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pendidikan agama Islam pada semester lima atau enam) 
dan para mahasiswa senior yang berminat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di beberapa Masjid Kampus diselenggarakan program tutorial kajian agama Islam seperti tampak pada foto ini. (Sumber: 
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/06/09/) 

 
Para tutor dikelompokkan berdasarkan fakultas yang 

ada di PT. Para tutor di setiap fakultas dibina oleh empat 
orang dosen PAI. Setiap bulan sekali dilaksanakan 
pertemuan tutor dengan dosen pembina. Materi 
pertemuannya diarahkan pada pembekalan, konsolidasi, dan 
diskusi sekitar permasalahan yang timbul dari peserta 
tutorial. 

Kegiatan tutorial ini bisa diselenggarakan pada setiap 
hari Sabtu dan/atau Ahad pagi (atau hari tidak ada aktivitas 
perkuliahan). Di UPI, misalnya, kegiatan tutorial PAI 
dilaksanakan pada pukul 09.30-11.30 dan dilaksanakan 
sebanyak sepuluh kali pertemuan selama satu semester. 
Sebelum kegiatan diskusi, mereka diwajibkan mengikuti 
ceramah Duha pada pukul 08.30-09.30. Para 
penceramahnya terdiri para dosen PAI dan para ustaz yang
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sengaja didatangkan dari luar PT.   Pada saat yang 
bersamaan para tutor mempersiapkan materi-materi yang 
akan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Untuk 
pendalaman dan konsultasi materi setiap dua minggu sekali 
para tutor diberikan pembinaan langsung oleh para dosen 
PAI secara bergantian sesuai dengan bidang kajian yang 
diperlukan. Untuk mengevaluasi hasil diskusi kelompok, 
setiap selesai diskusi kelompok, para tutor mengadakan 
konsolidasi dengan para pengurus tutorial dan para 
pembinanya. 

Di UPI, mungkin juga di banyak kampus PT, kegiatan 
tutorial  /  mentoring  keagamaan  ini  merupakan  kegiatan 
yang  wajib  diikuti  oleh  semua  peserta  mata  kuliah  PAI. 
Hasil diskusi mereka dievaluasi dan diberi bobot nilai oleh 
para tutor dan hasilnya diserahkan kepada dosen PAI 
sebagai  bahan  masukan  dalam  menentukan  nilai  akhir 
mata  kuliah  PAI.  Kegiatan  ini  sangat  membantu  tugas 
dosen PAI terutama dalam membina kemampuan dasar- 
dasar keislaman. 

Para calon tutor sebelum diperkenankan membimbing 
diskusi harus mengikuti seleksi. Setelah lulus seleksi, 
mereka diwajibkan mengikuti diklat tutor. Materi diklat berupa 
mekanisme pelaksanaan kegiatan tutorial, teknik- teknik 
bimbingan, cara memimpin diskusi, dan pengembangan 
wawasan keislaman. Untuk kaderisasi pengurus  
diselenggarakan    kegiatan-kegiatan,  misalnya, 
”Pelatihan Bina Organisasi dan Manajemen Tutorial”. 

Selaian melayani pelaksanaan tutorial, pengurus 
tutorial menyelenggarakan pertemuan-pertemuan rutin 
antara lain, misalnya, Forum Komunikasi Tutor, Temu Alumni 
Tutor, Kajian Duha Intensif, Pelatihan Organisasi. Di samping 
itu, pengurus turorial, misalnya, bisa  menyusun Buku  
Panduan  Tutorial,  melaksanakan  studi  komparatif, dan 
menyusun Rekapitulasi Nilai Akhir Tutorial. 

 
6)  Unit Kegiatan Dakwah Mahasiswa (UKDM) 

 
Kegiatan unit kegiatan dakwah kampus (UKDM) 

dipusatkan di masjid kampus PT. Tujuan pokok dari lembaga  
ini  adalah  membina  para  anggotanya  sebagai calon 
sarjana, calon pendidik, dan kader dai dalam rangka 
mewujudkan ukhuwah islamiah, memelihara ajaran Islam, 
dan ikut menciptakan kampus religius. Kegiatan utamanya 
adalah kaderisasi para dai dari kalangan mahasiswa dan 
mahasiswi untuk berdakwah di kalangan mahasiswa. 
Kegiatan  UKDM,  misalnya,  berupa  Majelis Taklim  Ilmiah
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Diniah, Dialog Dunia Islam, Diskusi Ilmiah pra-Ramadan, 
Lokakarya Pembinaan. Di samping itu, kegiatan UKDM bisa 
berupa   pembinaan   rutin   kepada   para   anggota   yang 
meliputi, misalnya, lomba menulis untuk majalah  dinding 
(Mading) dan untuk buletin keagamaan, pengadaan 
perpustakaan, pembinaan administrasi kesekretariatan, 
diklat pemandu dakwah, pengajian sirah nabawiah, diskusi 
buku, forum ar-rijal, kegiatan gelar kreatif mahasiswa 
muslimah (GKMM), kegiatan koodinasi badan kerjasama biro 
kerohanian dan keputrian dengan seluruh UKM yang ada di 
PT, dan kegiatan forum silaturahmi lembaga dakwah kampus 
(FSLDK). 

 
7)  Sub Unit Pengkajian Islam 

 
Unit pengkajian Islam berada di bawah pembinaan 

langsung pembantu rektor III bidang kemahasiswaan. 
Program kerja unit ini lebih berorientasi kepada pengkajian 
isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat. Isu tersebut 
dinanalisis dari sudut pandang ajaran Islam serta 
didiskusikan di bawah bimbingan para dosen PAI dan SPAI. 
Secara fungsional semua sub-unit berkaitan erat dengan PAI 
dan SPAI, paling tidak berkaitan dengan para dosen PAI 
dan SPAI sebagai narasumber sekaligus sebagai pembina 
dalam susunan organisasi. 

 
8)  Lembaga Pengkajian Ibadah Wanita Islam (LPIWI) 

 
Lembaga pengkajian ibadah wanita Islam (LPIWI) 

merupakan contoh suatu organisasi keagamaan wanita Islam 
yang berada di lingkungan PT. Latar belakang munculnya 
lembaga ini didorong oleh kebutuhan dan keinginan para 
dosen putri dan mahasiswi tentang materi- materi keislaman, 
khususnya yang berhubungan dengan kajian fikih wanita 
yang selama ini disajikan oleh kaum laki- laki. Oleh sebab itu, 
program LPIWI diarahkan pada pengkajian masalah-
masalah kewanitaan terutama yang berkaitan dengan fiqhun 
nisā` (fikih wanita). Di samping itu, kegiatan pokok lembaga 
ini adalah kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Tujuan umum dirikannya LPIWI adalah untuk 
meningkatkan   pemahaman dan penghayatan para dosen 
putri dan mahasiswi terhadap ajaran Islam sebagai nilai dan 
gagasan hidup yang harus diwujudkan  dalam  kehidupan 
nyata. LPIWI dijadikan wahana untuk membina dan 
mempersiapkan  wanita  sebagai  sarjana,  ilmuwan,  guru,
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dan ibu rumah tangga yang salihah, meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia khususnya wanita, memupuk 
tangggung jawab sosial, serta membina kepekaan sosial 
dosen putri dan mahasiswi. Adapun tujuan khusus 
dibentuknya LPIWI ini adalah untuk mengkaji ajaran Islam 
dalam perspektif kewanitaan. Kegiatan-kegiatan yang 
diselenggarakan LPIWI terdiri atas kegiatan yang bersifat 
insidental meliputi, misalnya, dialog antar-UKM dan UKDM, 
penerimaan anggota baru, diklat jenazah, kajian ibadah 
wanita Islam intensif, pengabdian pada masyarakat, 
musyawarah anggota. dan kegian-kegiatan lainnya. Adapun 
kegiatan  rutin  meliputi,  misalnya,  kajian  Islam  (setiap 
bulan), bina kewanitaan (setiap minggu), silaturahmi UKDM 
(setiap bulan) dan mentoring (setiap minggu). 

 
9)  Kegiatan Hari Raya Islam 

 
Aktivitas   keagamaan   sivitas   akademika   terutama 

dosen dan karyawan PT selama ini dihubungkan dengan 
hari-hari besar Islam. Universitas secara resmi 
menyelenggarakan kegiatan hari-hari besar Islam yang 
melibatkan  seluruh  sivitas  akademika  PT.   Menyambut 
Tahun Baru Hijriah, Maulud Nabi Muhammad, Isra Mikraj, 
Nuzulul Quran, dan Silaturahim Idul Fitri selalu diperingati 
dan  mengundang  pembicara  tingkat  nasional  atau 
sekurang-kurangnya tingkat regional. Memang tidak semua 
dosen dan karyawan terlibat dalam aktivitas hari-hari besar 
Islam. Undangan menghadiri kegiatan pengajian umum pun 
lebih  bersifat  suka-rela.  Mungkin hanya  sekitar  10-20  % 
dosen dan karyawan yang menghadiri kegiatan-kegiatan 
tersebut. 

Bulan   Ramadan   merupakan   bulan   yang   penuh 
aktivitas  keagamaan.  Pada  bulan  Ramadan  inilah 
diprogram secara khusus pengajian untuk dosen dan 
karyawan.     Setiap     fakultas,     lembaga,     dan     biro 

 menyelenggarakan  pengajian  khusus  untuk dosen dan 
karyawan.   Namun,   hanya   sebagian   kecil dosen dan 

 
 
 
10) 

karyawan yang mengikuti aktivitas ini. 
 
Program Studi Agama dan Bahasa Arab 

  

 

Bahasa Arab sering diasosiasikan dengan agama 
Islam, karena bahasa Arab merupakan salah satu lmu-ilmu 
Islam. Kitab Suci umat Islam sendiri, Al-Quran dan kitab- 
kitab  hadis juga berbahasa  Arab. Program studi  bahasa 
Arab ini dapat dijadikan cikal-bakal berdirinya prodi-prodi
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ilmu-ilmu Islam lainnya dalam rangka memperkokoh 
pembudayaan religiositas kampus. Prodi bahasa Arab 
banyak berdiri di kampus-kampus PT, seperti di UI, UGM, 
UNPAD, UPI, UNJ, UNS, dan PT-PT lainnya. Di UNJ dan UPI 
bahkan sudah berdiri pula program studi Ilmu Agama Islam 
atau Pendidikan Agama Islam sehingga lebih memperkokoh  
pembudayaan  agama  di  kampus-kampus PT. 

Mungkin masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya 
yang belum terpotret dalam tulisan ini. Silakan Anda 
observasi suasana dan kegiatan masjid kampus di PT Anda 
masing-masing. 

 

 
 
 
 
 

Anda mungkin pernah mendapati masjid kampus 
yang sama sekali tidak berfungsi, atau berfungsi 
namun tidak maksimal. Mengapa bisa terjadi? 
Anda dipersilakan mengidentifikasi (1) ciri-ciri 

masjid kampus yang tidak/kurang berfungsi; (2) 
ciri-ciri masjid kampus yang berfungsi namun tidak 
maksimal; (3) faktor penyebab masing-masing; dan 
(4) kemungkinan solusi yang dapat Anda tawarkan. 
Komunikasikan masalah tersebut kepada teman- 

teman dan dosen Anda! 
 
 
 

2.   Menggali Sumber  Teologis  tentang  Konsep  Masjid  dan  Fungsi 
Masjid Kampus dalam Membangun Budaya Islam 

 
Sumber teologis utama masjid adalah QS At-Taubat/9: 107- 

108.  Coba  Anda  baca,  terjemahkan,  dan  renungkan  kembali 
makna kedua ayat ini. 

Berdasarkan dua ayat di atas ada dua tipe masjid: pertama, 
tipe masjid Quba`, yakni masjid yang didirikan  oleh Rasulullah 
dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan; dan kedua, masjid 
dhirār, yakni masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik 
dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang 
mukmin. 

Dari kedua tipe masjid ini kita perlu mengenali secara lebih 
baik makna takwa dan munafik. Tujuan utamanya adalah agar kita 
dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Swt. serta kita 
dapat menghindari kekafiran dan kemunafikan. Adapun ciri utama
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orang-orang yang bertakwa disebutkan dalam QS Al-Baqarah/2: 
2-5 sebagai berikut. 

