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BAB III

SISTEM PERPAJAKAN DALAM EKONOMI ISLAM

3.1 Ekonomi Islam Secara Umum

3.3.1 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didefinisikan secara beragam oleh para pakar ekonomi

Islam, diantaranya adalah Muhammad Abdul Mannan. Ia berpendapat bahwa

yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah pengetahuan sosial yang

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai

Islam.70

Adapun menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi

Ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah

dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari’at-Nya. Kegiatan ekonomi,

baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, diikatkan pada prinsip

Ilahiah dan pada tujuan Ilahi.71

Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Umer Chapra adalah sebuah

pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang

melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang berada dalam koridor

yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu

70 M.A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta,
1997, hlm. 19
71 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Robbani Prss, Jakarta,
1997, hlm. 25
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atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa

ketidakseimbangan lingkungan.72

Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shidiqy, ekonomi

Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa

tertentu.dalam usaha keras mereka dibantu Al-Qur’an dan Sunnah, akal

(ijtihad) dan pengalaman.73

Jadi pengertian ekonomi Islam adalah studi tentang problem-problem

ekonomi dan institusi yang berkaitan dengannya atau ilmu yang mempelajari

tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai

ridho Allah. Tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri sesuai dengan maqashid

syariah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tata kehidupan

yang baik atau sesuai dengan syari’at Islam.

Dari definisi ini terdapat tiga cakupan utama dalam ekonomi Islam,

yaitu tata kehidupan, pemenuhan kebutuhan dan ridho Allah yang kesemuanya

diilhami oleh nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah,

yang akhirnya menunjukan konsisten antara niat karena Allah, kaifiat atau

cara-cara dan tujuan dari setiap manusia.

Ini tidak berarti ekonomi Islam hanya diproyeksikan untuk orang-

orang yang beragama Islam, karena Islam membolehkan umatnya untuk

melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang non muslim sekalipun.

Dengan kalimat lain, ekonomi Islam lebih mengedepankan urgensi sistem

ekonominya yang hendak dibina dan dibangun daripada sekedar membangun

72 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.
16
73 Ibid, hlm. 17
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dan membina para pelakunya yang harus beragama Islam. Hanya saja,

tentunya Islam menghendaki agar umat Islam itu sendiri justru menjadi

pelopor dan pengawal dari sistem ekonomi Islam itu sendiri yang

dimilikinya.74

3.3.2 Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam antara lain:

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan

(syahadat) seorang muslim atas keesaan Tuhan. Konsep tauhid berisikan

kepasrahan (taslim) manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif yang lebih

luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan (unity), yaitu kesatuan

kemanusiaan (unity of mankind), kesatuan penciptaan (unity of creation), dan

kesatuan tuntunan hidup (unity of guidance) serta kesatuan tujuan hidup (unity

purpose of life).75

Ekonomi sebagai sebuah ilmu yang dijadikan mediasi dalam

memenuhi kebutuhan (hajat) manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan

sekunder, maupun kebutuhan pelengkap, melibatkan interaksi antara aspek

metafisik dan aspek fisik. Kegiatan ekonomi dalam perspektif tauhid dilandasi

oleh prinsip-prinsip ilahiah yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin

manusia.76

74 M. Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, Kolam
Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 49
75 Muhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm 5
76 Ibid, hlm 6
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b. ‘adl (Keadilan)

Dalam khazanah Islam, keadilan dimaksud adalah “keadilan Ilahi”,

yaitu keadilan yang tidak terpisahkan dari moralitas, didasarkan pada nilai-

nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-

nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.77

c. Nubuwwah (Kenabian)

Diutusnya para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari

Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia.

Manusia harus meneladani sifat-sifat para rasul agar mendapat keselamatan di

dunia dan di akhirat. Sifat-sifat yang harus diteladani oleh manusia adalah

sifat jujur (shiddiq), bertanggung jawab (amanah), kemampuan (fathonah),

dan menyampaikan (tabligh).78

d. Ma’ad (Hasil= Return)

Ma’ad diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Menurut imam

Al-Ghazali, implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi harus berdasarkan

pada motivasi untuk mendapatkan laba, baik laba material (tangible) maupun

laba non-material (intangible).79

Selain prinsip-prinsip dasar, terdapat juga nilai-nilai dasar ekonomi Islam.

