja akan menjadi instrumen fiskal jika
merupakan pendapatan dan belanja negara.

2.2 ZAKAT

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan
sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah
memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada
berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan
dalam syariat Islam. Selain zakat, terdapat pula
anjuran infaq, shadaqah, dan wakaf yang merupakan
pengeluaran sukarela dalam Islam. Islam
mengikutsertakan negara dalam tanggung jawab
mendapatkan zakat dan mendistribusikannya. Hal ini
sesuai dengan penjelasan di dalam Alquran dan
Sunnah. Zakat adalah suatu kewajiban finansial yang
diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada
orang-orang fakir. Yang mengambilnya adalah
penguasa atau pemerintah yang sah menurut syariah
melalui orang yang disebut dalam Alquran sebagai



“al-‘amilina ‘alaiha” (amil zakat), yaitu mereka yang
mengurusi zakat; memungut, menjaga, menyalurkan,
dan menghitungnya, menurut Yusuf Qardawi (1997:
457).

Menurut para fuqaha, ketentuan tentang tarif zakat
yang telah ditentukan oleh Rasulullah s.a.w. 14 abad
silam tidak dapat diperbarui sesuai dengan
perkembangan ekonomi karena akan menyebabkan
pergeseran esensi zakat menurut Zaman (1991: 63).
Menyangkut besar kecilnya tarif atau kadar zakat
secara absolut yang harus dibayar oleh masyarakat,
Rasulullah s.a.w. menetapkan bahwa hal itu
ditentukan oleh berat ringannya tantangan keadilan
dan kesejahteraan yang dihadapi. Nabi s.a.w.
menetapkan tarif zakat antara 2,5% dan 10%. Ada satu
jenis kekayaan yang dikenakan tarif tinggi karena
untuk memperolehnya tidak diperlukan usaha dan
kerja keras yaitu harta karun (rikaz) yang dikenakan
20% atau seperlima (khums).

2.3 SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Selain subyek zakat yang berupa individu (person),
zakat juga dapat dikenakan kepada badan hukum
sebagaimana halnya pajak. Badan-badan hukum
tersebut seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki
kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak
bergerak. Zakat yang dikenakan kepada badan-badan
hukum tersebut diambil dari saham dan keuntungan
perusahaan-perusahaan tersebut, sebagaimana
pendapat Qardawi (1997: 490-497).

Berkaitan dengan obyek yang dikenakan zakat,
Rasulullah Saw menetapkan bahwa zakat dikenakan
atas jiwa dan semua jenis harta kekayaan yang
dimiliki oleh masyarakat di mana zakat ditetapkan.
Zakat atas jiwa disebut zakat fitrah, sedang zakat atas
kekayaan dikenal dengan zakat māl. Memang terdapat
beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan
diperingatkan dalam Al-Qur`an untuk dikeluarkan
zakatnya yaitu emas dan perak (Q.S. 9:34), tanaman
dan buah-buahan (Q.S. 6:141), hasil usaha (Q.S.
2:276) Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari
perut bumi (Q.S. 6:141).

Selain jenis kekayaan yang disebutkan tersebut, Al-
Qur`an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan
dengan rumusan yang sangat umum yaitu dengan kata
“kekayaan” (amwāl) (Q.S. 9:103; 4:52). Para ulama
fiqh berbeda pendapat tentang makna “kekayaan”
tersebut. Menurut mazhab Hanafi, kekayaan adalah
segala sesuatu yang dapat dipunyai dan bisa diambil
manfaatnya menurut kebiasaan. Sesuatu yang
dipunyai dan bisa diambil manfaatnya secara konkrit
adalah kekayaan, seperti tanah, binatang ternak,
barang-barang perlengkapan, dan uang. Oleh karena
itu, Ash Shiddieqy (1999: 71-72) menyatakan bahwa
sudah sepantasnya zakat dipungut dari berbagai jenis
kekayaan dan tidak terbatas pada apa yang telah
dicanangkan oleh Rasulullah s.a.w. empat belas abad
silam.

Dengan pemahaman seperti ini, zakat dapat dipungut
dari berbagai bentuk kekayaan yang diperoleh dari
berbagai jenis usaha yang berkembang pada zaman
modern sekarang ini seperti, zakat investasi pabrik,
gedung, zakat profesi, dan zakat saham dan obligasi.
Dengan demikian, obyek zakat dapat mencakup
semua jenis kekayaan baik yang dipunyai perorangan
(person) atau badan hukum (recht person).