 
 
 
 

 
Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 
mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang 
gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki 
yang Kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman 
kepada kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-
kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan 
adanya (kehidupan) akhirat. Mereka Itulah yang tetap mendapat 
petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang- orang yang 
beruntung. 

 
Berdasarkan  QS Al-Baqarah/2:  2-5  di atas, ciri-ciri utama 

orang yang bertakwa ada lima. 
 

a.  Ciri pertama, yu`minūna bil ghaibi. Kata yu`minūna berbentuk 
fi’il  mudhāri’,  yang  berarti  ‟selalu mengimani‟;  dan  kata  al- 
ghaibi adalah isim mufrad (singular), bukan jama’ (plural), yang 
berarti ‟satu-satunya yang ghaib’, dan menggunakan partikel 
‟al‟  (alif-lam)  yang  berjenis  isim  ma’rifat  (khusus,  spesifik), 
bukan   isim   nakirah   (umum).   Dengan   demikian,   kalimat 
yu`minūna   bil-ghaibi   harus   diartikan   ‟selalu   mengimani 
kepada satu-satunya Zat Yang Al-Ghaib, yakni Tuhan yang 
nama-Nya Allah‟.  Adapun cara mengimani kepada Zat Yang 
Al-Ghaib,  yaitu  dengan  “mengingat-ingat-Nya”  atau  istilah 
populernya berzikir. Ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk 
selalu berzikir adalah QS Al-A`raf/7: 205 dan QS Ali Imran/3: 
190-191. 

b. Ciri kedua, wa yuqīmūnash shalāta. Artinya, „Dan selalu 
mendirikan  salat‟.  Rukun  Islam  kedua  ini  bisa  dijalankan 
dengan benar jika ciri pertama ketakwaan telah melekat dalam 
diri seseorang. Dalam semua ayat Al-Quran, perintah dan 
keutamaan salat selalu menggunakan kata berinfinitif qāma –
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yaqūmu (artinya, „mendirikan‟ atau „menegakkan‟); tidak 
menggunakan   kata   berinfinitif   ’amila   –   ya’malu   (artinya, 
„mengerjakan‟). Ini berarti, salat tidak sekadar dikerjakan 
melainkan harus dikerjakan secara berkualitas sesuai dengan 
esensi salat. Jika salat sekadar dikerjakan, Tuhan justru 
mengancam dengan azab seperti dalam QS Al-Ma`un/107: 4- 
5, Fawailun lil mushallīna alladzīna hum ‘an shalātihim sāhūn. 
Artinya, „Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, 
(yakni) mereka yang lalai dari  salatnya‟. Menurut Prof. Quraisy 
Syihab, lafadz `an shalātihim merujuk kepada “esensi” salat. 
Jika merujuk kepada syarat rukun salat, maka kalimatnya adalah 
min shalātihim. Jadi, orang yang diancam oleh Tuhan itu 
bukanlah al-mushallīn (orang yang mengerjakan salat) karena 
melalaikan syarat rukun salat, melainkan al-mushallīn yang  
melalaikan  esensi  salat.  Adapun  esensi  salat  adalah untuk 
“mengingat Tuhan” seperti dalam QS Thaha/20: 14, Wa aqimish 
shalāta li dzikrī. Artinya, ‟Dan dirikanlah salat untuk mengingat 
Aku [Aku=Tuhan]). Jika esensi salat tercapai, maka salat itu 
akan benar-benar menjadi tiang agama sehingga salat yang 
didirikannya itu berdampak mencegah perbuatan keji dan 
mungkar. (QS Al-Ankabut/29: 45: Innash shalāta tanhā ’anil 
fakhsyā`i  wal  munkar.  Artinya,  „Sesungguhnya salat  [dapat] 
mencegah perbuatan keji dan mungkar‟). 

c.  Ciri ketiga, wa mimmā razaqnāhum yunfiqūna (meng-infāq- 
kan   sebagian   rezeki   yang   Tuhan   anugerahkan   kepada 
mereka). Rezeki dan harta yang diperoleh manusia baik dari 
hasil kerja keras maupun dari hasil kerja santai, sering kali diaku 
sebagai miliknya; padahal dalam pandangan Islam harta adalah  
milik  Tuhan.  Diri  kita  bahkan  milik  Tuhan.  Dalam banyak 
ayat Al-Quran dinyatakan hal itu, antara lain dalam QS Al-
Baqarah/2: 284, lillāhi mā fis-samāwāti wa mā fil ardhi. Artinya, 
„Kepunyaan  Allah-lah segala apa yang ada di langit dan 
segala apa yang ada di bumi.‟ Kepemilikan oleh manusia 
hanyalah sebagai ujian belaka dari Tuhan. Opsi yang 
ditawarkan, manusia mengakui harta sebagai miliknya ataukah 
dengan rela hati menetapkan harta sebagai milik Tuhan. 
Perwujudan opsi kedua, „tidak mengakui harta sebagai miliknya,‟ 
adalah kerelaan untuk mengeluarkan infak (dan ibadah-ibadah 
harta lainnya: zakat, sedekah, kurban, dll). 

d.  Ciri keempat, walladzīna yu`minūna bi mā unzila ilaika wa 
mā unzila min qablika. Artinya, „Mereka yang beriman kepada 
„apa-apa‟ (Al-Quran) yang diturunkan kepadamu (Nabi 
Muhammad) dan beriman kepada „apa-apa‟ (kitab-kitab) yang 
diturunkan sebelummu (kepada rasul-rasul sebelumnya).‟ Tim 
Penterjemah Al-Quran Kementerian Agama RI menjelaskan 
makna  “apa-apa”  yang  diturunkan  itu  adalah  Al-Quran  dan
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kitab-kitab Allah. Implementasi cara mengimani Al-Quran dan 
kitab-kitab  Allah  adalah  menjadikan  Al-Quran  sebagai 
pedoman  hidup  agar  hidup  kita  sejalan  dengan  kehendak 
Allah, yakni berjalan di atas shirāthal mustaqīm, juga sebagai 
pedoman mati agar ketika kita mati – yang hanya satu kali terjadi 
– dapat mati dengan selamat (ḫusnul khātimah). Pada orang-
orang yang bertakwa ada tekad bahwa segala perintah dalam 
Al-Quran akan dijalankan. Kata perintah dalam Al-Quran pada 
umumnya menggunakan fi’il amar, seperti, Aqimish shalāta wa 
ātuz zakāta. Artinya, „Dirikanlah salat dan bayarlah zakat!‟;  
Fas`alū ahladz dzikri in kuntum lā ta’lamūna. Artinya, 
‟Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak 
mengetahui!‟ – yakni tidak mengetahui Tuhan dan ilmu zikir, dan 
ilmu-ilmu agama lainnya. Kata Imam Ghazali utamakan bertanya 
tentang ma’rifatullah dan ilmu-ilmu fardu ain lainnya. Juga ada 
tekad bahwa segala larangan dalam Al-Quran akan dihindari. 
Kata larangan dalam Al-Quran pada umumnya menggunakan 
kalimat nahī, seperti, Lā tusyrik billāhi. Artinya, 
‟Janganlah menyekutukan Allah!, Ini berarti, kita harus 
mengetahui   maksud   menyekutukan   (syirik-kemusyrikan). 
Nabi Muhammad bersabda, “Kemusyrikan itu sangat halus 
seperti semut kecil berwarna hitam yang berjalan di atas batu 
hitam pada malam hari yang gelap gulita.” Ini berarti, syirik 
kemusyrikan harus diketahui dengan ilmu yang terang 
benderang. 

e.  Ciri  kelima,  wabil  ākhirati  hum  yūqinūna.  Artinya,  ‟Dan 
mereka yakin dengan hari akhir.‟ Kata “yakin” tidak sekadar 
percaya. Kalau sekadar “percaya” adanya hari akhir, maka 
dapat dikatakan hampir semua manusia, terlebih-lebih orang 
Islam, pasti percaya akan adanya hari akhir. Kata “yakin” 
mengisyaratkan telah dipersiapkannya segala bekal untuk 
menghadapi hari akhir. Bekal (untuk menghadapi hari akhir) 
yang dimaksud adalah keimanan yang benar (Ini berdasarkan 
QS Saba/34: 51-54 kebanyakan manusia imannya keliru), 
ibadah yang benar dan ikhlas (Imam Ghazali mengingatkan 
jangan sampai menjalankan ibadah yang palsu), takwa yang 
benar-benar takwa, dan menjalankan jihad akbar sehingga 
nafsu kita mencapai nafsu muthma`innah (karena hanya orang 
yang sudah mencapai nafsu muthma`innah inilah yang dipanggil 
Allah untuk masuk ke surga-Nya, sebagaimana firman-Nya 
dalam QS Al-Fajr/89: 27-30. 

 
Selain kelima ciri orang yang bertakwa di atas masih banyak 

ciri-ciri   lainnya,   seperti   menahan   amarah,   memaafkan,   dan 
berbuat ihsan. Akan tetapi, kelima ciri itulah yang paling utama.
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Tipe Masjid Quba` harus ditiru oleh kita yang memakmurkan 
masjid kampus (juga masjid-masjid lainnya). Masjid yang kita 
dirikan dan kita bina harus mengacu kepada ketakwaan, yang ciri- 
ciri utamanya sebagaimana dijelaslan dalam QS Al-Baqarah/2: 2- 
5. Kita harus menghindari masjid dhirār, yang disebut oleh Al- 
Quran didirikan oleh orang-orang munafik. Kita perlu mengenali 
ciri-ciri orang munafik agar kita dapat menghindari watak-watak 
munafik. Ciri-ciri utama orang munafik dijelaskan dalam QS Al- 
Baqarah/2: 8-20, yang secara ringkas sebagai berikut. 

 
a.   Penjelasan QS Al-Baqarah/2: 8-9 

 
Di antara manusia ada yang mengatakan, "Kami beriman 

kepada Allah dan hari akhir," padahal mereka itu sesungguhnya 
bukan orang-orang yang beriman. Artinya, mereka „merasa‟ 
sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 
padahal di sisi Tuhan mereka tidak beriman sama sekali 
(karena mereka menuhankan nafsu dan watak „aku‟-nya). 
Mereka  hendak menipu  Allah  dan  orang- orang yang 
beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang 
mereka tidak sadar. Jadi, bahaya terbesar dari kaum munafik, 
mereka bermain-main dengan Tuhan, tetapi tidak 
menyadarinya. Mereka merasa benar padahal salah, tetapi 
tidak menyadari kesalahannya. Baru sadar atas kesalahannya 
setelah azab menghampirinya (ketika merasakan mati – yang 
hanya satu kali terjadi – dengan kematian yang sesat (su`ul 
khātimah). 

 
b.   Penjelasan QS Al-Baqarah/2: 10 

 
Dalam  hati  mereka  ada  penyakit,  lalu  ditambah  oleh 

Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih 
disebabkan mereka berdusta. Penyakit hati yang ada pada 
mereka adalah menuruti nafsu dan watak „aku‟-nya, takabur, 
dan merasa dirinya lebih baik bahkan dibanding rasul sekalipun. 
Persis iblis yang merasa dirinya lebih baik daripada khalifah 
(wakil) Tuhan di bumi, yakni para nabi dan rasul-Nya. Pada 
zaman ketika nabi / rasul masih di tengah-tengah umat, orang-
orang  munafik  gengsi  untuk  berguru  kepada  nabi  / rasul, 
karena mereka merasa lebih baik daripada nabi / rasul. Tentu 
saja hukum sejarah  ini terus berlanjut.  Pada  zaman ketika 
nabi / rasul sudah tidak ada di tengah-tengah umat, mereka 
gengsi untuk berguru kepada ulama pewaris nabi. Karena 
itulah, mereka lebih mengandalkan kepintarannya sendiri   dan   
lebih   puas   dengan   temuannya   sendiri.   Ini berakibat sangat 
fatal, penyakit hati yang sudah ada dalam diri
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mereka tidak disembuhkan oleh Allah bahkan ditambahkan 
penyakitnya dikarenakan mereka sudah berani menantang 
Tuhan. Mereka sudah siap berhadapan dengan azab Tuhan: 
dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka 
berdusta. Mereka baru sadar tentang kemunafikannya ketika 
malaikat maut menghamprinya. Malaikat maut mencabut nyawa 
orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan kasarnya. 
Ketika mati mereka disiksa (siksa kubur) dan dijebloskan ke 
dalam neraka-Nya. 

