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ABSTRAK 

Salah satu sumber zakat yang perlu perhatian serius adalah zakatprofesi, yang dalam hal ini Didin 

Hafidhuddin memberikan pendapatnyatentang bagaimana memposisikan dan memberlakukan 

zakat bagi para pekerja profesi dalam hubungannya sebagai muzakki untuk melakukan 

pembayaran zakatnya. Menurutnya, dengan menggunakan peng-analogi-an (dalam ilmu fiqh 

disebut qiyas), zakat profesi yang dalam nash (al-Qur’an maupun as-Sunnah) tidak diterangkan 

secara jelas.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pemikiran Didin 

Hafidhuddin tentang zakat profesi.   Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis-

normatif atau penelitian hukum doktrinal. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitiankualitatif. 

Pada penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis data pada 

penelitian ini  adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi 20% harus dikenakan 

kepada profesi yang bisa mendatangkan rizki yang banyak dalam waktu yang singkat dan tanpa 

berkerja keras seperti artist, bloger, dokter sepesialis konglongmerat yang mempunyai banyak 

perusahaan dan usaha yang sukses. Sedangkan penetapan zakat 2,5% dikenakan pada profesi 

biasa seperti guru, pegawai, karyawan perushaan dan sebagainya. Dari profesi tersebut jika hanya 

memanfatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan gaji tersebut mencapai nishab maka 

dikenakan zakat 2,5%. Adapun dari profesi tersebut mempunyai usaha lain untuk tambahan 

penghasilan yang dapat mendatangkan rizki yang banyak dalam waktu yang singkat maka dapat 

dikenakan zakat 20%.  

 

Kata Kunci: Zakat Profesi,Pandangan Didin Hafidhuddin 

 

ABSTRACT 

One source of charity that needs serious attention is zakat profession, which in this case Didier 

Hafidhuddin give its opinion on how to position and impose zakat to the workers as a profession 

in relation muzakki to pay zakat. According to him, using the analogy-an-peng (the science of 

fiqh is called qiyas), zakat profession in the texts (Qur'an and Sunnah) is not explained clearly on 

the determination nishab, zakat levels that must be removed, and the time. The purpose of this 

study is to investigate concepts Didier Hafidhuddin thinking about zakat profession. This study 

was a kind of juridical-normative or doctrinal legal research. The type of research is qualitative 

research. On normative legal research with only secondary data, the type of data in this research 

is the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Methods of data 

analysis used in this research is descriptive analytical method. Based on the results showed that 

20% zakat profession should be subjected to a profession that can bring good luck that a lot in a 

short time and without the hard work like artist, bloggers, doctors sepesialis konglongmerat that 

many other companies and a successful venture. While the determination of zakat 2.5% imposed 

on ordinary professions such as teachers, officers, employees Integration and so on. Of the 

profession if just tapped the salary to make ends meet and salaries reached nishab zakat then 

charged 2.5%. As of the profession have other business for additional income that can bring good 

luck that a lot in a short time, it can be subject to zakat 20%. 

 

Keywords: Zakat Profession, view Didier Hafidhuddin 
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PENDAHULUAN 

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT. setelah manusia dikaruniai 

keberhasilan dalam bekerja atas melimpahnya harta benda. Karena memang membayar zakat 

merupakan kewajiban yang telah disyari’atkan oleh agama (al-Qur’an dan al-Sunnah). Di 

samping itu, pelunasan zakat adalah semata-mata sebagai cermin kualitas keimanannya kepada 

Allah SWT. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam QS. Al-Nur ayat 33. Dari firman Allah 

tersebut di jelaskan dalam ajaran Islam, harta kekeayan dan segala yang ada di alam bahkan 

didunia ini adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya memafaatkan dan merekayasa 

bahan-bahan mentah yang disediakan Allah SWT. Karena semua itu adalah milik Allah maka 

sebagai perintah-Nya adalah memberikan sebagian harta itu kepada yang membutuhkan dalam 

bentuk shadaqah, infq dan zakat.  