Nilai-nilai dasar Ekonomi Islam tersebut adalah:

77 Ibid, hlm. 7
78 Ibid, hlm. 8
79 Ibid
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1) Kepemilikan

Segenap barang dan kekayaan adalah milik Allah. Dan Dialah yang

menunjuk individu-individu sebagai wali-walinya dalam mengelola barang

dan kekayaan tersebut. Kepemilikan dalam ekonomi Islam bukanlah

penguasaan mutlak atas sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk

memanfaatkannya. Hal ini sependapat dengan A.P. Parlindungan, ahli hukum

agrarian di Indonesia, dalam bukunya menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang

angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Negara bukan pemilik mutlak

dari tanah-tanah di Republik Indonesia tetapi Negara diberi wewenang

melakukan Hak Menguasai Negara (HMN),80 dimana Negara bertugas

melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap kepemilikan, pengendalian

hak penguasaan maupun tatanan dari pertanahan di Indonesia.81

Dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, hak milik perorangan

diakui dengan dibatasi oleh Pasal 6 UU Pokok-Pokok Agraria bahwa hak atas

tanah mempunyai fungsi sosial. Dengan kata lain, hak atas tanah mempunyai

sifat dwi fungsi, yaitu dalam setiap hak perorangan terdapat juga hak

masyarakat. Apabila suatu saat hak masyarakat lebih tinggi, maka hak

perorangan harus mengalah.82

Kepemilikan manusia atas harta kekayaannya hanya sampai manusia

itu hidup di dunia ini. Apabila seorang manusia meninggal dunia, harta

kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang

80 A.P. Parlindungan, Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform bagian I, Mandar Maju,
1989, hlm. 91
81 Ibid, hlm. 25
82 Ibid, hlm 120
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ditetapkan Allah. Hal ini menujukan bahwa kepemilikan seseorang dapat

dipindahtangankan kepada pihak lain. Selain melalui waris dapat juga

dilakukan melalui wakaf, hibah, dan lain sebagaimya.

Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau

yang menjadi hajat hidup orang harus menjadi milik umum atau Negara, atau

sekurang-kurangnya dikuasai oleh Negara untuk kepentingan umum atau

orang banyak. Islam memandang kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan

untuk menikmati dan memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan

sebagai pemilik hakiki. Maka dalam pandangan ekonomi Islam, apabila

terdapat cabang-cabang dalam produksi yang mengandung hajat hidup ornag

banyak dikuasai oleh pribadi, maka Negara berhak menyitanya. Hal ini sejalan

dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

2) Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai

aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Atas keseimbangan ini misalnya

terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi keborosan seperti yang

terdapat dalam Q.S. Al-Furqan ayat 67

“Dan orang-orang yang apabila bernafkah, mereka tidak berlebih-
lebihan dan tidak (pula)kikir, dan adalah ia pertengahan antara keduanya.”
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Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa keseimbangan dalam ekonomi

Islam berarti ketika melakukan kegiatan ekonomi kita harus berada pada

posisi pertengahan. Dimana tidak melakukan pemborosan dan tidak pula kikir,

akan tetapi berlaku seimbang antara keduanya.

Kondisi kesenjangan kekayaan yang lebar di tengah-tengah masyarakat

dapat diatasi dengan menerapkan keseimbangan ekonomi (economic

equilibrium) melalui mekanisme distribusi. Islam mewajibkan terjadinya

sirkulasi kekayaan pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya

sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang saja sebagaimana yang

tercantum dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7

“Apa saja yang dikembalikan Allah kepada RAsul-Nya dari penduduk
negeri-negeri mereka maka adalah milik Allah, Rasul, para kerabat,anak-
anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibn as-Sabil supaya ia tidak hanya
beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dan apa yang

diberikan Rasul bagi kamu maka terimalah ia dan apa yang dia larang kamu
maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah
sangat keras pembalas.