2.4 PENGELOLAAN ZAKAT

Kewajiban bagi penguasa adalah melakukan
pemungutan zakat dari orang-orang yang wajib
mengeluarkan zakat. Pemungutan zakat bukan semata-
mata dilakukan secara individual, dari muzakki
diserahkan langsung kepada mustahiq, tetapi melaui
lembaga yang khusus menangani zakat, yang
memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan
amil zakat, sesuai dengan uraian Didin Hafidhuddin
(2002: 53). Kemudian Masdar F. Mas’udi (1993: 126)
menjelaskan bahwa penanganan zakat telah
dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan dapat
dijadikan sumber inspirasi mengenai tujuan etis dari
konsep pemungutan zakat, yang berupa keadilan
sosial itu, harus digelar dalam kehidupan nyata pada
setiap zaman yang memiliki ciri-ciri berbeda-beda.

Pemungutan zakat di Indonesia telah didukung oleh
UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
dan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak
penghasilan untuk mengakomodasi umat Islam yang
membayar zakat dan pajak. Kemudian Undang-
Undang tersebut, disempurnakan dengan UU No.373
tahun 2003 tentang pelaksanaan dan UU No.38 tahun
1999 tentang pengelolaan zakat. Namun pada
akhirnya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan
zakat di gantikan dengan UU No. 23 tahun 2011
tentang pengelolaan zakat.

Di dalam Undang-Undang yang baru ini, BAZNAS
merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara nasional, dan
menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat; b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat; c) pengendalian
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat; dan d) pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan pengelolaan zakat.

BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola
zakat nasional, sekaligus yang berhak memverifikasi
berdirinya LAZ. Dengan wewenang BAZNAS
tersebut, pengumpulan dana zakat akan terorganisir
secara efektif, dan akan dapat terdistribusikan secara
efisien. Dengan demikian, alternatif optimalisasi
potensi zakat dalam meningkatkan perekonomian
melalui BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional,
akan meningkatkan pemberdayaan zakat tetapi tidak
akan berdampak signifikan dalam pemerataan
pembangunan ekonomi nasional, karena
pemungutannya masih belum bersifat wajib dan belum
tertampung dalam APBN.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL

Keberadaan masyarakat Indonnesia yang sebagian
besar memeluk agama Islam, sangat mendukung
penerapan zakat yang lebih kondusif, terlebih pada
sifatnya yang wajib maka pemungutannya dapat
“dipaksakan” sepanjang pengaturannya jelas dan
memadai. Realita yang ada sekarang adalah di
Indonesia telah dibentuk BAZNAS yang bertugas
mengelola zakat, tetapi fungsinya hanya terikat pada
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat. Tidak tampak adanya wewenang untuk
melakukan pemungutan secara lebih komprehensif,
baik dari segi pengaturan, pengawasan, maupun
pengendalian.

Pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat
dipandang sebagai kegiatan untuk distribusi
pendapatan yang lebih merata. Islam tidak
menghendaki adanya harta yang diam dalam simpanan
dan tidak digunakan. Apabila harta tersebut telah
cukup nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya.
Hal ini akan menyebabkan adanya usaha untuk
mendorong perputaran harta ke dalam sistem
perekonomian, sehingga bisa menghasilkan
pertumbuhan.

Pemerintah Malaysia telah berani menerapkan
ketentuan bahwa zakat dapat mengurangi besarnya
pajak yang harus dibayar, sementara Pemerintah
Indonesia masih menerapkan zakat sebagai pengurang
Penghasilan Neto di SPT Tahunan. Hal ini akan
menjadi semangat bagi umat muslim untuk membayar
zakat secara terkontrol melalui lembaga negara, bukan
hanya sebagai pungutan yang sifatnya sukarela,
padahal secara syar’i tingkat kewajibannya tidak
demikian.

Sesuai dengan landasan teori, zakat dapat dikatakan
sebagai instrumen fiskal apabila merupakan
pendapatan negara. Kemudian alasan sebagai
instrumen adalah bisa mengatur ekonomi di negara
tersebut. Dengan melihat bentuk kebijakan fiskal
ekspansif dan kontraktif, maka penerapannya dpat
dilakukan jika zakat digunakan sebagai salah satu
instrumen fiskal. Misalnya, dalam hal kebijakan fiskal
ekspansif, diperlukan adanya penurunan tarif atau
peningkatan pengeluaran pemerintah. Mungkin zakat
tidak dapat bermain dengan tarif, tetapi dapat
mengatur pengeluaran pemerintah. Asumsikan saja
pada tahun ini keadaan pengeluaran agregat turun,
maka zakat yang telah dihimpun segera
didistribusikan kepada 8 asnaf untuk tujuan produktif
dan pemerintah yang mengatur strateginya, dalam hal
apa saja yang menyebabkan turunnya perekonomian.
Pemerintah dapat memberikan stimulus usaha kepada
mereka, dengan catatan mereka pemerima adalah
mustahik (orang yang berhak menerima zakat) yang
terdiri atas 8 asnaf (golongan).