 
c.   Penjelasan QS Al-Baqarah/2: 11-12 

 
Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu 

membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, 
"Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan 
perbaikan." Ingatlah, Sesungguhnya mereka itulah orang- 
orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. 
Kerusakan fatal yang mereka lakukan adalah “membuat-buat” 
agama  berdasar  selera  nafsu  dan  watak  „aku‟nya. Nafsu 
perspektif agama adalah segala kehendak dan pikiran yang 
tidak sejalan dengan kehendak Tuhan sebagaimana yang 
diajarkan dan diteladankan oleh rasul-Nya. Mereka 
menciptakan  sebuah  keyakinan  religius  berdasarkan  nafsu 
dan akal pikirannya, lalu mereka merasa sudah berbuat 
kebaikan. Mereka merasa sudah menghidupkan agama Allah; 
merasa sudah berdakwah, padahal di sisi Allah keliru. Mereka 
tidak  sadar  bahwa  perbuatannya  itu  di  sisi  Allah  justru 
merusak dan membahayakan. Mereka tidak sadar telah 
membuat suatu keyakinan religius yang menyimpang dari 
shirāthal mustaqīm, sebagaimana diajarkan dan diteladankan 
oleh rasul-Nya. Adapun watak „aku‟ adalah perasaan „lebih‟. 
Dalam hal agama, orang yang mengandalkan watak „aku‟ 
merasa lebih benar keyakinan religiusnya, karena dirinya 
merasa lebih pintar, merasa lebih berilmu, merasa sebagai 
orang yang taat beragama, merasa telah memperoleh ilham- 
ilham, dan perasaan-perasaan lebih lainnya. Akibatnya, orang 
yang berwatak  „aku‟ menjadi  sombong  dan  merasa  dirinya 
lebih baik. Dibantu oleh kinerja iblis dan setan yang sangat 
cerdik, mereka (orang-orang munafik) ingin mempromosikan 
keyakinan religiusnya agar diikuti oleh sebanyak-banyaknya 
manusia. 

 
d.   Penjelasan QS Al-Baqarah/2: 13-20 

 
Ukuran  kebenaran  orang-orang  munafik  adalah  nafsu 

dan  watak  „aku‟.  Oleh  karena  itu,  mereka  menilai  rendah
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orang-orang beriman, karena watak orang-orang beriman selalu 
menaati rasul; padahal menurut penilaian mereka rasul itu tidak 
lebih baik daripada mereka. Memang, secara duniawi para rasul 
itu pada umumnya dari kalangan manusia yang direndahkan. 
Nabi kita, misalnya, sejak lahir tidak mempunyai ayah. Beliau  
yatim  sejak lahir. Ketika  beliau  berusia  enam tahun, ibunya 
meninggal dunia pula. Kemudian beliau dipelihara   kakeknya   
yang   berkecukupan,   tetapi   hanya sebentar   karena   
kakeknya   pun   meninggal   pula.   Beliau akhirnya dipelihara 
oleh pamannya (Abu Thalib) yang miskin dan mempunyai anak 
banyak. Oleh karena itu, beliau sejak kecil sudah bekerja 
mencari nafkah sebagai pengembala kambing di gurun pasir 
(jauh  dari keramaian). Beliau  tidak seperti kebanyakan anak-
anak dan para pemuda yang bersekolah, beliau terus-menerus 
mengembala kambing di gurun pasir itu. Wajar saja, beliau 
buta huruf  karena tidak pernah bersekolah. Setelah berusia 
40 tahun, beliau berdakwah mengajak manusia untuk memeluk 
agama Islam. Orang-orang pun, terutama yang berkedudukan 
dan berpendidikan tinggi, mencemooh. Di manakah 
Muhammad sekolah? 

 
Akan tetapi, ketika dakwah nabi diterima oleh banyak 

kalangan, kaum elit dan yang berpendidikan kemudian bergabung 
dengan nabi. Namun, tujuan mereka adalah mencari pengaruh 
dan kedudukan terhormat di kalangan orang-orang Islam. Di 
kalangan   manusia   mereka   adalah:   (1)   orang-orang   yang 
beragama Islam, dan (2) orang-orang yang berkedudukan 
terhormat. Strategi keislaman mereka, dengan bantuan iblis dan 
setan, menjadi sangat efektif untuk mengalihkan keimanan orang- 
orang  mukmin  (yang  telah  ditanamkan  oleh  nabi)  ke  arah 
keimanan menurut persepsi mereka, yang di sisi Tuhan sebagai 
kekafiran. Inilah karakter utama orang-orang munafik, secara 
syariat mereka beragama Islam, tetapi dalam hatinya tersimpan 
kekafiran. 

Orang-orang munafik mengecap orang-orang mukmin sebagai 
orang-orang bodoh (karena mau berguru kepada seorang nabi  
yang  tidak  lebih  baik  dari  mereka,  bahkan  nabi  itu  tidak pernah 
bersekolah dan buta huruf). Inilah yang terjadi sepanjang sejarah. 
Para nabi dan para rasul selalu diolok-olok dan didustakan, bahkan 
tidak segan-segan diusir dan dibunuh oleh umatnya. Di sinilah 
lihainya iblis yang bekerja sama dengan nafsu dan watak „aku‟ 
manusia. Ingat, musuh bebuyutan iblis bukan Tuhan, bukan Allah, 
melainkan Nabi Adam a.s. (sebagai khalīfah fil ardhi, yakni 
sebagai nabi-Nya / rasul-Nya). Oleh karena itu,
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dengan   kelihaian   iblis,   para   nabi   /   rasul   selalu   dimusuhi, 
sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-An`am/6: 112, 

 
 

 
Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu 
setan-setan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebagian 
mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan- 
perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau 
Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, 
maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. 

 
D. Membangun Argumen tentang Konsep Masjid dan 

Fungsi Masjid Kampus dalam Membangun Budaya 
Islam 

 
Bagaimanakah membangun masjid yang didasarkan atas takwa 

agar terhindar dari tipe masjid dhirār yang justru merusak keimanan dan   
memecah   belah   umat?   Direkatkannya   kata   „takwa‟   dalam 
pendirian masjid mengandung implikasi bahwa masjid harus dibangun 
dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan para jamaahnya. 

Program   utama   masjid   harus   diarahkan   agar   orang-orang 
mukmin   dapat   meningkat   menjadi   orang-orang   yang   bertakwa. 
Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam 
QS Al-Baqarah/2: 2-5 adalah sebagai berikut. 

 
1. Selalu beriman kepada Zat Ilahi Yang Al-Ghaib. Maksudnya, selalu 

mengingat-ingat-Nya  atau  berzikir  kepada-Nya,  sesuai  perintah 
Allah dalam QS Al-A`raf/7: 205, Wadzkur rabbaka fī nafsika 
tadharru’an wa khīfatan wa dūnal jahri minal qauli bil ghuduwwi wal 
āshāli wa lā takun minal ghāfilīna. Artinya, „Dan ingat-ingatlah 
Tuhannmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, 
dan (cara mengingat-Nya) dengan tidak mengeraskan suara 
(melainkan di hati saja), pada waktu pagi dan petang (sepanjang 
waktu); dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai (tidak 
berzikir)‟. 

2. Selalu mendirikan salat, yakni mengerjakan salat secara khusyuk; 
yaitu berzikir (ingat) pada saat bersalat (selama salat selalu 
mengingat Allah), sesuai perintah Allah dalam QS Thaha/20: 14,



300  

 
 
 

Wa aqimish shalāta li dzikrī. Artinya, ‟Dan dirikanlah salat untuk 
mengingat  Aku  (Aku=Tuhan),‟  agar  terhindari  dari  salat  „sāhun’ 
yang diancam dengan neraka (QS Al-Ma`un/107: 4-5).  Salat yang 
khusyuk dan sesuai dengan tujuan salat (mengingat Tuhan), maka 
salat itu mempunyai dampak yaitu dapat mencegah perbuatan keji 
dan mungkar (QS Al-Ankabut/29: 45, Innash shalāta tanhā ’anil 
fakhsyā`i wal munkar. Artinya, „Sesungguhnya salat dapat 
mencegah perbuatan keji dan munkar‟). 

3. Selalu membayar infak. Harta kekayaan yang diperoleh dari kerja 
keras (apalagi dari kerja santai) tidak diakui sebagai miliknya, 
melainkan milik Tuhan yang dititipkan kepadanya. Dalam QS Al- 
Baqarah/2: 284, Lillāhi mā fis samāwāti wal ardhi. Artinya, „Milik 
Allah-lah  segala  yang  ada  di  langit  dan  di bumi.‟  Harta  benda, 
bahkan diri kita adalah milik Allah. Oleh karena itu, bagi orang- orang 
yang bertakwa, memberikan zakat, infak, dan sedekah dan ibadah-
ibadah harta lainnya sangat mudah dilakukan. 

4. Selalu   beriman   kepada   kitab   yang   diturunkan   kepada   Nabi 
Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan 
sebelum Nabi Muhammad. Implementasi cara mengimani kitab- kitab 
Allah adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan 
pedoman mati. Al-Quran dijadikan pedoman hidup dalam menjalani 
shirāthal mustaqīm, juga dijadikan pedoman mati agar ketika kita mati 
– yang hanya satu kali terjadi – dapat mati dengan selamat (ḫusnul 
khātimah). Jadi, pada orang-orang yang bertakwa ada tekad untuk 
menjalankan segala perintah Allah dalam Al-Quran dan menjauhi 
segala larangan-Nya, termasuk menaati rasul-Nya dan  ulil  amri  
yang  menjalankan  misi  rasul-Nya,  sesuai  perintah Allah dalam QS 
An-Nisa/4: 59, Athī’ullāha wa athī’ur rasūla wa ulil amri minkum. 
Artinya, „Taatilah Allah, taatilah rasul, dan (taatilah) ulil amri’ yang 
menjalankan dan melanjutkan misi rasul. Mungkin yang dimaksud ulil 
amri dalam ayat ini adalah ulama pewaris nabi, sesuai sabda Nabi 
Muhammad saw, “Al-’Ulama`u hum waratsatul anbiyā`i. Artinya, 
„Ulama adalah pewaris nabi‟ (HR Bukhari). 

5. Selalu yakin dengan hari akhir. Kata “yakin” mengisyaratkan telah 
dipersiapkannya segala bekal untuk menghadapi hari akhir. Orang 
yang bertakwa itu selalu menyiapkan bekal untuk menghadapi hari 
akhir berupa: (a) keimanan yang benar (karena berdasarkan QS 
Saba`/34: 51-54 kebanyakan manusia imannya keliru) dan kokoh 
(karena berdasarkan sabda Nabi Muahmmad, “Al-īmānu yazīdu wa 
yanqushu.” Artinya, „Keimanan itu bisa bertambah dan bisa 
berkurang‟; Oleh karena itu, keimanan harus terus ditingkatkan); (b) 
ibadah yang benar dan ikhlas (Imam Ghazali mengingatkan jangan 
sampai menjalankan ibadah yang palsu) sehingga terbebas dari 
watak takabbur (sombong),  „ujub  (bangga  diri),  riya` (derajatnya 
ingin diakui orang lain), dan sum’ah (perbuatan-perbuatan baiknya 
ingin   diketahui   oleh   orang   lain).   Sabda   Nabi   Muahmmad,
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“Takabbur, ‘ujub, riya`, dan sum’ah akan membakar amal bagaikan 
api yang siap membakar habis kayu kering” (kayu keringnya itu 
adalah amal-amal saleh); (c) takwa yang benar-benar takwa, yakni 
mujtahidūna   fī   `ibādatihii   bi   shidqin   wa   ikhlāshin.   Artinya, 
‟Bersungguh-sungguh dalam ibadahnya dengan benar dan ikhlas; 
dan (d) menjalankan jihād akbar (berperang untuk menundukkan 
nafsu dan watak „aku‟) secara terus-menerus agar nafsu dan watak 
„aku‟nya  dapat  ditundukkan  sehingga  mencapai nafsu 
muthma`innah (karena hanya orang yang sudah mencapai nafsu 
muthma`innah inilah yang dipanggil Allah untuk masuk ke surga- 
Nya, sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Fajr/89: 27-30). Cara 
menundukkan nafsu dan watak „aku‟ adalah dengan selalu menaati 
Allah, rasul-Nya, dan ulil amri minkum (QS An-Nisa/4: 59). 