Begitupun ketika Nabi SAW melihat ada kesenjangan dalam pemilikan

harta anatara kaum Muhajirin dan kaum Anshor, maka beliau mengkhususkan

harta yang diperoleh dari ghanimah (hasil perang) dari Bani Nadhir untuk
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kaum Muhajirin, agar terjadi keseimbangan ekonomi (economic

equilibrium).83

Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja

antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi

juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan

umum. Di samping itu harus juga dipelihara keseimbangan antara hak dan

kewajiban. Jadi, keseimbangan merupakan dimensi horizontal dari Islam. Di

dalam perspektif yang lebih praktis meliputi keseimbangan jasmani-rohani,

material-nonmaterial, individu dan sosial.84

3) Keadilan

Nilai dasar sistem ekonomi Islam yang ketiga adalah keadilan. Dalam

Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan

manusia. Keadilan merupakan ajaran yang sangat fundamental dan mencakup

keseluruhan aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik, bahkan lingkungan

hidup. Luasnya dimensi aplikatif keadilan, al-Qur’an memaknainya dengan

berbagai arti, seperti “sesuatu yang benar, sikap tidak memihak, penjagaan

hak-hak seseorang, cara yang tepat dalam mengambil keputusan,

keseimbangan, dan pemerataan.85

Dalam proses produksi dan konsumsi misalnya, keadilan harus

menjadi penilai yang tepat, faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga,

agar hasilnya sesuai dengan tekanan yang wajar dan kadar yang sebenarnya.

83 M. Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 202
84 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di
Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 362
85 Ibid, hlm 361
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Ketiga nilai dasar sistem ekonomi Islam yaitu kebebasan yang terbatas

mengenai harta kekayaan dan sumber-sumber produksi, keseimbangan dan

keadilan merupakan pangkal nilai-nilai instrumental sistem ekonomi Islam.

3.2 Pajak dalam Ekonomi Islam

3.2.1 Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama

sebagaimana dalam ekonomi non-Islam. Dimana tujuannya adalah untuk

menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi

dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung

dalam aturan (doktrin) Islam atau dengan kata lain tujuan tersebut harus

dicapai dengan melaksanakan hukum Islam.86

a. Kebijakan Fiskal pada Awal Pemerintahan Islam

Pada masa Rasulullah SAW kebijakan fiskal yang diambil meliputi

tindakan-tindakan sebagai berikut:87

1) Pendapatan nasional dan partisipasi kerja, meliputi: mempersatukan kaum

Muhajirin dengan Anshor, pembagian tanah, dan menghubungkan

kerjasama (partnership) antara kaum Muhajirin dan Anshor dalam hal

modal sumber daya manusia yang meningkatkan produksi total.

2) Kebijakan pajak, yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Muslim

berdasarkan jenis dan jumlahnya (pajak proporsional). Misalnya pajak

tanah yang tergantung dari produktivitas dari tanah tersebut atau juga

didasarkan atas zonanya.

86 M. Nazori Majid, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi
Kekinian, PSEI-STIS, Yogyakarta, 2003, hlm. 222
87 Ibid, hlm. 223-224
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3) Menerapkan kebijakan fiskal berimbang. Nabi hanya mengalami sekali

anggaran defisit setelah terjadinya “Fathul Mekkah”, namun selanjutnya

kembali surplus.

4) Kebijakan fiskal khusus. Kebijakan ini dikenakan sektor sukarela

(voulentair) dengan cara meminta bantuan muslim kaya untuk

memberikan pinjaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk

Islam.

Asas yang dianut dalam APBN pada masa pemerintahan Rasulullah

SAW, adalah asas anggaran berimbang (balance budget), artinya semua

penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran Negara (government

expenditure). Rasulullah merupakan kepala Negara pertama yang

memperkenalkan konsep baru dalam bidang keuangan Negara pada abad ke-7,

yakni semua hasil pemungutan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan

kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. 88

Penerimaan Negara pada periode awal Islam antara lain:

a) Zakat

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan dan aturan tertentu yang
diwajibkan oleh Allah kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang
berhak menerimanya.

88 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 66
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“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan
mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu
(menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar,
Maha Mengetahui.