Salah satu zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat profesi  yang bermakna zakat profesi 

memang baru muncul pada zaman sekarang, hal ini disebabkan banyaknya profesi pada zaman 

skarang yang dapat menghasilkan harta dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif 

siangkat. Perlu diketahui bahwa di zaman Rasulullah SAW telah ada beragam perofesi tetapai 

masih sederhana seperti berdagang, bertani dan berternak. Profesi ini pun bisa membuat kaya 

pada zaman itu. Namun kondisinya berbeda degan zaman sekarang dalam segi penghasilannya. 

Di zaman sekarang justru banyak bermunculan profesi seperti Dokter Spesialis, Arsitek, Artis, 

Komputer Programer, Pengacara, dan sebagainya  yang dapat menghasilkan harta yang berjumlah 

besar. 

Perumusan zakat tersebut, sudah tidak memadai lagi untuk mengatur pengelolaan zakat 

pada masyarakat saat ini yang memiliki berbagai usaha yang tidak ada pada masa lalu. 

Disebabkan karena pada saat ini banyak profesi yang dapat menghasilkan uang cukup besar, 

dilakukan dengan cara yang mudah, dan dalam waktu yang relatif singkat, seperti pekerja 

profesional atau pekerja mandiri (Muhammad. 2002: 3) yaitu: pengacara, dokter, artis, dan lain-

lain yang dalam waktu singkat dapat memperoleh hasil yang cukup besar. Oleh karenanya, 

permasalahan zakat sekarang ini memerlukan hukum-hukum baru yang mampu menjawab 

ketidakpastian dan keragu-raguan masyarakat. Karena jika permasalahan ini dikaitkan dengan 

pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau 

ketidakadilan antara petani yang banyak mencurahkan tenaga tetapi memiliki penghasilan kecil 

tetap harus membayar zakat, dengan para pekerja profesional yang dalam waktu singkat dapat 

memperoleh hasil yang cukup besar tetapi tidak wajib zakat. 

Didin Hafidhuddin sebagai representasi dari salah satu ulamakontemporer dan juga 

merupakan pakar zakat Indonesia memberikan beberapa pandangannya tentang sumber zakat 

yang muncul pada era modern. Menurutnya dengan pendekatan ijmali (global)(Hafidhuddin, 
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2002: 91), semua jenis harta yang belum ada contoh kongkritnya di zaman Rasulullah tetapi 

karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai maka harus dikeluarkan zakatnya.  

Mengenai penentuan nishab, kadar, dan waktu pembayaran zakat profesi tersebut, Didin 

Hafidhuddin menggunakan metode qiyas Syabah, qiyas yang ‘illat hukumnya ditetapkan melalui 

metode syabah (Haroen. 1997: 93). Metode Syabah adalah metode qiyas dengan mengkaitkan 

furu’ (cabang) yang mempunyai bentuk kesamaan dengan dua hukum al-ashl(Syarifuddin. 1987: 

204). 

Permasalahan yang terjadi sekarang ini masih banyak orang yang tidak memahami tentang 

zakat profesi baik sebagai seorang guru, dosen, guru besar, hakim, jaksa dan profesi lainnya yang 

seharusnya mengetahui dengan baik zakat profesi yang harus dibayarkanya baik setiap bulan atau 

setiap tahunnya oleh mereka. Hal ini dimaksudkan agar membersihkan harta profesi mereka dari 

kezaliman dan kehinaan dihadapan Allah SWT, karena pada dasarnya apabila tidak dipenuhi 

dasar zakat profesi tersebut maka Allah SWT tidak memberikan keberkatan kepada harta mereka 

yang di makan dan masuk kedalam tubuh mereka. 

Berdasarkan pemikiran Didin Hafidhuddin di atas, penulis mencoba menganalisa lebih 

dalam tentang konsep qiyas yang dipakai Didin Dafidhuddin dalam penentuan nishab, kadar, 

waktu, dalam skripsi yang berjudul: “Kajian Tentang Zakat Profesi Menurut Pandangan Didin 

Hafidhuddin”  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat profesi  

2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum penghitungan zakat profesi menurut Didin 

Hafidhuddin.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan hukum jenis ini, hukum acapkali dikonsepkan sebagai apa yang 

tertulis sebagai peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai kaidah yang 

merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (Bisri, 2004: 118).Untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-

data serta pengolahan (buku-buku, literatur dan bahan pustaka) yang berkaitan dengan topik 

pembahasan (Zed, 2004: 3).   