 
Pendirian masjid - termasuk masjid kampus - harus didasarkan 

atas takwa, jangan sampai didasarkan atas nafsu dan watak „aku‟. Oleh 
karena itu, pengurus masjid harus menjadi pelopor ketakwaan. Sabda 
Nabi Muahammad, “Ibda` binafsika.” Artinya, “Mulailah dari dirimu 
(sendiri)”. Pengurus masjid harus memulai menjalankan ketakwaan, 
sekaligus menjalankan jihād akbar, yakni berperang untuk 
menundukkan nafsu dan watak „aku‟nya, dengan menanamkan rasa 
rendah diri di hadapan Tuhan dan rendah hati di hadapan manusia 
(tidak sombong dan membanggakan diri). Firman Allah, “Yā ayyuhan 
nāsu antumul fuqarā`u ilallāhi wallāhu huwal ghaniyyul ḫamīdu.” Artinya, 
„Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan 
(sedangkan) Allah Dia-lah Yang Mahakaya lagi Maha Terpuji.‟ (QS 
Fathir/35: 15). Karena manusia itu butuh kepada Tuhan, maka kita 
sebagai manusia harus selalu berusaha mendekati Tuhan (sedekat- 
dekatnya) dengan jalan merendahkan diri dan rasa takut. Perasaan 
rendah diri diungkapkan dalam bentuk selalu bertobat karena dirinya 
merasa paling banyak dosa-dosa dan kesalahannya. Ingat, Allah 
menyukai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Ingat 
pula, para nabi adalah manusia-manusia yang paling merasa rendah 
di hadapan Tuhan sehingga mereka selalu bertobat. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan suasana akademik 
kampus, bersamaan dengan membina dirinya dengan ketakwaan dan 
jihād akbar, pengurus masjid perlu menyusun program kerja dalam 
rangka meningkatkan ketakwaan para jamaah. Ciri kecendekiaan 
masjid kampus harus menonjol, tentunya harus dengan basis 
ketakwaan.  Masjid  kampus perlu  mengembangkan  program 
pengkajian keagamaan yang fundamental (lebih memprioritaskan kajian 
dasar-dasar agama) secara kritis, terbuka, luas, mendalam, dan 
membangun ukhuwah islamiah dengan tetap mempertahankan dan 
membina ciri khas masjid seperti salat lima waktu, salat Jumat, dan 
ibadah-ibadah lainnya. Semangat beribadah perlu diarahkan untuk 
meningkatkan ketakwaan; dan menghindari – meminjam istilah Imam
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Ghazali – semangat beribadah yang palsu; yakni perasaan beribadah 
padahal ibadahnya tidak sejalan dengan kehendak Allah dan rasul- Nya. 
Akibatnya, ibadahnya ditolak oleh Allah. 

 
 
 
 
 
 
 

Pada zaman keemasan Islam, masjid menjadi pusat 
pendidikan, kesehatan masyarakat, pengambilan kebijakan 

pemerintah, forum ijtihad ulama, pengembangan 
perekonomian, dan pemberdayaan orang miskin dan 

pengangguran. Bangunlah argumen yang menyebabkan hal 
itu dapat terjadi. Lakukan telaah kritis mengenai 
kemungkinan masjid kampus di lingkungan Anda 

dikembangkan dengan konsep dan fungsi yang sama. 
 
 
 
 

E.  Mendeskripsikan tentang Konsep Masjid dan Fungsi 
Masjid Kampus dalam Membangun Budaya Islam 

 
Tipe masjid yang perlu dikembangkan adalah tipe Masjid Quba`. 

Masjid ini didirikan dan  dimakmurkan atas dasar ketakwaan.  Oleh 
karena itu, masjid dhirār merupakan tipe masjid yang harus dihindari 
karena masjid ini didirikan dan dimakmurkan atas dasar nafsu dan 
watak „aku‟.  Implikasinya, tujuan dan program kerja kedua masjid ini 
jauh berbeda. Masjid Quba` bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan 
jamaah masjid,  sedangkan  masjid  dhirār  bertujuan  untuk 
membelokkan keimanan orang-orang mukmin. Program kerja masjid 
Quba`  adalah  peribadatan  yang  benar  dan  ikhlas  serta  pengajian 
Islam   untuk   meningkatkan   ketakwaan   jamaah   masjid.   Adapun 
program kerja masjid dhirār adalah peribadatan palsu dan pengajian 
yang menimbulkan kemudaratan. 

Ciri ketakwaan yang perlu dikembangkan oleh masjid merujuk 
kepada QS Al-Baqarah/: 2-4, yakni: (1) selalu mengimani Zat Yang Al- 
Ghaib (yaitu selalu berzikir kepada-Nya, selalu mengingat-ingat-Nya); 
(2) selalu mendirikan salat dengan khusyuk yakni salat yang ada 
zikirnya  (selama  salat  mengingat  Tuhan,  tidak  mengingat  selain 
Tuhan) agar terhindar dari salat sāhun (lalai, tidak ada zikirnya) 
sehingga salat yang dilaksanakan berdampak yaitu dapat 
menghindarkan perbuatan keji dan mungkar; (3) selalu meng-infāq- kan 
harta (milik Tuhan yang dititipkan kepadanya) sehingga dirinya sadar  
bahwa  harta  dunia   itu   hanyalah   ujian   dari  Allah   untuk
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dipergunakan di jalan Tuhan, bukannya untuk besenang-senang 
memperturutkan nafsu dan syahwat; (4) menjadikan Al-Quran sebagai 
pedoman hidup (untuk berjalan di atas shirāthal mustaqīm) dan sebagai  
pedoman  mati,  agar  ketika  mengalami  kematian  –  yang hanya satu 
kali terjadi – dapat mati dengan selamat (ḫusnul khātimah) dan 
terhindar dari mati sesat (su`ul khātimah); dan (5) mempersiapkan bekal 
yang maksimal untuk memasuki hari akhir, sebagaimana bekal yang 
dipersiapkan oleh para nabi dan para wali kekasih Allah. Bekal yang 
dimaksud terutama: (a) iman yang benar dan kokoh, (b) ibadah yang 
benar, ikhlas, dan sungguh-sungguh, serta bebas dari watak sombong 
(takabbur), bangga diri („ujub), riya` (derajatnya ingin diakui orang), dan 
sum’ah (amal-amal baiknya ingin terdengar oleh orang), (c) amal saleh 
yang mencapai tingkat ihsan, dan (d) selalu berusaha memerangi nafsu 
dan watak „aku‟nya (melakukan jihād akbar) sampai nafsu  dan  watak  
„aku‟nya benar-benar  dikalahkan,  yakni  dengan selalu menaati Allah, 
rasul-Nya, dan ulil amri minkum (QS An-Nisa/4: 
59). 

Seiring dengan perkembangan zaman dan suasana akademik 
kampus PT, masjid kampus perlu menyusun beragam program kerja. 
Ciri kecendekiaan masjid kampus harus menonjol, tentunya harus 
dengan basis ketakwaan. Masjid kampus perlu mengembangkan 
program pengkajian keagamaan yang fundamental (lebih 
memprioritaskan kajian dasar-dasar agama) secara kritis, terbuka, luas,  
mendalam,  dan  membangun  ukhuwah  islamiah.  Namun,  ciri khas 
masjid harus tetap dipertahankan dan dibina. Salat lima waktu, salat 
Jumat,  dan ibadah-ibadah  lainnya  harus menjadi  ciri  masjid. 
Semangat beribadah perlu diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan; 
dan dihindari – meminjam istilah Imam Ghazali – semangat beribadah 
yang  palsu;  yakni  perasaan  beribadah  padahal  ibadahnya  tidak 
sejalan dengan kehendak Allah dan rasul-Nya. Akibatnya ibadahnya 
ditolak oleh Allah. 

 
F.  Rangkuman tentang Bagaimana Membangun Budaya 

Islam Melalui Masjid Kampus 
 

Dua masjid pada zaman Nabi Muhammad, yakni Masjid Quba` 
dan masjid dhirār memiliki konsep dan fungsi yang berbeda. Coba Anda 
tuliskan perbedaan kedua masjid ini dalam tabel berikut. 

 
Komponen Masjid Quba` Masjid Dhirār 

1. Pendiri   

2. Asas   

3. Tujuan   

4. Program kerja   
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Coba Anda jelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, yang layak 
menjadi pengurus masjid, berdasarkan QS Al-Baqarah/2: 2-5 dalam 
tabel berikut. 

 
Ciri-ciri Uraian/Penjelasan 

Ciri pertama:  
Ciri kedua:  
Ciri ketiga:  
Ciri keempat:  
Ciri kelima:  

 
Jelaskan pula ciri-ciri orang munafik, yang tidak layak 

memakmurkan masjid, berdasarkan QS Al-Baqarah/2: 8-20 dalam tabel 
berikut. 

 
Ciri-ciri Uraian/Penjelasan 

Ciri utama: 
Asas berpikir dan 
bertindak religius adalah 
nafsu dan watak „aku” 

Kebenaran dan kebaikan didasarkan 
atas nafsu dan watak aku, tidak 
didasarkan atas ketaatan kepada Allah 
dan rasul-Nya. 

Ciri pertama:  
Ciri kedua:  
Ciri ketiga:  
Ciri keempat:  
Ciri kelima:  

 
Program kerja masjid kampus perlu menonjolkan ciri 

kecendekiaan,  namun dasarnya  tetap  takwa.  Masjid  kampus  perlu 
mengembangkan program pengkajian keagamaan yang fundamental 
(lebih memprioritaskan kajian dasar-dasar agama) secara kritis, 
terbuka, luas, mendalam, dan membangun ukhuwah islamiah. Namun, 
ciri  khas  masjid  harus  tetap  dipertahankan  dan  dibina.  Salat  lima 
waktu, salat Jumat, dan ibadah-ibadah lainnya harus menjadi ciri 
masjid. Semangat beribadah perlu diarahkan untuk meningkatkan 
ketakwaan; dan dihindari semangat beribadah yang palsu. 

 
G. Tugas Belajar Lebih Lanjut: Proyek Belajar Survei 

Aktivitas Masjid Kampus 
 
 

Masjid selain bermakna tempat orang bersujud, juga memiliki makna 
sakral. Ia adalah “baitullah”, rumah Allah. Dalam perspektif ini masjid 
pada akhirnya memiliki jangkauan makna, kepentingan dan fungsi 
keumatan yang sangat luas.
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Sumber: kucingkuruskucingrakus.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 

Buatlah kelompok-kelompok kecil penelitian! Setiap 
kelompok bertugas meneliti satu masjid kampus untuk 

menemukan potensi-potensi kelemahan dan potensi-potensi 
kekuatan masjid. Dari hasil penelitian susunlah proposal 
pengembangan program-program transformatif masjid 
kampus! Setiap proposal harus mengandung analisis 

lingkungan strategis masjid kampus, kekuatan, 
keterbatasan, peluang, dan ancaman. Komunikasikan 

proposal Anda kepada takmir masjid atau pengurus bagian 
kerohanian Islam di kampus Anda! Anda pasti bisa.
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BAB 11 
BAGAIMANAKAH  
PANDANGAN ISLAM  
TENTANG ZAKAT DAN PAJAK  

  

Setelah mengkaji bab ini, mahasiswa mampu 
memahami konsep Zakat dan Pajak dalam Islam, 
hukum zakat dan pajak dalam Islam, landasan Al-

Qur’an dan Hadits tentang zakat dan pajak, 
membedakan antara Zakat dan Pajak dan dapat 

menyadari bahwa pajak merupakan salah satu bentuk 
kewajiban setiap warganegara dan bentuk ketaatan 
kepada pemerintah, serta dapat mengaplikasikan 

dalam praktek kehidupan sehari-hari. 
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enduduk negara Indonesia terdiri dari bermacam-macam 
agama, dan mayoritas mereka beragama Islam, yang 
prosentasenya mencapai 88%, bahkan merupakan jumlah 
muslim terbesar di dunia. Dalam pandangan Islam, sebagai 

warga negara Indonesia yang beriman, selain wajib membayar zakat 
bagi yang memiliki harta telah mencapai nishab. Zakat memegang 
peranan penting dalam Islam, karena ia dapat membantu meringankan 
fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain 
membayar zakat, setiap warga negara juga memiliki kewajiban 
membayar pajak bagi yang telah memenuhi syarat, berdasarkan 
undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Membayar pajak 
merupakan kewajiban setiap warga negara sebagai bentuk ketaatan 
kepada pemerintah dan sebagai peran serta warga negara untuk ikut 
secara langsung dan bersama-sama melaksanakan   pembiayaan 
negara dan pembangunan nasional.  

Dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia saat ini, 
kontribusi terbesar APBN bersumber dari Pajak yaitu 74,6%. Hal ini 
memberi indikasi bahwa Pajak memiliki peran penting dalam menjamin 
keberlangsungan kehidupan bangsa kita, khususnya dalam 
mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, sejahtera, adil dan damai 
(Winataputra, dkk., 2016, hal.1). 

 
 

 

 
Gambar 11.1 Porsi pajak sebesar 74,63% dari total penerimaan negara                    

dalam APBN 2016 
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Gambar 11.2 Pengelolaan penerimaan pajak dalam APBN 
 
 
A. Menelusuri Konsep dan Fungsi Zakat dalam Pandangan Islam 

1. Pengertian dan Fungsi Zakat 
Zakat secara bahasa menurut Sayid Sabiq berasal dari kata 

“zaka” yang berarti mensucikan. Secara istilah syara’, zakat ialah 
suatu nama atau sebutan dari suatu hak Allah Swt yang 
dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin. Adapun menurut 
Sulaiman Rasyid, zakat yaitu kadar harta tertentu yang diberikan 
kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat 
(Majid, dkk., 2009, hal. 84).  

Dalam Al-Qur’an, Allah Swt memerintahkan agar mengambil 
zakat bagi orang-orang yang memiliki harta. Allah Swt berfirman 
dalam Al-Qur’an Surat At-taubah [9]:103, yang artinya: 

Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk 
mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 
mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

Kata “ambillah” pada permulaan ayat tersebut adalah kalimat 
perintah (فعل أمر) yang ditujukan kepada Rasulullah Saw, dimana 
beliau selain sebagai Rasulullah juga sebagai Ulil Amri 
(penguasa). 

Dari ayat Al-Qur’an di atas dapat  dipahami bahwa zakat 
merupakan  usaha mensucikan diri dari kemungkinan pemiliknya 
cinta berlebih-lebihan kepada harta dan dari kemungkinan 
memiliki harta kotor yang disebabkan bercampurnya harta yang 
bersih dengan harta yang menjadi hak orang lain dengan jalan 
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memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak 
menerimanya. 

Zakat merupakan ibadah materi atau harta benda yang harus 
dikeluarkan oleh orang kaya untuk dapat memberikan pertolongan 
kepada orang miskin, sehingga mereka dapat memenuhi 
kebutuhannya atau memberikan bantuan guna kepentingan 
umum di tengah masyarakat.   

Dengan demikian, zakat memiliki fungsi yang besar, baik bagi 
muzakki maupun bagi mustahiq (orang yang berhak menerima 
zakat). Bagi muzakki, zakat memiliki fungsi sebagai wujud dari 
ketaatan kepada perintah Allah dan sekaligus merupakan 
pembersihan dan pensucian harta yang dimilikinya dari harta milik 
orang lain, serta merupakan wujud kepedulian sosial dari orang 
yang mampu kepada orang yang lemah. Bagi muzakki, zakat juga 
berarti mendidik jiwa untuk suka berkorban dan membersihkan 
jiwa dari sifat kikir, sombong dan angkuh yang biasanya menyertai 
pemilik harta yang banyak dan berlebihan. 

Bagi mustahiq, zakat memberikan harapan adanya 
perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, 
dan prasangka buruk (suudhdhon) terhadap orang-orang kaya. 
Dengan zakat, jurang pemisah antara orang kaya dan orang 
miskin dapat dihilangkan.  

Zakat merupakan salah satu pendapatan negara yang 
fungsinya sangat penting sekali dalam mensejahterakan rakyat. 
Oleh karena itu, dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 zakat 
harus didistribusikan kepada delapan ashnaf, yaitu: fuqara, 
masakin, ‘amilin, Mu’allaf, Riqab (hamba sahaya yang ingin 
memerdekakan dirinya), gharimin (orang yang banyak utang), fi 
sabilillah dan ibnu sabil. Namun begitu, para ulama sepakat bahwa 
fakir miskin harus lebih diutamakan. Dengan demikian, bagi 
masyarakat muslim, melalui zakat akan terdapat pemerataan 
pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam.  

2. Istilah Zakat dalam Al-Qur’an dan Hadits 
Dalam Al-Qur’an istilah zakat disebut juga dengan istilah 

shadaqah. Kata Shadaqah adalah nama umum untuk sebuah 
pemberian, yang terdiri dari pemberian yang bersifat materi dan 
non materi. Pemberian materi terdiri dari Zakat dan Infaq. 
Pemberian non materi, bisa dalam bentuk bantuan tenaga, 
pemikiran, mengajar, senyum, dan lain-lain.  

Imam Al-Mawardi dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah (tt. 
hal. 113) mengatakan:  

 الصدقة زكاة، و الزكاة صدقة، يفترق االسم ويتفق المسمي.
Artinya: “Shadaqah adalah Zakat, dan Zakat adalah Shadaqah, 

keduanya berbeda nama, namun substansinya sama”.  

Salah satu contohnya dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 
58, kata Shadaqah pada ayat-ayat tersebut bermakna Zakat.  
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Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) 
shadaqah (zakat). Jika mereka diberi sebahagian dari padanya, 
mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari 
padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. 

Namun, dalam Al-Qur’an, tidak selalu kata Shadaqah berarti 
Zakat. Kata Shadaqah bisa juga berarti pemberian biasa, mahar, 
dam, dan lain-lainnya. Misalnya dalam Al-Qur’an, surat Al-
Baqarah ayat 263, kata Shadaqah berarti pemberian biasa.  

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah 
yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si 
penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”. 

Shadaqah bisa juga berarti pemberian dalam bentuk non 
materi seperti memberi senyum, membantu teman dalam bentuk 
tenaga, pemikiran, melangkah shalat ke Masjid, membuang 
sesuatu di jalan, mengajari orang lain, dan lain-lain. Misalnya: 

Rasulullah Saw. bersabda:...كل معروٍف صدقة , artinya,”Setiap 
perbuatan yang baik adalah Shadaqah” (HR. Thabrani).  Atau 
hadits yang berbunyi: ...على كل مسلٍم صدقة , artinya,””Setiap Muslim 
wajib untuk bersedekah” (HR. Bukhari, Muslim, dan Nasa-i). Kata 
Shadaqah di sini tidak bermakna materi saja, tapi juga non materi. 

Kata Zakat  terdapat sebanyak 30 kali dalam Al-Qur’an, 27 
kali di antaranya beriringan dengan kata Shalat dan 3 kali lainnya 
dikaitkan dengan Iman dan Taqwa (QS.[7]:156), Riba (QS. 
[30]:39), dan Kafir dan Musyrik (QS.[41]:7). Kemudian, ditambah 
dengan 4 kali kata Shadaqah yang bermakna Zakat (QS. At-
Taubah [9]:58, 60, 103, dan 104). Dengan demikian seluruhnya 
terdapat 34 kali kata bermakna Zakat.   
 

3. Landasan  Hukum Zakat 
Zakat sudah sangat jelas dalilnya, baik dalam  Al-Qur’an 

maupun dalam hadits. Tata cara pelaksanaannya sudah dikupas 
sangat dalam berbagai kitab fiqih. Jadi, tidak ada yang diragukan 
lagi dalam tata cara pelaksanaannya, baik subjek, objek, tarif, 
waktu maupun tujuan penggunaannya.  

Salah satu landasan Al-qur’an tentang zakat terdapat dalam 
al-Qur’an surat At-Taubah ayat 3, yang artinya: 

Ambillah Shadaqah (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. 
(QS. At-Taubah [9]:103). 

Selain dalam Al-Qur’an, dalam Hadits riwayat Bukhari dan 
Muslim yang datangnya dari Umar Ra juga dijelaskan, yang 
artinya sebagai berikut: 
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Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan 
selain Allah dan seseungguhnya Muhammad itu utusan Allah, 
mendirikan Shalat, membayar Zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan 
Haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan perjalanannya (HR 
Bukhari dan Muslim).  

Dari ayat Al-Qur’an da Hadits di atas, jelaslah kepada kita 
bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, khususnya  
bagi yang memiliki harta yang telah mencapai nishab, bahkan 
Rasulullah Saw memerintahkan agar memerangi orang-orang 
yang tidak mau membayar zakat. Rasulullah Saw bersabda: 

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi 
bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah 
Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka 
melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi 
kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah 
ta’ala (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim) 

   
B. Pajak Menurut Pengertian Umum 

1. Pengertian Pajak 
Menurut Soemitro dalam (Winataputra, dkk., 2016: 17), Pajak 

ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara 
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan 
untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk 
membiayai public investment.  

Menurut Adriani masih dalam (Winataputra, dkk., 2016: 17), 
Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 
langsung dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.  

Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1: 
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 untuk kemakmuran rakyat. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa Pajak 
meliputi dua perspektif yakni Pajak dilihat dari perspektif ekonomi 
dan dari perspektif hukum. Dari perspektif ekonomi, Pajak dapat 
dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat 
kepada sektor publik, sedangkan dari perspektif hukum merupakan 
suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang 
menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk 
menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara.  

Selain itu, berdasarkan ciri-ciri pajak yang dikemukakan di 
atas, dapat dipahami bahwa pajak merupakan pengalihan sumber-



                                                 313 
 

sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang 
berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Selain pajak seperti di atas, ada juga pungutan lainnya yang 
dilakukan oleh negara kepada rakyatnya seperti yang dikemukakan 
oleh Nurkholis dalam http://nurkholis77,  antara lain: bea materai, 
bea masuk dan bea keluar, cukai, retribusi, dan iuran seperti iuran 
televisi, iuran keamanan, iuran sampah, namun iuran tidak 
termasuk kepada pajak.  

2. Fungsi Pajak 
Berdasarkan data penerimaan negara dalam lima tahun 

terakhir bahwa penerimaan dari sektor perpajakan menurut 
Winataputra, dkk., (2016, hal. 22) merupakan bagian terbesar dari 
penerimaan negara kita. Dengan demikian, pajak sangat penting 
fungsinya bagi kelangsungan kehidupan bernegara, khususnya 
dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan 
sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 
termasuk pengeluaran pembagunan.  

Pajak menurut Winataputra, dkk., (2016, hal. 23)  memiliki dua 
fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur 
(regulerend).  

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pemerintah dalam 
menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan 
membutuhkan sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan 
ini salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak 
digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, seperti 
belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan, dan lain-
lain.  

Di dalam fungsi anggaran, terdapat fungsi demokrasi, dimana 
pajak merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan 
dan kegotongroyongan yang sadar akan baktinya kepada negara. 
Rakyat memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang 
untuk membiayai pengeluaran negara bagi kepentingan umum. 
Dengan membayar pajak, berarti rakyat telah berperan serta dalam 
pelaksanaan kehidupan bernegara, termasuk kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil 
dan makmur. 

Berkaitan dengan pajak sebagai fungsi mengatur, pemerintah 
dapat mengatur kebijakan di bidag ekonomi dan sosial melalui 
kebijakan fiskal. Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat 
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Contohnya, 
dalam rangka mendorong penanaman modal, baik dalam negeri 
maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan 
pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, 
pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar 
negeri.    
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Berkaitan dengan fungsi pajak, Nurkholis dalam 
(http://nurkholis77) juga membagi fungsi pajak menjadi dua, 
yaitu fungsi budgetair atau fungsi finansial dan redistribusi 
pendapatan bagi masyarakat. Fungsi yang pertama, sebagaimana 
halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, 
perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan 
dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama 
penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara 
sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi 
mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai 
proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-
jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, kantor polisi dibiayai dengan 
menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga 
digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa 
aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai 
saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati 
fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai 
dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas 
bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi 
sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan 
dan pembiayaan pembangunan.  

Di samping fungsi budgetair, menurut James and Nobes dalam 
(http://nurcholis77) pajak juga berfungsi regulerend yaitu mengatur 
keadaan di masyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik sesuai 
dengan kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak 
untuk tercapainya fungsi ini. 