Pelaksanaan pemungutan zakat semestinya dapat menghapus tingkat

perbedaan kekayaan yang mencolok, serta dapat menciptakan redistribusi

yang merata, di samping dapat pula membantu mengekang laju inflasi.

b) Jizyah

Bagi orang Nasrani dan Yahudi tidak berkewajiban menjadi anggota

militer di Negara Islam. Mereka dijamin keamanan diri dan hartanya oleh

Negara Islam, sebagai pengganti dari pembayaran jizyah. Jizyah dikenakan

kepada seluruh non-muslim dewasa, laki-laki, yang mampu untuk

membayarnya. Sedangkan bagi perempuan, anak-anak, dan orang tua dan

pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak wajib ikut bertempur.

Orang-orang miskin, pengangguran, dan pengemis tidak dikenakan pajak. Jika

seseorang memeluk ajaran Islam, kewajiban membayar jizyah ikut gugur.

Hasil dari pengumpulan dana dari jizyah, digunakan untuk membiayai

kesejahteraan umum.89

Dalam hal penarikan jizyah, jizyah hanya boleh dipungut dari orang

yang mampu menanggungnya. Sistem pemungutan jizyah haruslah melihat

kondisi subyek pajak, jangan sampai pajak justru mempersulit kondisi

masyarakat.

89 A.A Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah , Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 253.
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Jizyah tidak gugur karena kematian. Jika seseorang meninggal setelah

berlangsung satu tahun, maka ia tetap wajib membayar jizyah, karena

dianggap sebagai hutang. Ia wajib membayarnya dari harta peninggalannya,

namun jika ia tidak memiliki harta peninggalan maka kewajiban itu pun

gugur, dan ahli warisnya tidak berkewajiban membayarnya.

Jadi jizyah merupakan pajak yang dikenakan pada kalangan non

muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan suatu Negara Islam

pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah

keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Dari golongan non

muslim yang dilindungi kehidupan dan harta bendanya seperti kawan kafir

dhimmi.90 Dasar perintahnya adalah Q.S At-Taubah ayat 29:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian,
mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-
Nya dan mereka yang tidak beragama dengan yang benar (agama Allah),(yaitu
orang-orang)yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak)
dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

c) Kharaj (pajak bumi)

Kharaj merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang

terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata. Kebijakan ini berawal pada tahun

90 M.A. Mannan,op.cit., hlm. 249
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ke tujuh Hijriyah, di mana pada saat itu tanah Khaibar telah berhasil dikuasai

oleh kaum muslimin. Tanah-tanah tetap dibiarkan untuk dimiliki oleh pemilik

lama, namun ketika panen, maka sebagian dari hasil panen diberikan kepada

Negara Islam.

Konsep tersebut juga pernah dijalankan oleh Umar bin Khattab ketika

menguasai Irak dan Syam. Tanah tersebut tidak dibagi-bagikan, tetapi harus

diharuskan membayar kharaj pada saat panen.91 Jadi, kharaj pada awalnya

hanya dikenakan bagi non-muslim sebagai biaya sewa atas tanah yang dimiliki

Negara Islam karena telah menaklukan wilayah tersebut, sehingga obyek dari

kharaj adalah tanah yang berada di luar pusat pemerintahan Jazirah Arab

(hanya tanah taklukan).

Cara pemungutan kharaj ada dua macam, pertama: kharaj

perbandingan (muqasimah) yang ditetapkan berdasarkan porsi hasil seperti ½,

1/3, atau 1/5 dari hasil panen yang dipungut pada setiap kali panen. Kedua

kharaj tetap (wazifah), yaitu beban pada tanah sebanyak hasil alam atau uang

persatuan lahan yang dibayarkan wajib setelah lampaui satu tahun.92

Imam al-Mawardi membicarakan faktor yang menentukan kemampuan

memikul pajak bumi sebagai berikut: orang yang menaksir kharaj atas

sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah yang berbeda

menurut tiga faktor. Tiap faktor sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah

kharaj.

91 Abdul Sami’ Al-Misri, Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami, Terj. Dimyauddin Djuwaini, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, hlm. 71
92 M.A. Mannan,op.cit.,hlm 250
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Pertama, faktor yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu

yang dapat menghasilkan panen yang besar, atau cacat yang menyebabkan

hasil kecil. Kedua, faktor yang berhubungan jenis panen, karena ada yang

lebih tinggi harganya dari yang lain, dan kharaj harus ditaksir sesuai dengan

itu. Ketiga, mengenai cara irigasi karena panen yang dihasilkan dengan sistem

irigasi air dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir, tidak dapat dikenakan

kharaj yang sama dengan panen yang dihasilkan oleh tanah yang diairi dengan

air yang mengalir atau hujan.