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitiankualitatif. Yaitu tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri 

dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya 

(Moleong. 2001: 3). 
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Dikarenakan penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (library research). Pada 

penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis data pada penelitian 

ini  adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti al-Qur’an, hadis, dan 

pendapat Didin Hafidhuddin. 

2. Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, atau bahan pustaka yang mengacu atau mengutip bahan hukum primer.  Bahan 

hukum tersebut antara lain: Nalar Fiqih, Masail Fiqhiyah, Beberapa pandagan ulama tentang 

zakat profesi. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Dalam 

penelitian ini bahan hukum tersier adalah ensiklopedi hukum Islam. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis, di mana permasalahan akan dipaparkan secara detail, kemudian diadakan analisis isi dan 

analisis kritis, terhadap berbagai aspek yang dapat memberikan penjelasan atau jawaban 

permasalahan yang dikemukakan di atas. 

1. Analisis Deskriptif  

2. Analisis Kritis 

Metode ini dipakai dalam rangka menganalisa kelebihan dan kekurangan pemikiran Didin 

Hafidhuddin tentang zakat profesi kaitannya dengan realitas sosial masyarakat sekarang. 

 

HASIL PENELITIAN 

A. Konsep pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat profesi  

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi).Zakat 

profesi dikenal juga dengan istilah zakah rawatib al-muwazhaffin (zakat gaji pegawai) atau 

zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta) (Al-

Qaradhawi, 1994: 522). 

Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan 

pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun 

bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi 

nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya (Hafidhuddin, 

2002:103).  

Menurut Didin Hafidhuddin, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang 

dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau 

karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai  nishab, maka wajib dikeluarkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi
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zakatnya (Hafidhuddin, 2002: 95). Pendapat tersebut didasarkan pada pertama, ayat-ayat al-

Qur’an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk wajib dikeluarkan 

zakatnya. Kedua, berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan 

menggunakan istilah yang berbeda. Ketiga, dari sudut keadilan-yang merupakan ciri utama 

ajaran Islam-penetapan zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasajelas. Dibandingkan 

hanya dengan menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja (yang 

konvensional) (Hafidhuddin, 2002:103). 

Zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin sendiri adalah zakat yang dikenakan pada tiap 

pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang 

lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi 

nishab(batas minimum  untuk berzakat) (Hafidhuddin, 2002:103). 

Dalam penentuan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat atas  kegiatan profesi 

tersebut, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat  profesi dianalogikan pada dua hal 

secara sekaligus, yaitu pada zakat  pertanian dan pada zakat emas dan perak (Hafidhuddin, 

2002: 97).  Dari sudut nishab, dianalogikan  pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausaq 

atau senilai dengan 653 kg padi/gandum atau senilai 524 Kg beras. Ketentuan waktu 

menyalurkannya adalah pada saat menerimanya (Al Qur’an Dan  Terjemahnya, 1990: 212), 

sama seperti zakat pertanian yang  dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan 

Allah SWT., dalam  surat al-An’am: 141 

Artinya : “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan 

zakatnya).” (Instruksi Menteri Agama No. 5 tahun 1991) (Zuhaili,1997: 59) Dari sudut kadar 

zakatnya, dianalogikan pada zakat uang (nuqud),  sebesar rub’ul usyri atau 2,5%. 19 Karena 

memang gaji, honorarium, upah,  dan yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk 

uang. 