B. Pajak Menurut Islam 
Dalam Al-Qur’an yang terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 74.499 

kata, 325.345 suku kata dan 604 halaman memang tidak ditemukan 
kata “pajak” karena “pajak” memang bukan berasal dari bahasa 
Arab, melainkan berasal bahasa Jawa yaitu “ajeg” yang artinya 
pungutan tertentu pada waktu tertentu. Jangankan kata pajak, huruf 
“p” saja tidak ada dalam konsonan Arab. Untuk menyebut “Padang” 
misalnya, orang Arab mengatakan “Badang”, “Liverpool“ disebutnya 
“Libirbuul”. Namun jika kita lihat dalam terjemahan Al-Qur’an, 
rupanya ada terdapat 1x kata “pajak”, yaitu pada terjemahan QS. At-
Taubah [9]:29: 

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 
(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 
yang 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 
(Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk 
(QS.[9]:29).  
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Kata ”Jizyah” pada ayat tersebut diterjemahkan dengan “Pajak” 
(lihat kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI 
terbitan PT Syaamil Bandung). Walau demikian, tidak semua kitab 
Al-Qur’an menerjemahkan kata “Jizyah” menjadi “Pajak” melainkan 
tetap Jizyah saja, misalnya Kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh 
Departemen Agama RI cetakan Kerajaan Saudi Arabia atau cetakan 
CV Diponegoro Semarang. 

 
C. Pajak Untuk Umat Islam disebut Dharibah (Beban) 

Padanan kata yang paling tepat untuk Pajak adalah Dhariibah 
  ?yang artinya beban. Mengapa disebut Dharibah (beban) ,(الضريبة)
Karena Pajak merupakan kewajiban tambahan (tathawwu’) bagi 
kaum Muslim setelah Zakat, sehingga dalam penerapannya akan 
dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat 
(Qardhawi, Fiqhuz Zakah, Bab Zakah wa Dharibah,1973). Secara 
etimologi, Dharibah, yang berasal dari kata dasar ضرب، يضرب، ضربا 
(dharaba, yadhribu, dharban) yang artinya: mewajibkan, 
menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau 
membebankan, dan lain-lain. Dalam Al-Qur’an, kata dengan akar 
kata da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-
Baqarah [2]:61:... الذلة والمسكنة...وضربت عليهم  , yang artinya,”lalu 
ditimpahkanlah  kepada mereka nista dan kehinaan”. Dharaba 
adalah bentuk kata kerja (fi’il), sedangkan bentuk kata bendanya 
(ism) adalah Dharibah ( ضريبة  ), yang dapat berarti beban. Dharibah 
adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya 
adalah Dharaaib (ضرائب). Dalam contoh pemakaian, jawatan 
perpajakan di negara Arab disebut dengan maslahah adh-Dharaaib 
  .(َمسلَحَة الضرائب)

Dalam Sistem Ekonomi Islam, pajak disebut dengan Dharibah 
bukan Jizyah, karena Jizyah lebih tepat diterjemahkan dengan 
“upeti” (pajak kepala), yang dikenakan terhadap Ahli Kitab (Nasrani 
dan Yahudi) dan Majusi (kaum penyembah api), sebagaimana 
dijelaskan oleh Imam Syafe’I dalam Kitab Al-Umm, Imam Malik 
dalam kitab Al-Muwatha’, Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah, 
Sa’id Hawwa dalam kitab Al-Islam, Ibnu Taimiyah dalam kitab 
Majmu’atul Fatawa, dan Imam Al Mawardi dalam kitab Al Ahkam al 
Sulthaniyah.  

Ada juga ulama atau ekonom Muslim dalam berbagai literatur 
menyebut pajak dengan padanan kata/istilah Kharaj (pajak tanah) 
atau ‘Ushr (bea masuk) selain Jizyah (upeti), padahal sesungguhnya 
ketiganya berbeda dengan Dharibah. Objek Pajak (Dharibah) 
adalah al-Maal (harta/penghasilan), objek Jizyah adalah jiwa (an-
Nafs), objek Kharaj adalah tanah (status tanahnya) dan objek ‘Ushr 
adalah barang masuk (impor). Oleh karena objeknya berbeda, maka 
jika dipakai istilah Kharaj, Jizyah, atau ‘Ushr untuk pajak akan rancu 
dengan Dharibah. Untuk itu, biarkanlah Pajak atas tanah disebut 
dengan Kharaj, sedangkan istilah yang tepat untuk pajak yang 
objeknya harta/penghasilan adalah Dharibah. 
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D. Pendapatan Negara Menurut Islam. 
Pendapatan Negara (Mawarid Ad-Daulah) pada zaman 

pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW (610-632M) dan 
Khulafaurrasyidin (632-650M) diklasifikasikan menjadi 3 kelompok 
besar, yaitu: [1] Ghanimah, [2] Fay’i,  dan [3] Shadaqah atau Zakat 
(lihat Ibnu Taimiyah, Majmu’atul Fatawa).  Fay’i dibagi lagi atas 3 
macam yaitu [1] Kharaj; [2] ‘Usyr dan; [3] Jizyah. Berikut uraian 
tentang berbagai jenis pendapatan tersebut.  
1. Ghanimah, adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari 

kaum kafir, melalui peperangan. Inilah sumber pendapatan 
utama negara Islam periode awal. Ghanimah dibagi sesuai 
perintah Allah SWT pada QS. [8]:41, yang turun saat usai 
perang Badar bulan Ramadhan tahun ke-2 Hijriyah, yaitu 4/5 
adalah hak pasukan, dan 1/5 dibagi untuk Allah SWT, Rasul dan 
kerabat beliau, Yatim, Miskin dan Ibnu Sabil. Dari Ghanimah 
inilah dibayar gaji tentara, biaya perang, biaya hidup Nabi dan 
keluarga beliau, dan alat-alat perang, serta berbagai keperluan 
umum. Ghanimah merupakan salah satu kelebihan yang 
diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak 
diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain.  

2. Fay’i adalah harta rampasan yang diperoleh kaum Muslim dari 
musuh tanpa terjadinya pertempuran, oleh karenanya, tidak ada 
hak tentara didalamnya (QS. Al-Hasyr [59]:6). Fay’i pertama 
diperoleh Nabi dari suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang 
melanggar Perjanjian Madinah.  

3. Kharaj adalah sewa tanah yang dipungut kepada non Muslim 
ketika Khaibar ditaklukan, tahun ke-7 H. Pada awalnya seluruh 
tanah taklukan pemerintah Islam, dirampas dan dijadikan milik 
negara. Namun kemudian, khalifah Umar bin Khattab berijtihad, 
tidak lagi merampasnya jadi milik kaum Muslim, tapi tetap 
memberikan hak milik pada non Muslim, namun mewajibkan 
mereka membayar sewa (Kharaj) atas tanah yang diolah 
tersebut.  

4. ‘Ushr adalah bea impor (bea masuk) yang dikenakan kepada 
semua pedagang yang melintasi perbatasan negara, yang wajib 
dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi 
barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang 
diberikan kepada non Muslim adalah 5% dan kepada Muslim 
sebesar 2,5%. Ushr yang dibayar kaum Muslim tetap tergolong 
sebagai Zakat.  

5. Jizyah (Upeti) atau Pajak kepala adalah Pajak yang dibayarkan 
oleh orang non Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan 
perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan 
tidak wajib militer. Orang Narsrani dan Yahudi yang tunduk 
kepada pemerintahan Islam wajib dilindungi. Hal ini sesuai 
dengan perintah Allah SWT dalam QS.[9]:29.  

6. Zakat (Shadaqah) adalah kewajiban kaum Muslim atas harta 
tertentu yang mencapai nishab tertentu dan dibayar pada waktu 
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tertentu. Diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun 
ke-2 Hijriyah, namun efektif pelaksanaan Zakat Mal baru 
terwujud pada tahun ke-9 H. Demikianlah sumber-sumber 
pendapatan negara yang utama dalam Sistem ekonomi Islam.  

 
Disamping pendapatan utama (primer) ada pula pendapatan 

sekunder yang diperoleh tidak tetap, yaitu: ghulul, kaffarat, luqathah, 
waqaf, uang tebusan, khums/rikaz, pinjaman, amwal fadhla, 
nawa’ib, hadiah, dan lain-lain. Dengan Sistem Ekonomi Islam seperti 
demikian, negara mengalami surplus dan kejayaan, antara lain 
dizaman Khalifah Umar bin Khattab  (634-644 M), Umar bin Abdul 
Aziz (717-720 M) dan sebagai puncak keemasan dinasti Abbasiyah 
adalah tatkala dibawah Khalifah Harun Al-Rasyid (786-803 M).  

 
E. Sebab-Sebab Munculnya Pajak dalam Islam 

Dari uraian tentang sumber-sumber pendapatan negara diatas, 
tidak terlihat adanya Pajak (Dharibah). Lalu mengapa Pajak 
(Dharibah) ini muncul? Ada beberapa kondisi yang menyebabkan 
munculnya Pajak, yaitu:  
1. Karena Ghanimah dan Fay’i berkurang (bahkan tidak ada). 

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan Shahabat, Pajak 
(Dharibah) belum ada, karena dari pendapatan Ghanimah dan 
Fay’i sudah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran 
umum negara. Namun setelah setelah ekspansi Islam 
berkurang, maka Ghanimah dan Fay’i juga berkurang, bahkan 
sekarang tidak ada lagi karena tidak ada peperangan. 
Akibatnya, pendapatan Ghanimah dan Fay’i tidak ada lagi, 
padahal dari kedua sumber inilah dibiayai berbagai kepentingan 
umum negara, seperti menggaji pegawai/ pasukan, 
mengadakan fasilitas umum (rumah sakit, jalan raya, 
penerangan, irigasi, dan lain-lain), biaya pendidikan (gaji guru 
dan gedung sekolah).  

2. Terbatasnya tujuan penggunaan Zakat. Sungguhpun 
penerimaan Zakat meningkat karena makin bertambahnya 
jumlah kaum Muslim, namun Zakat tidak boleh digunakan untuk  
kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan 
raya, membangun masjid, apalagi untuk non Muslim 
sebagaimana perintah Allah SWT pada QS.[9]:60. Bahkan 
Rasulullah SAW yang juga adalah kepala negara selain Nabi, 
mengharamkan diri dan keturunannya memakan uang Zakat 
(Fikhus Sunnah, Sayyid Sabiq). Zakat juga ada batasan waktu 
(haul) yaitu setahun dan kadar minimum (nishab), sehingga 
tidak dapat dipungut sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. 
Tujuan penggunaan Zakat telah ditetapkan langsung oleh Allah 
SWT dan dicontohkan oleh RasulNya Muhammad SAW. Kaum 
Muslim tidak boleh berijtihad didalam membuat tujuan Zakat, 
sebagaimana tidak boleh berijtihad dalam tata cara Shalat, 
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Puasa, Haji, dan ibadah Mahdhah lainnya. Pintu Ijtihad untuk 
ibadah murni sudah tertutup.  

3. Jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Banyak negara-
negara Muslim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) 
yang melimpah, seperti: minyak bumi, batubara, gas, dan lain-
lain. Namun mereka kekurangan modal untuk 
mengeksploitasinya, baik modal kerja (alat-alat) maupun tenaga 
ahli (skill). Jika SDA tidak diolah, maka negara-negara Muslim 
tetap saja menjadi negara miskin. Atas kondisi ini, para ekonom 
Muslim mengambil langkah baru, berupa pinjaman (utang) luar 
negeri untuk membiayai proyek-proyek tersebut, dengan 
konsekuensi membayar utang tersebut dengan Pajak.  

4. Imam (Khalifah) berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. 
Jika terjadi kondisi kas negara (Baitul Mal) kekurangan atau 
kosong (karena tidak ada Ghanimah dan Fay’i atau Zakat), 
maka seorang Imam (khalifah) tetap wajib mengadakan tiga 
kebutuhan pokok rakyatnya yaitu keamanan, kesehatan dan 
pendidikan. Jika kebutuhan rakyat itu tidak diadakan, dan 
dikhawatirkan akan muncul bahaya atau kemudharatan yang 
lebih besar, maka Khalifah diperbolehkan berutang atau 
memungut Pajak (Dharibah).  