Kharaj bukan saja progresif tetapi juga bersifat luwes, dimana bila

seseorang tidak mampu membayar pajak, maka ia diberi waktu hingga

keuangan membaik. Tetapi bila seseorang punya itikad tidak baik untuk tidak

membayar kharaj, maka ia pun dipaksa untuk membayar pajak.93

d) Ghanimah (harta rampasan perang)

Ghanimah merupakan harta yang diperoleh kaum muslimin dari

musuh melalui peperangan. Ghanimah merupakan sumber penerimaan utama

Negara Islam periode awal.94 Pembagian ghanimah yaitu 1/5 merupakan milik

Negara (Allah, Rasul-Nya, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu

sabil), sedangkan 4/5 bagian lainnya dibagikan kepada pasukan yang ikut

bertempur. Dasarnya adalah perintah Allah dalam Q.S. Al-Anfal ayat 41

93 Ibid, hlm. 251
94 Gusfahmi, op.cit., hlm. 86-87
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“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan
perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang
miskin, dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada
apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu
pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

e) Pajak atas pertambangan dan harta karun

Pada dasarnya Negara memiliki hak untuk mengeksplorasi sumber

mineral untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, bila suatu tambang atau

harta karun ditemukan di tanah kaum muslimin, seperlima dari hasilnya harus

diserahkan kepada Negara untuk memenuhi keadilan sosial.95

f) ‘Ushr (Bea cukai) dan pungutan

Alasan dibalik pembebanan bea cukai ini adalah karena para pedagang

muslim dikenai pajak sebesar 10% di negara asing. Kemudian bea cukai

ini dibebankan secara umum atas pedagang yang melakukan perdagangan

di Negara Islam.96

‘Ushr ini diprakasai oleh Umar bin Khattab. Untuk kelancarannya khalifah

Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disbut asyir dengan batas-batas

wewenang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang

pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.97

95 Ibid, hlm. 133
96 Ibid,hlm. 131
97 Irfan Mahmud Ra’ana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab, cet. 1, Pustaka
Firdaus, Yogyakarta, 1990, hlm. 118
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b. Kebijakan Fiskal pada Pemerintahan Islam Periode Modern

Pada pemerintahan Islam periode modern, terjadi perubahan yaitu

mulai memakai anggaran defisit, dan meninggalkan kebijakan anggaran

berimbang yang dianggap tidak berorientasi pada pertumbuhan. Mungkin

tidak semua ulama setuju dengan kebijakan ini. Berikut dikemukakan tiga

ekonomi Islam, yang sama-sama setuju dengan konsep anggaran defisit.

Menurut Mannan, sebuah Negara Islam modern harus menerima

konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan

defisit anggaran itu. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran

yang mutlak diperlukan (sesuai yang direncanakan dalam APBN) dan mencari

jalan serta cara-cara baru untuk mencapainya, baik dengan merasionalisasi

struktur pajak atau dengan mengambil utang dari sistem perbankan dalam

negeri atau luar negeri.98

Umer Chapra juga setuju dengan anggaran pembelanjaan defisit.

Chapra berpendapat bahwa negara-negara muslim harus menutup defisit

dengan pajak, yaitu mereformasi sistem perpajakan dan program pengeluaran

Negara, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter dan meminjam.

Chapra lebih setuju dengan meningkatkan pajak, karena pinjaman akan

membawa kepada riba. Dan pinjaman itu juga meniadakan keharusan

berkorban, namun hanya menangguhkan beban sementara waktu dan akan

98 M. A. Mannan,op.,cit.,hlm. 236
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membebani generasi yang akan datang dengan beban berat yang tidak

semestinya mereka pikul.99

Pendapat ketiga berasal dari Zallum, ia berpendapat bahwa anggaran

defisit diatasi dengan penguasaan BUMN dan pajak. Pinjaman dari Negara-

negara asing dan lembaga internasional, menurut Zallum tidak dibolehkan

oleh hukum syara’, sebab pinjaman seperti itu selalu terkait dengan riba dan

syarat-syarat tertentu yang menjadikan kreditur berkuasa atas kaum muslim.100

Alternatif solusi menutup anggaran defisit antara lain:

1) Meminjam dari Negara-negara asing maupun lembaga internasional.