Kalau penggabungan tersebut mencapai nishab, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 

2,5 %. Bisa digambarkan bentuk penghitungan zakatnya, berdasarkan pada pendapat Didin 

Hafidhuddin di atas, antara lain seorang konsultan; penghasilan dari hasil honorarium (per 

bulan) sebesar Rp.3.000.000,00. Telah mencapai nishab, karena ukuran nishab-nya 750 kg x 

Rp.4.000,00 =  Rp. Rp.3.000.000,00 (1 kg beras = -+ Rp.4000,00) (Instruksi Menteri Agama 

No. 5 tahun 1991). Dikelurakan zakatnya langsung (tanpa dikurangi kebutuhan pokok) sebesar 

2,5 %. Penghitungannya, Rp.3.000.000,00 x 2,5% = Rp.75.000,00. Jadi zakat yang harus 

dibayarkan seorang konsultan tersebut adalah sebesar Rp. 75.000,00. 

 

B. Metode istinbath Hukum Penghitungan Zakat Profesi. 

Ijtihad sebagai salah satu metode istinbath hukum dalam upaya  menjawab permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, baik  yang menyangkut individu maupun 
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kelompok, tidak bisa dilepaskan dari  kehidupan manusia. Keterkaitan ijtihad dengan usaha 

memecahkan  persoalan yang terjadi di masyarakat sekarang ini sudah ditunjukkan sejak  

masa awal Islam.   

Dalam Islam, mengambil atau membuat suatu hukum untuk suatu urusan disebut dengan 

Istinbath. Secara etimologi istinbath berarti penemuan, penggalian, pengeluaran (dari asal). 

Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash didalamnya 

dengan cara mengerahkan kemampuan atau potensi naluriah. Begitupun dalam penetapan 

zakat profesi, yang telah melakukan banyak kajian, hingga menyimpulkan bahwa profesi 

wajib dikenai zakat (Yunaita, dkk, http://economy-syariah-fclass.blogspot.com). 

Syaikh Muhammad al-Ghazali mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanaian 

sehingga berlakau nishab pertanian dan tidak berlaku haul. Zakat profesi dikeluarkan kapan 

saja setelah mendapatkan penghasilan dan mencapai nishab, seperti zakat pertanian 

dikeluarkan kapan saja setelah panen dan mencapai nishab. Bila petani menggunakan irigasi 

sendiri maka harus mengeluarkan 5% zakat, dan bila petani hanya memanfatkan ari hujan 

tanpa membuat irigasi maka harus mengeluarkan zakat 10%. 

Pendapat ini timbul karena ketidakpuasan terhadap penetapan zakat profesi 2,5%. ketidak 

puasan ini dilatarbelakangi oleh pelaku ekonomi moderen. Karena dizaman sekarang banyak 

muncul profesi-profesi yang mendatangkan pendapatan yang sangat besar dalam waktu yang 

singkat, seperti artist, bloger, dokter sepesialis konglongmerat yang mempunyai banyak 

perusahaan dan usaha yang sukses.  Sehingga muncul pertanyaan sudah adilkah dengan 

konsep keadilan dalam Islam, jika profesi-profesi yang disebutkan diatas dikenakan zakat 

profesi 2,5%? 

Seperti yang telah diuraikan diatas, penetapan zaka profesi 2,5% diqiyaskan dengan zakat 

emas oleh mayoritas ulama di Indonesia. Tetapi pendapat ini tidak lepas dari pro-kontra 

karena  dianggap mengandung unsur ketidak adilan oleh sebagian golongan (Muhammad, 

2002: 45). Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Amien sudah saatnya zakat profesi 2,5% 

ditinjau ulang, kalau perlu ditingkatkan sampai 10% (‘usyur) atau 20% (khumus). ketentuan 

inipun tidak berlaku pada semua perofesi tetapai berlaku bagi perofesi-perofesi yang mudah 

mendatangkan rizki yang banyak. Menurut Didin Hafidhuddin, penganalogian zakat profesi 

dengan zakat pertanian (untuk ukuran nishab) dan dengan zakat emas dan perak (untuk kadar-

nya) dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (al-syabah) (Syarifuddin, 1987: 204). 

Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, 

demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan 

bulan kedua, dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan 

pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun 
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tutup buku. Dari sudut kadar dianalogikan padazakat emas dan perak, karena  memang gaji, 

honorarium, upah, dan yang lainnya pada umumnya diterima  dalam bentuk uang 

((Syarifuddin, 1987: 98).  Oleh karena itu masalah besar zakat profesi tetap bersifat  ijtihadi 

yang menjadi garapan para atau fuqah atau ulama  kontemporer dapat digolongkan paling 

sedikit tiga pendapat  mengenai hal ini.  