 
Jika terjadi kondisi Baitul Mal kekurangan atau kosong (karena 

tidak ada Ghanimah dan Fay’i atau Zakat), maka seorang Imam 
(khalifah) tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya 
yaitu Keamanan, Kesehatan dan Pendidikan, sebagaimana hadits 
Rasulullah Saw.:   

عن أ بيه  و كا نت له صحبة , ‘ عن سلمة بن عبد ا هلل بن مجضن الخطمى 
ول هللا صلى ا هلل عليه و سلم. من ا صبح منكم أمنا فى سربه قال : قال رس

  معاف فى جسد ه عند ه قوت يومه فكأنها حيذت له الد نيا.

Diriwayatkan dari Salamah bin Abdullah bin Mahdhan Al Khathami, dari ayahnya, 
bahwa ia mempunyai hubungan dekat, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:” Barang 
siapa diantaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan 
mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah-olah diberikan seluruh 
dunia ini.”. (HR Tirmidzi).  

 اإلمام راع و هو مسؤول عن رعيته )رواه مسلم(

Seorang Imam (Khalifah) adalah adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), 
dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya, (HR Muslim).  

Dalam keadaan kekosongan Baitul Mal, seorang Khalifah tetap 
wajib mengadakan berbagai kebutuhan pokok rakyatnya, untuk 
mencegah timbulnya kemudharatan, dan mencegah suatu 
kemudaratan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh 
yang  mengatakan: 
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ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب     
“Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban 
selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya.”  
 

F. Utang atau Pajak 
Jadi dalam hal ini Khalifah/ Imam/ Kepala negara punya dua 

pilihan, yaitu Utang atau Pajak. Utang mengandung konsekuensi riba 
dan membebani generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, Pajak 
adalah pilihan yang lebih baik karena tidak menimbulkan beban bagi 
generasi yang akan datang.  Inilah alasan-alasan yang memunculkan 
ijtihad baru dikalangan fuqaha, berupa Pajak (Dharibah).  

G. Hukum Membayar Pajak Dalam Islam 
Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum 

muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa 
zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. 
Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan 
bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadits Rasulullah 
Saw. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan 
ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah:177; 
Al-An’am:141; Al-Ma’un:4-7; Al-Maidah:2; Al-Isra’:26; An-Nisa’:36; al-
Balad:11-18, dan lain-lain.  

Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa 
kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang 
kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurat), 
maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). 
Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-
Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, 
dan lain-lain (Gusfahmi, 2007, hal. 169). 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut 
di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena 
dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai 
“pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan 
timbul kemudaratan, sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga 
suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: “Ma la yatimmul 
wajib illa bihi fahuwa wajibun. Oleh karena itu pajak tidak boleh 
dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan 
karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada 
Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan 
dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, 
hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang 
merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim.  

Dalam pemungutan pajak ini, negara berkewajiban untuk 
memenuhi dua kondisi (syarat): 
a. penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai suatu 

amanah dan harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk 
merealisasikan tujuan-tujuan pajak. 
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b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata 
di antara mereka yang wajib membayarnya.  

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut 
pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem 
perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut 
mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga 
kriteria: 
a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-

benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah. 
b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada 

kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan 
secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar. 

c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan 
yang karenanya pajak diwajibkan.  

H. Landasan Hukum Pajak Menurut Islam  
Pajak (Dharibah) adalah semata-mata hasil Ijtihad Khalifah (atas 

persetujuan ‘Ulama), karena negara menghadapi kondisi tertentu 
(krisis). Tidak ada dalil yang tegas, baik dari Al-Qur’an, hadits atau 
Ijma’ Shahabat. Dalam kitab para Fuqaha atau Imam Madzhab yang 
empat: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, 
juga tidak ditemukan pembahasan (bab) tentang Pajak (Dharibah).  

Penulisan tentang Sumber-Sumber Pendapatan Negara 
(Mawarid Ad Daulah) secara sistematis baru dimulai oleh Imam Abu 
Yusuf (113-182 H / 798 M) dalam kitab Al-Kharaj, atas permintaan 
Khalifah Harun Al-Rasyid (170-193 H / 809M). Pembahasan tentang 
“Pajak” dalam buku itu hanya menyangkut Kharaj (Pajak Tanah) dan 
Jizyah (Pajak Kepala), yang keduanya bukan diwajibkan atas kaum 
Muslim. Kharaj dan Jizyah tidak sama dengan Dharibah.  

Jika pun ada kaum Muslim yang membayar Kharaj (karena 
membeli tanah Kharajiyah), maka Khalifah tetap memasukkannya ke 
dalam Zakat, karena ada larangan dari Rasulullah Saw untuk 
membebankan Zakat dan Kharaj sekaligus kepada kaum Muslim. 
Kharaj dan Jizyah tidak sama dengan Pajak (Dharibah), karena 
subjek Dharibah adalah kaum Muslim, sedangkan subjek Kharaj dan 
Jizyah adalah non Muslim.  

Kapan saat mulai diterapkannya Pajak (Dharibah) dalam 
pemerintah Islam, belum ada keterangan yang jelas. Namun, ada 
keterangan dalam buku Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam oleh 
Adiwarman A. Karim yang menyebutkan bahwa, Khalifah Umar bin 
Abdul Aziz (Umar II) pernah menghapus Pajak-Pajak yang tidak 
sesuai Syari’ah, yang dibuat oleh Khalifah sebelumnya. Sampai di 
masa Imam Al-Mawardi (w. 450 H/ 1058 M) juga belum disinggung-
singgung masalah Pajak (Dharibah).  

Adanya wacana Pajak (Dharibah), baru muncul dalam kitab Al-
Muhalla oleh Ibnu Hazm (w.1063M), Kitab Ihya ‘Ulum al-Din oleh 
Imam al-Ghazali (1058-1111M), kitab Majmu’atul Fatawa oleh Ibnu 
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Taimiyah (w. 728H/1328M), Kitab Al-Islam oleh Said Hawwa, Kitab 
Fiqhuz Zakah oleh Yusuf Qardhawi (Gusfahmi, 2007, hal. 4). 

Namun demikian, pembahasan tentang Pajak (Dharibah) dalam 
Al-Qur’an dilandaskan dasar hukumnya pada:  
a. Al-Quran, QS.[2]:177 yaitu: وءاتى المال على حبه, artinya, “dan 

memberikan harta yang dicintai”. Ayat ini memerintahkan 
kaum Muslim untuk memberikan harta selain Zakat. Pendapat ini 
didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, Sa’id 
Hawwa, Sayyid Sabiq (Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat, hal. 281).  

b. Al-Qur’an, QS. [6]:141)... وءاتوا حَقه يوٌم حصاده, artinya “Tunaikanlah 
haknya di hari memetik hasilnya. Pendapat ini dikemukakan 
oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, Kitab Zakat, hal. 
241. 

c. Al-Qur’an, QS. [4]:59, yang artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

Ulil amri (pemerintah) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 
dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
(QS. [4]:59). 

d. Dalam Hadits Rasulullah Saw. menjelaskan:  
 الزكاة. )روه الترميذى و بن ماجة( سوى إن في المال لحقا

Rasulullah Saw. bersabda,”Di dalam harta terdapat hak-hak 
yang lain di samping Zakat.” (HR Tirmidzi dari Fathimah binti 
Qais ra., Kitab Zakat, bab 27, hadits no.659-660 dan Ibnu Majah , 
kitab Zakat, bab III, hadits no. 1789).  

 

I. Definisi Pajak Menurut Pandangan Islam 
Menurut Yusuf Qardhawi, pajak adalah kewajiban yang 

ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada 
negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali 
dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluran-pengeluaran 
umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, 
sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara 
(Qardhawi, 1973, hal. 998). 

Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk 
membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat 
berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. 
Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta 
dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum 
dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah 
(Inayah, 2005, hal. 24). 

Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta 
yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai 
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berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang 
diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada 
uang/harta (Abdul Qadim Zallum, 2002, hal. 138). 

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang 
dikemukakan Abdul Qadim Zallum lebih dekat dan tepat dengan nilai-
nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya 
terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah, yaitu: 
a. Diwajibkan oleh Allah Swt 
b. Obyeknya harta 
c. Subyeknya kaum muslim yang kaya 
d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka 
e. Diberlakukan karena aanya kondisi darurat (khusus), yang harus 

segera diatasi oleh pemerintah. 
Karakteristik pajak (dharibah) menurut Syariat, yang hal ini 

membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut: 
1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya 

boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. 
Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa 
dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, 
sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). 
Adapun pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya 
(abadi). 

2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 
merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah 
yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh 
lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan 
untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. 

3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, Jizyah diambil 
dari kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak 
membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh 
ada diskriminasi. 

4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, 
tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif 
konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti 
PBB dan PPN yang tidak mengenal subjeknya miskin atau kaya 
tapi dikenakan karena objeknya merupakan objek pajak. 

5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah 
pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Menurut teori 
konvensional, pajak tetap dipungut walaupun sudah melebihi 
keperluan. 

6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. 
Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena 
hanya itulah sumber pendapatan. 

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat 
Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerapakan 
aturan perpajakan pada obyek berbasis syariah di Indonesia telah 
terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 
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dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis 
Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha 
maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) 
pribadi maupun badan bakal dikenakan pajak. Penerbitan PP PPh 
Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan 
Pasal 31 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh 
(http://syiar.republika).  

J. Analisis Perbedaan dan Persamaan Zakat dan Pajak. 

Zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan 
aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Orang yang berzakat dengan 
baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang sholeh. 
Kita seringkali beranggapan bahwa setelah membayar Pajak, tidak 
perlu lagi membayar Zakat. Atau sebaliknya sudah membayar 
Zakat, untuk apa lagi kita harus membayar Pajak. 

Memang ada banyak kesamaan antara Pajak dengan Zakat, 
tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara keduanya tetap ada 
perbedaan yang hakiki, sehingga keduanya tidak bisa disamakan 
begitu saja. Persamaan Zakat dengan Pajak adalah sebagai berikut: 

1. Zakat dan Pajak bersifat wajib dan mengikat atas harta 
penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi. 

2. Zakat dan Pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar 
tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi 
penyalurannya. 

3. Dalam pemerintahan Islam, Zakat dan Pajak dikelola oleh 
negara. 

4. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di 
dunia. 

5. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk 
menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan 
kemiskinan yang terdapat di masyarakat. 

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak 
bisa begitu saja disamakan dengan Zakat. Sebab antara keduanya, 
ternyata ada perbedaan-perbedan mendasar dan esensial. Sehingga 
menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang 
fatal. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya, dan dalam 
banyak hal bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan 
zakat, dalam penggunaannya akan terikat ke dalam Ashnaf sebagai 
pada tercantum dalam Al Quran. Zakat dengan dalih apapun tidak 
dapat disamakan dengan pajak. Zakat tidak identik dengan pajak. 
Banyak hal yang membedakan antara keduanya, di antaranya: 

1. Zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah 
Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan 



                                                 324 
 

ketaatan seorang warganegara kepada Ulil Amrinya 
(pemimpinnya) 

2. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al Qur’an dan Hadits, 
sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. 

3. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak 
dikeluarkan oleh setiap warganegara tanpa memandang apa 
agama dan keyakinannya. 

4. Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab 
tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak 
hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. 

5. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat 
sedangkan pajak tidak memakai niat. Dan sesungguhnya masih 
banyak lagi hal-hal yang membedakan antara zakat dan pajak.  

I. Ketentuan Perpajakan Tentang Zakat 
 

1. Zakat Bukan Objek Pajak 
Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang 
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 
apa pun (UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat [1]).  

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah  bantuan atau 
sumbangan, termasuk Zakat yang diterima oleh badan Amil Zakat 
atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diterima oleh penerima Zakat yang berhak atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama 
yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan 
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh 
penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 4 ayat (3) 
huruf a angka 1, UU No 36 Tahun 2008). 

2. Zakat Bukan Termasuk Biaya yang Diperkenankan Untuk 
Mengurangi Penghasilan Bruto 

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, pada Pasal 6 
menyebutkan bahwa biaya-biaya yang dapat mengurangi pengasilan 
bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak adalah: (a) Biaya 
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan…dst s/d 
[n]. Zakat tidak termasuk dalam kelompok jenis biaya yang 
dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak. 