2) Penguasaan atas sebagian harta milik umum baik berupa minyak bumi,

gas, maupun barang tambang.

3) Menetapkan pajak kepada umat.

3.3 Pendapat Ulama tentang Pajak

Sumber dalam penetapan kebijakan fiskal dalam Islam dapat dibagi

menjadi dua bagian, yaitu sumber asli (original) dan sumber pelengkap

(complementary). Kedua bagian tersebut merupakan sumber konstitusi atau

hukum Islam secara keseluruhan termasuk juga ekonomi. Kitab suci al-Qur’an

dan Hadist Nabi sebagai sumber asli, sedangkan ijma dan qiyas maupun

ijtihad merupakan sumber pelengkap.

Dalam Islam, hukum yang qath’i (yang sudah jelas dan tuntas

penjelasannya dalam al-Qur’an dan hadist) jumlahnya lebih sedikit

dibandingkan hukum dzanni (belum jelas dan tuntas penjelasannya dalam al-

99 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 299
100 Gusfahmi,op,cit., hlm. 165
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Qur’an dan hadist), sehingga untuk hukum dzanni membutuhkan ijtihad para

ulama atau fatwa dari para mujahid. Dalam hukum Islam dikenal suatu prinsip

”kepentingan umum” (maslahah mursalah) yang dapat dijadikan dasar dalam

penetapan suatu hukum yang belum ditetapkan dalam al-Qur’an dan hadist.101

Dalam ekonomi Islam, kemaslahatan umum merupakan suatu hal yang

paling mendasar baik dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi hingga

redistribusi. Semua hal ini harus mempertimbangkan kepentingan umum.

Bahkan di dalam harta pribadi seseorangpun terdapat hak kepentingan umum

yaitu hak zakat untuk orang-orang miskin.

Maslahah menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata mursalah berarti

“lepas”. Maslahah mursalah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap

maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan

tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolak, sehingga

ia disebut maslahah mursalah (maslahah yang lepas dari dalil secara

khusus).102

Dalam literatur lain dikatakan bahwa maslahah mursalah adalah

sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan

dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan

tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.103 Ada beberapa persyaratan dalam

memfungsikan maslahah mursalah, yaitu:104

101 B. Wiwoho, Zakat dan Pajak, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1992, hlm. 291
102 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, Cet. 2 Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 148-149
103 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, cet. 4, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 325
104 Ibid, hlm. 152-153

repository.unisba.ac.id



61

a. Seuatu yang dianggap maslahat itu harus berpa maslahat hakiki yaitu

benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan,

bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya

kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.

b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan

umum, bukan kepentingan pribadi.

c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan

yang ada ketegasan dalam al-Qur’an atau sunah Rasulullah, atau

bertentangan dengan ijma.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda untuk menjawab

apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Sebagian

berpendapat mengatakan ada, dan sebagian lain berpendapat tidak ada.

Salah satu cendekiawan muslim yang berpendapat bahwa ada

kewajiban lain selain zakat pada harta seorang muslim adalah Abu Yusuf. Abu

Yusuf lahir di kufah al-Bagdadi pada tahun 113 H (731 M).

Dalam literatur Islam Abu Yusuf sering disebut juga dengan Imam

Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim Habib al-Anshori al-Jalbi al-Kifi al-

Bagdadi.105 Ia menulis kitab yang sangat terkenal yaitu al-Kharaj pada masa

pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid yang berisi mengenai berbagai

persoalan pajak serta kebijakan publik lainnya.106 Abu Yusuf, dalam kitabnya

105 M. Nazori Majid, op.cit., hlm. 21
106 Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2006, hlm. 234
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al-Kharaj, menyebutkan bahwa: “semua Khulafa ar-Rasyidin, terutama Umar,