Demikian perbedaan para fuqaha dalam menentukan besarnya zakat profesi yang harus 

dikeluarkan, sebagai kewajiban umat manusia dalam mengabdi kepada Allah dan sekaligus 

untuk  harus dikeluarkan, sebagai kewajiban umat  manusia dalam mengabdi kepada Allah dan 

sekaligus untuk mensucikan harta benda yang mereka memiliki. Namun menurut ketentuan 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat profesi ditetapkan 2,5 %.  

 

KESIMPULAN  

Kesimpulan  

Potensi zakat belum tergarap secara maksimal dan professional. Hal itu disebabkan 

beberapa faktor diantaranya kurangnya sumber daya manusia dalam lembaga amil zakat yang 

professional dan rendahnya kesadaran melaksanakan kewajiban berzakat. Kaitannya dengan 

ide revitalisasi pengelolaan zakat yang digagas oleh Didin Hafiduddin relevan dan aktual bagi 

pengembangan pengelolaan lembaga amil zakat dan upaya membangun kesejahteraan umat.   

Dari pembahasan tersebut jelas bahwa zakat profesi 20% harus dikenakan kepada 

profesi yang bisa mendatangkan rizki yang banyak dalam waktu yang singkat dan tanpa 

berkerja keras seperti artist, bloger, dokter sepesialis konglongmerat yang mempunyai banyak 

perusahaan dan usaha yang sukses. Sedangkan penetapan zakat 2,5% dikenakan pada profesi 

biasa seperti guru, pegawai, karyawan perushaan dan sebagainya. Dari profesi tersebut jika 

hanya memanfatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan gaji tersebut mencapai 

nishab maka dikenakan zakat 2,5%. Adapun dari profesi tersebut mempunyai usaha lain untuk 

tambahan penghasilan yang dapat mendatangkan rizki yang banyak dalam waktu yang singkat 

maka dapat dikenakan zakat 20%.  

 Karena pada dasarnya esensi dari zakat itu sendiri adalah membersihkan (mensucikan) 

harta dan mendatangkan berkah bagi umat muslim sendiri, maka semakin besar zakat yang 

dikeluarkan seorang muslim, maka semakain besar kesempatan untuk mensejahtaerahkan 

umat muslim yang tidak mampu. Ditambah lagi dengan pengelolan zakat yang baik dan benar 

serta pendistribusian yang tepat sasaran, akan berimplikasi pada meningkatnaya kesejahteraan 

umum dan semakin eratnya tali persodaraan antara umat muslim sendiri. Bahkan dapat 

mengurangi angka kemiskina di negara Indonesia yang tercinta ini. 
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Saran 

1. Sebaiknya sebagai tenaga profesi seperti guru, dosen, tenaga medis, doctor dan  tenaga 

professional lainnya khususnya yang beragama Islam dan muslim dapat memahami tentang 

zakat profesi dan mengamalkannya dan melakukakannya 

2. Sebaiknya badan amil zakat dapat memberikan pemahaman kepada para tenaga profesi 

tentang zakat profesi yang harus mereka bayarkan kepada badan amil zakat tersebut. 

3. Dalam penetapan zakat 2,5% pada semua profesi para ulama mengqiyaskannya dengan 

zakat emas. Tapi jika kita bandingkan dengan zakat yang dikeluarkan para petani sebesar 

5% sampai 10% tanpa haul yaitu setiap kali panen, maka sangat tidak adil. Ditambah lagi 

di zaman moderen ini banyak bermunculan profesi-profesi yang dapat menghasilkan rizki 

yang banyak dalam waktu yang singkat. Maka dari itu penetapan zakat profesi 2,5% perlu 

ditinjau lagi bila perlu dinaikan menjadi 20% untuk profesi-profesi tertentu yang dapat 

menghasilkan rizki yang banyak dalam waktu yang singkat sehingga dapat tercipta 

keadilan dalam penetapan zakat profesi. 
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