3. Zakat adalah Pengurang Penghasilan Kena Pajak 
Zakat adalah pengurang Penghasilan Kena Pajak, tapi bukan 

pengurang Pajak terutang! Banyak orang memahami bahwa Zakat 
dapat dijadikan pengurang Pajak terutang, padahal bukan demikian. 
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UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pada Pasal 9 ayat (1) huruf g 
menyebutkan bahwa pengeluaran-pengeluaran tertentu tidak boleh 
dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena 
pajak kecuali Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan 
oleh WP orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau WP badan 
dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan 
Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan 
oleh Pemerintah.” Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat 
posisi Zakat dalam formulir 1770S SPT Tahunan Orang Pribadi. 

4. Implementasi Perpajakan 
Sebagai implementasi dari pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008, 

Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat 
Atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak. 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut memberikan syarat 
tambahan bahwa Zakat yang boleh dikurangkan dari penghasilan 
bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak adalah Zakat 
Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan PPh, 
tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat 
(2) UU PPh.  

Besarnya Zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena 
Pajak adalah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan 
yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan PPh yang tidak 
bersifat final. Zakat tersebut harus dikurangkan terhadap 
penghasilan kena pajak pada tahun yang sama dengan penghasilan 
yang berhubungan dengan Zakat tersebut dilaporkan dalam SPT, 
kecuali jika WP bisa membuktikan  bahwa penghasilan tersebut telah 
dilaporkan dalam SPT sebelumnya. Zakat yang dikurangkan tersebut 
harus disertai bukti berupa lembar ke-1 Surat Setoran Zakat (SSZ) 
atau fotokopinya yang dilegalisir oleh BAZ/LAZ penerima setoran 
Zakat yang bersangkutan. SSZ diakui sebagai bukti pembayaran 
Zakat dan bukti untuk pengurangan Zakat terhadap penghasilan bila 
memuat: (1) Nama lengkap Wajib Pajak; (2) Alamat jelas Wajib 
Pajak; (3) Nomor Pokok Wajib Pajak; (4) Jenis penghasilan yang 
dibayar Zakatnya; (5) Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun 
perolehannya; (6) Besarnya penghasilan; (7) Besarnya Zakat atas 
penghasilan. 

Untuk memudahkan pemahaman, perbedaan zakat dan pajak 
diperbandingkan dalam format tabel. 

Perbedaan Zakat Pajak 

Arti Nama Bersih, bertambah dan 
berkembang 

Pajak, upeti 

Dasar Hukum Al-Qur`an dan As Sunnah Undang-undang suatu negara 

Nishab dan Tarif Ditentukan Allah dan 
bersifat mutlak. Nishab 

Ditentukan oleh negara dan yang 
bersifat relative. Nishab dan tariff  
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zakat memiliki ukuran 
tetap. 

pajak berubah-ubah sesuai dengan 
keputusan pemerintah. 

Sifat Kewajiban bersifat tetap 
dan terus menerus 

Kewajiban sesuai dengan 
kebutuhan dan dapat dihapuskan 

Subyek Muslim Semua warga negara 

Obyek Alokasi 
Penerima 

Tetap 8 Golongan Untuk dana pembangunan dan 
biaya rutin 

Harta yang 
Dikenakan 

Harta produktif Semua Harta 

Syarat Ijab Kabul Disyaratkan Tidak Disyaratkan 

Imbalan Pahala dari Allah dan janji 
keberkahan harta 

Tersedianya barang dan jasa publik 

Sanksi Dari Allah dan pemerintah 
Islam 

Dari Negara 

Motivasi 
Pembayaran 

Keimanan dan ketakwaan 
kepada Allah, Ketaatan 
dan ketakutan pada 
negara dan sanksinya 

Rasa bertanggung jawab terhadap 
beban bersama yang harus dipikul 
oleh semua warga sesuai dengan 
kemampuan (subjek dan objek 
pajak). 

Perhitungan Dipercayakan kepada 
Muzaki dan dapat juga 
dengan dibantu ‘amil 
zakat 

Selalu menggunakan jasa akuntan 
pajak 

   (http:// Nurkholis77).  

Untuk menambah wawasan dalam perpajakan, silahkan dibaca 
artikel berikut: 

Gus Sholah: Tingkat Kesadaran WP Masih Rendah! 
 
Selasa, 9 Pebruari 2016 - 12:02 
 
“Pajak saat ini memegang peranan sangat penting dalam APBN, namun 
tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP) terutama Orang Pribadi (OP) masih 
rendah dan perlu ditingkatkan,” ujar Dr. (H.C.) Ir. KH. Salahuddin Wahid (Gus 
Sholah) di kediaman beliau di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan saat 
menerima kunjungan silaturahmi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kamis 
4 Februari 2016. 
 
Menurut ulama, politisi, tokoh Hak Asasi Manusia, mantan anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dan calon Wakil Presiden RI ini, rendahnya tingkat 
kesadaran WP dapat dilihat dari rendahnya jumlah WP OP terdaftar (mereka 
yang memiliki NPWP) yang baru mencapai sekitar 17 juta orang. “Jumlah 
yang menyampaikan SPT tentu lebih rendah dari angka itu, apalagi jumlah 
orang yang membayar pajak tentu lebih rendah lagi,” imbuh Gus Sholah.  
 
Sebagai perbandingan lainnya, Gus Sholah mengutarakan bahwa potensi 
wajib pajak dapat dilihat dari jumlah orang yang berangkat umrah tiap tahun 
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yang mencapai lebih dari 1 juta orang. Dengan biaya rata-rata Rp.25 juta, 
maka uang yang dibelanjakan adalah sekitar Rp.25 triliun setiap tahun. 
“Kalau dibandingkan dengan penerimaan Zakat yang hanya mencapai Rp.5 
triliun, kenyataan tadi sungguh sangat tidak seimbang. Apalagi jika 
dibandingkan dengan penerimaan pajak Orang Pribadi yang baru mencapai 
sekitar Rp.6 triliun pada tahun 2015, sungguh tingkat kesadaran warga 
Negara Indonesia tentang pajak masih rendah,” ujar Gus Sholah. 
 
Gus Sholah menerangkan bahwa sedekah itu lebih tinggi derajatnya 
daripada umrah, sehingga kewajiban bersedekah menolong tetangga dan 
orang yang lebih membutuhkan seharusnya lebih didahulukan. “Tidak 
membayar pajak termasuk melanggar hukum agama, karena pajak adalah 
upaya pendistribusian harta agar tidak hanya berputar di golongan orang 
yang kaya saja,” ucap Gus Sholah. 
 
Di sisi lain, perihal NU pernah menyatakan memboikot pajak akibat adanya 
oknum pejabat yang melakukan penyelewengan (korupsi) uang negara, hal 
itu adalah salah. "Tugas Ditjen Pajak adalah memungut pajak, sedangkan 
yang menggunakan uang pajak itu adalah pihak lain. Ini jelas suatu hal yang 
berbeda", ungkap Gus Sholah. 
 
Dalam hal pengelolaan keuangan negara saat ini, menurut Gus Sholah, 
masih terjadi kesalahan sehingga pendapatan per kapita masih rendah. 
Negeri Belanda misalnya, dengan wilayah yang kecil dan jumlah penduduk 
hanya 16 juta orang namun mampu memiliki PDB sebesar USD 850 Miliar 
per tahun, sementara Indonesia yang kaya raya ini hanya memiliki PDB 
sebesar USD 880 miliar, hanya berselisih USD 30 miliar lebih banyak. 
Dengan PDB USD 850 miliar ini, pemerintah Belanda memperoleh 
pendapatan 3 kali lebih besar dari pemerintah Indonesia. Ini menjadi suatu 
ironi. Bagaimana negeri Belanda yang kecil itu mampu memperoleh 
pendapatan yang besar? Menurut Gus Sholah, jelas ada kesalahan dalam 
pengelolaan keuangan negara sekaligus membuktikan bahwa kita tidak 
produktif dan tidak mampu mensyukuri nikmat Allah SWT.  
 
Pada kesempatan silaturahmi tersebut, Kepala Seksi Hubungan Eksternal 
Subdit Humas Perpajakan, Endang Unandar menyampaikan salam dari 
Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada Gus Sholah yang selama ini telah banyak 
memberi masukan kepada Ditjen Pajak, antara lain melalui tulisan-tulisan 
beliau di media massa. Pimpinan DJP mengharapkan kontribusi ini akan 
tetap berlanjut di masa datang. Gus Sholah menerima salam dan 
mengucapkan terima kasih atas kunjungan pegawai Ditjen Pajak serta 
menyatakan kesediaan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan 
Ditjen Pajak khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya di masa 
datang.  
 
Dalam kesempatan itu diberikan pula buku Pajak Menurut Syariah oleh 
Kepala Seksi Pengelola Situs Subdit Humas Perpajakan, Gusfahmi (penulis 
buku), kepada Gus Sholah. Gusfahmi menjelaskan bahwa buku tersebut 
adalah suatu upaya untuk mendekatkan pajak dengan agama sehingga 
diharapkan WP akan memahami bahwa Pajak itu sesungguhnya ada dalam 
Islam. Diharapkan dengan adanya pemahaman adanya pajak dalam Islam 
maka WP akan mau dan berlomba-lomba membayar pajak dengan niat 
sebagai suatu ibadah kepada Allah SWT. (Gf) 
 
Sumber: http://www.pajak.go.id/content/news/gus-sholah-tingkat-
kesadaran-wp-masih-rendah 
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K. Rangkuman tentang Pajak dalam Pandangan Islam 

Pajak (Dharibah) terdapat dalam Islam yang merupakan salah 
satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (ahlil halli wal aqdi) dan persetujuan 
ulama. Pajak (Dharibah) adalah kewajiban lain atas harta, yang 
datang disaat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang 
dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri. Ia adalah kewajiban atas 
kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran kaum Muslim yang 
harus dibiayai secara kolektif (ijtima’iyyah) seperti keamanan, 
pendidikan dan kesehatan, dimana tanpa pengeluaran itu akan 
terjadi bencana yang lebih besar. Masa berlakunya temporer, 
sewaktu-waktu dapat dihapuskan.  

Ia dipungut bukan atas dasar kepemilikan harta, melainkan 
karena adanya kewajiban (beban) lain atas kaum Muslimin, yang 
harus diadakan di saat ada atau tidaknya harta di Baitul Mal, 
sementara sumber-sumber pendapatan yang asli seperti Ghanimah, 
Fay’i, Kharaj dan sumber pendapatan negara yang tidak ada. 
Objeknya Pajak (Dharibah) adalah harta atau penghasilan setelah 
terpenuhi kebutuhan pokok, seperti halnya Zakat.  

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: fungsi budgetair atau 
fungsi finansial dan fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat. 
Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan 
menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-
pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini 
sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen 
Keuangan RI. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang 
dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik di tingkat Propinsi maupun 
Kabupaten/Kota. 

Dalam ajaran Islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta 
adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada 
kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha 
berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum 
muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka 
bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain ada 
pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain 
selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah 
bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika 
datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan 
(darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak 
(dharibah). 

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama 
tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan 
umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk 
membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu 
tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan 
mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. 
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Karakteristik pajak (dharibah) menurut Syariat, yang hal ini 
membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai 
berikut: (a) Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat 
kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta 
atau kurang. (b) Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk 
pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan 
sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, 
tidak boleh lebih. (c) Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum 
muslim, dari non Muslim dipungut Jizyah. (d) Pajak (dharibah) hanya 
dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. 
(e) Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah 
pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. (f) Pajak (dharibah) 
dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. 

L. Tugas Belajar Lebih Lanjut:  

Mahasiswa menindakjanjuti materi tentang pajak dan zakat 
dalam pandangan Islam ini dengan melakukan hal-hal sebagai 
berikut: 

 

 

1. Diskusikan dengan teman-teman sesama mahasiswa tentang 
pajak dan zakat dalam pandangan Islam. Kenapa umat Islam 
setelah membayar zakat masih harus membayar pajak. 

2. Apakah manfaat pajak, khususnya sebagai kontribusi terhadap 
penyelenggaraan negara dan kesejahterakan masyarakat dilihat 
dari sudut pandang ajaran Islam. 

3. Sosialisasikanlah kepada masyarakat bahwa pajak merupakan 
kewajiban setiap warga negara sebagai wujud ketaatan kepada 
pemerintah yang dapat menjadi solusi untuk suksesnya 
penyelenggaraan kepentingan negara dan untuk kepentingan 
umum yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat.  

4. Informasi tentang perpajakan, silahkan kunjungi: 
www.pajak.go.id dan www.edukasi.pajak.go.id     
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