Ali, dan Umar Ibn Abdul Aziz dilaporkan telah menenkankan bahwa pajak

harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan

melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat

mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu

Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak

menurut kemampuan rakyat yang terbebani”.107Abu Yusuf juga berpendapat

bahwa sebuah sistem pajak yang adil tidak hanya akan mengarahkan pada

peningkatan pendapatan tetapi juga pembangunan dari Negara tersebut.108

Abu Yusuf menganjurkan pemungutan kharaj dengan model bagi hasil

(muqasamah) dibandingkan model kharaj yang bersifat tetap atas tanah

(wazifah).109 Menurutnya, jika nilai pajak itu tetap (dalam kasus kharaj) akan

membebani wajib pajak jika produksi sedang menurun, sementara akan

kehilangan penghasilan potensial bagi Negara jika produksi sedang meningkat

atau sangat baik. Jadi, Abu Yusuf menganjurkan metode pajak proporsional

atas hasil produksi tanah, yang dianggapnya sebagai metode yang jujur dan

seimbang bagi kedua belah pihak, dalam keadaan hasil panen baik atau

buruk.110

Salah satu ulama klasik lainnya berpendapat membolehkan pajak

adalah Ibnu Hazm. Beliau lahir pada tahun 184 H (994 M) yang bernama

107 Gusfahmi,op.cit., hlm. 183
108 M. Umer Chapra,op.cit.,hlm. 295
109 A.A. Islahi,op.cit., hlm. 302
110 Ibid
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lengkap Abu Muhammad Ali ibn Abu Umar Ahmad ibn Said ibn Hazm al-

Qurthubi al-Andalusy.111 Ibn Hazm sangat konsen terhadap faktor keadilan

dalam sistem pajak. Sikap kasar dan eksploitatif dalam pengumpulan pajak

harus dihindari dan pengumpulan pajak tersebut juga tidak boleh melampaui

batas syariah.112 Ibnu Hazm menyatakan bahwa “kewajiban orang kaya di

setiap Negara membantu orang miskin dan penguasa memiliki hak untuk

memaksa mereka melakukannya, jika zakat dan penerimaan publik lainnya

tidak mencukupi.113

Ia juga berpendapat “apabila dana zakat tidak mencukupi bagi

pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin dalam suatu daerah atau Negara,

maka menjadi tanggung jawab warga yang mampu untuk memenuhi

kebutuhan mereka. Apabila mereka tidak melakukan itu, semuanya berdosa.

Penguasa berhak untuk menghukum mereka. Inilah pendapat yang tidak

meragukan, yang diambil dari makna dan tujuan al-Qur’an.114

Ulama pada abad pertengahan seperti Ibnu Taimiyah juga berpendapat

hal yang sama mengenai hak selain zakat yang dikenakan atas harta seseorang,

ketika kenutuhan dalam masyarakat meningkat.115

Ibnu Taimiyah yang lahir di Harran pada tahun 661 H (1263 M)

berpendapat dalam buku Majmuatul Fatawa, mengatakan: “larangan

penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak

111 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,
Pustaka Asatruss, Jakarta, 2005, hlm. 135
112 Ibid, hlm 145
113 A.A Islahi,op.cit., hlm. 283
114 Gusfahmi,op.cit., hlm. 175
115 A.A. Islahi,loc.cit.
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membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban

yang lebih besar bagi kelompok lain”.116

Ibnu Taimiyah sangat mencela sistem perpajakan yang tidak adil dan

sumber penerimaan yang illegal. Alasannya, karena kebijakan yang tidak jujur

dari pejabat yang berwenang dan penyimpangan dari petunjuk syariat. Selain

itu, Ibnu Taimiyah juga sangat mencela ketidakadilan yang dilakukan oleh

wajib pajak maupun pemungut pajak. Ia menyatakan: “sangat sering,

ketidakadilan (kedzaliman) itu dilakukan oleh pejabat, begitu pula subyek

wajib pajak. Yang pertama melakukan tugasnya tanpa dasar hukum dan yang

berikutnya berusaha menghindar dari melaksanakan kewajibannya.117

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga melarang penghindaran membayar

pajak, khususnya atas pajak yang dibebankan secara kolektif atas sebuah

kelompok atau masyarakat, meskipun pajak itu sendiri dinilai kurang adil.