Jadi penerapannya memang zakat bisa dijadikan
sebagai instrumen fiskal, tetapi hanya pada bagian
pengaturan pengeluaran pemerintah, dan hanya
penggunaannya terbatas pada besaran penerimaan
zakat saja.

Lantas, pajak sebagai instrumen fiskal hanya
mengatur perekonomian muslim, sedangkan di
Indonesia bukan hanya penduduk muslim yang
menikmati pembangunan. Inilah yang akan
membedakan antara pajak yang dibayar muslim dan
nonmuslim. Muslim akan membayar pajak setelah
dikurangi zakat, sedangkan nonmuslim akan
membayar pajak secara penuh.

3.2 POTENSI ZAKAT DAN PENGELOLAAN

Untuk mengukur bagaimana potensi sebagai salah
instrument kebijakan fiskal Islam yaitu Zakat, pada
tahun 2004 telah dilakukan kajian untuk mengukur
potensi Zakat, Mustafa Edwin Nasution (2006)
mencatat bahwa bahwa dari jumlah total tenaga kerja
di Indonesia yang berjumlah 93.722.040 orang,
terdapat 16,91% atau 15.847.072 orang yang memiliki
penghasilan lebih besar dari Rp.1.460.000,- per
bulannya. Sementara dari jumlah total penghasilan
tenaga kerja di Indonesia yang sebesar
Rp.1.302.913.160,926,190,  terdapat 43% atau
Rp.557.954.119.104.025,- merupakan jumlah total
penghasilan tenaga kerja yang berpenghasilan lebih
besar dari Rp.1.460.000,- per bulannya. Dengan
asumsi rasio penduduk Indonesia jumlah muslim
(88%) sama dengan rasio tenaga kerja muslim di
Indonesia, maka diketahui zakat penghasilan/profesi
yang dapat digali dari tenaga kerja muslim di
Indonesia dalam satu tahun adalah sebesar
Rp.12.274.990.620.289,- (Rp 12, 3 Triliun).

Jika dibandingkan dengan APBN 2004 maka potensi
zakat ini sungguh sangat luar biasa, dimana pada
APBN 2004 tercatat pembiayaan pembangunan untuk
subsektor kesejahteraan sosial hanya Rp 1, 7 Triliun,
dan subsector kesehatan Rp 5, 3 Triliun maka dengan
potensi zakat di atas sekitar Rp 12, 3 Triliun maka
kebijakan fiskal Islam mampu berkontribusi lebih dari
yang kebijakan fiskal yang ada saat ini.

Potensi ini masih terbatas pada zakat belum
instrument lain seperti infak, sedekah, wakaf dan lain
sebagainya. Hal ini tentunya membutuhkan  komitmen
atau political will dari pemerintah serta kesadaran
pemerintah dan dukungan semua pihak terkait akan
potensi dalam kebijakan fiskal.

3.3 EFEKTIVITAS BAZNAS

BAZNAS sebagai lembaga yang ditunjuk untuk
melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat, tugasnya dirasa masih kurang
komprehensif karena masih banyak umat muslim yang
melalaikan kewajibannya membayar zakat, sehingga
ketiga tugas tersebut harus dilengkapi dengan segi
pengaturan, pengawasan, maupun pengendalian, serta
penegakan hukum. Dengan wewenang ini, dipastikan



akan banyak gejolak dan pertentangan, karena
berbagai masalah yang akan bermunculan, seperti: 1)
umat muslim akan merasa kerepotan karena dualisme
pajak dan zakat ini; 2) dualisme basis data antara
BAZNAS dan Direktorat Jenderal Pajak; 3)
pengendalian yang sulit antara atas pembayaran zakat
yang harus diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak;  4)
Objek pajak berbeda; 5) Kesulitan identifikasi warga
muslim dan nonmuslim.