Alasannya adalah, jika setiap mengelak untuk membayar pajak yang menjadi

bagiannya, maka bagian yang harus dibayar itu menjadi beban anggota lainnya

dalam kelompok itu, sehingga ada yang menerima beban lebih berat secara

tidak adil dari lainnya.118

M. Umer Chapra, seorang cendekiawan muslim kontemporer dari

Pakistan dalam bukunya Islam and The Economic Challenge menyatakan:”

hak Negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak

disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha pada prinsipnya

telah mewakili semua mazhab fiqh. Hal ini disebabkan karena dana zakat

116 Gusfahmi,op.cit., hlm. 185
117 A.A. Islahi,op.cit., hlm 261
118 Ibid, hlm. 262

repository.unisba.ac.id



65

dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin, padahal

Negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan

fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela

para fuqaha berdasarkan hadist: “pada Hartamu ada kewajiban lain selain

zakat”.119

Namun, hasan Turobi pemikir Ekonomi Islam dari Sudan dalam

bukunya Principle of Governance, Fredom, and Respobsibility in Islam,

menyatakan:” pemerintah yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang

begitu lama pada umumnya tidak sah. Karena itu, para fuqaha hawatir jika

diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi alat

penindasan.120

Pendapat dari para ahli fuqaha yang menegaskan bahwa tidak ada hak

lain di luar zakat, ternyata mereka sengaja menolaknya karena hawatir

pungutan tersebut hanyalah alat untuk keuntungan dari mereka sendiri dan

pengikutnya. Hal itu merupakan beban berat bagi rakyatnya. Para ulama takut

kalau pemerintah yang dzalim menjadikan kata-kata ulama itu sebagai dalih

untuk mewajibkan pungutan dan pajak-pajak yang memberatkan tanpa hak.

Oleh karena itu, para ulama menutup pintu rapat-rapat dan memotong jalan

mereka dengan kata-katanya: “tidak ada hak dalam harta di luar zakat”.121

Prinsip pemungutan pajak harus mengandung prinsip keadilan dan

kemaslahatan umum. Prinsip keadilan akan membawa kesejahteraan ekonomi

dan juga keselarasan sosial. Pemungutan pajak harus dilakukan tanpa ada

119 Gusfahmi, op.cit., hlm. 184
120 M. Umer Chapra, op.cit., hlm. 294
121 Gusfahmi, op.cit., hlm. 181
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pihak yang merasa dirugikan. Prinsip kemaslahatan dapat dilakukan dengan

menjauhkan kepentingan pribadi dan mementingkan terlebih dahulu

kepentingan bersama.

Para fuqaha hanya mendukung pemberlakuan pajak yang adil dan

selaras dengan semangat Islam. Sistem pajak yang adil paling tidak harus

memenuhi tiga kriteria. Pertama, pajak harus dipungut untuk membiayai hal-

hal yang benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan

kesejahteraan. Kedua, beban pajak tidak boleh terlalu membratkan

dibandingkan dengan kemampuan pemikulnya. Ketiga, hasil dari pajak harus

dibelanjakan dengan sangat hati-hati sesuai dengan tujuan awal pemungutan

pajak tersebut.122

3.4 Karakteristik Pajak dalam Ekonomi Islam

Pajak diperbolehkan dalam Islam dengan apabila memiliki

karakteristik sebagai berikut:

a Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam

yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena

berdasarkan al-Qur’an dan Hadist sehingga wajib untuk ditunaikan

terlebih dahulu, baru kemudian baru menunaikan pajak berdasarkan

perintah ulil amri (pemerintah).

b Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya

kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.

122 M. Umer Chapra,op.cit., hlm. 295
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c Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum

muslim. Penggunaan dana zakat telah ditentukan untuk delapan asnaf

(golongan), sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas

umum, penanggulangan bencana, pertahanan Negara, dan lain sebagainya

dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.

d Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang

kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya

dengan baik.123 Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan

pokok bagi dirinya, anak istrinya seperti makan, minum, pakaian, tempat

tinggal, kendaraan, dan alat bekerja yang sangat diperlukan.124.

e Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja

dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali.

123 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 26
124 M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, Pedoman Zakat, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hlm. 177
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