Nampaknya, jika posisi BAZNAS dan Direktorat
Jenderal Pajak berada pada lembaga yang berbeda,
hubungan yang berada di antara keduanya sangat sulit.
Untuk itu, fungsi BAZNAS yang telah diperluas
kemudian hendaknya dapat diintegrasikan di bawah
Kementerian Keuangan ataupun menjadi bagian dari
Direktorat Jenderal Pajak, sehingga efek dualisme
pajak dan zakat menjadi dapat dikurangi karena
pemungutnya hanya satu. Pengendalian juga lebih
mudah dilakukan karena Kementerian Keuangan telah
memiliki Pemeriksa Pajak, tinggal nanti
diimplementasikan untuk Zakat, ada pemeriksa Zakat
atau semacamnya.

Basis data juga tidak akan menjadi masalah, karena
sudah satu atap, termasuk di dalamnya data mengenai
agama yang dianut. Dengan langkah ini, maka
kewajiban muslim dari zakat akan terpenuhi, dan
kewajiban pembayaran pajak juga telah dipenuhi.
Misalnya, secara teknis dilakukan dengan cara
mengurangi pajak yang terutang dengan zakat yang
telah dibayar, dan jika zakat lebih besar dari pajak,
maka yang dibayar adalah zakatnya secara penuh.
Kemudian, kewajiban ini akan dilakukan oleh umat
muslim di Indonesia jika penegakan hukumnya jelas,
dan peraturan juga telah disusun dengan baik.

Sebagaimana kita lihat di landasan teori, sebagain
besar objek zakat adalah objek pajak, tetapi tidak akan
banyak masalah ketika Majelis Ulama Indonesia telah
memberikan pandangan yang tepat. Tugas dari
instansi pemungut zakat dan pajak selanjutnya adalah
mengatur, melaksanakan, melaporkan, mengendaikan,
dan menindak. Ini adalah sebagai konsekuensi dari
penerapan pajak yang menggunakan sistem self
assessment, demikian pulan zakat dapat diterapkan
sistem seperti ini.

Kemudian, berdasarkan sumber http://makro4d.
wordpress.com/2012/05/18/peran-zakat-sebagai-
instrumen-kebijakan-fiskal-dalam-islam-zakat-dan-
relevansi-pengelolaannya-oleh-negara/,
pendayagunaan dana zakat yang menjadi instrumen
kebijakan fiskal di Indonesia harus tetap
didistribusikan kepada delapan asnaf dalam pengertian
yang luas. Kedelapan kelompok sasaran zakat tersebut
dapat dikelompokkan menjadi lima sasaran menurut
Oran dan Rashid (1991: 111) yaitu: 1) Redistribusi
pendapatan ekonomi dan sosial; 2) Tujuan-tujuan
politis; 3) Administrasi zakat; 4) Pembiayaan proyek-
proyek sosial; 5) Kesejahteraan umum.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sebagian dari
pengeluaran anggaran belanja negara hampir
merupakan sasaran zakat dalam pengertian yang luas.
Pos tersebut digunakan untuk menolong orang yang
tak mampu, memberikan lapangan pekerjaan bagi para
penganggur, menyantuni para gelandangan, dan biaya
lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, seperti
pemberian beasiswa dan memberi bantuan pengobatan
kepada fakir miskin. Adapun untuk kegiatan atau
program pemerintah yang lainnya, yang tidak
termasuk dalam sasaran zakat, diambilkan dari sumber
pendapatan lainnya yaitu pajak, PNBP, dan
Pembiayaan.

Penggabungan ini kemudian dapat menimbulkan
efisiensi yang besar dan tentunya kan diapresiasi oleh
masyarakat muslim pada khususnya. Intinya, usaha ini
membutuhkan komitmen dari kita bersama, mulai dari
pemerintah, DPR, dan rakyat. Dengan adanya
penerapan yang tepat, maka potensi penerimaan zakat
akan dapat tercapai, kemudian pendayagunaannya
juga dapat terwujud.

4. KESIMPULAN

1) Zakat adalah instrumen fiskal apabila telah diatur
untuk masuk ke dalam APBN sebagai penerimaan
negara. Statusnya sebagai instrumen fiskal
terletak pada fungsinya yang dapat mengatur
pengelauran pemerintah (dari dana zakat) untuk
tujuan-tujuan produktif yang telah ditetapkan
pemerintah.

2) Potensi pajak yang besar, membutuhkan
pengelolaan zakat yang lebih komprehensif, yaitu
dengan integrasi instansi pemungutan zakat yang
sekarang dikelola BAZNAS untuk kemudian
berada di bawah Kementerian Keuangan sehingga
tercipta efisiensi dan kemanfaatan yang lebih
banyak.

3) Pendayagunaan dana zakat yang menjadi
instrumen kebijakan fiskal di Indonesia harus
tetap didistribusikan kepada delapan asnaf dalam
pengertian yang luas.
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