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ABSTRACT 
 

The people who are entitled to receive zakat can be clearly understood, however, the diversity of sources of 

wealth acquired by the community is growing in accordance with the conditions and the development of the 

times. The issuance of the Law of the Republic of Indonesia Number 38 Year 1999 on the Management of 

Zakat (UU.38/1999), still leaves the issue of the source of property that is obligatory to zakat. The problem 

is how the realization of legality the management of profession zakat, whether the socialization of zakat 

profession as a form of legal communication can improve the quality of zakat management? By normative 

legal research method known that UU.38 / 1999 accepted as legality of management of profession zakat. 

Hence legal communication is the solution to solve the problem of legality of management of zakat 

profession. 
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1. Pendahuluan 

Sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, 

terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang 

membahas tentang zakat,  diantaranya Quran Surat 

Al-Baqarah ayat 43 (Q.S. 2 : 43)
1
, surat Al-Fuşilat 

ayat 7 (Q.S. 41 : 7)
2
, surat Al-„Araf ayat 156 (Q.S. 

7 : 156)
3
, dan surat Al-Rum ayat 39 (Q.S. 30 : 39)

4
. 

Dari keempat ayat tersebut, tidak ada satu ayatpun 

yang secara tegas dan pasti menyebutkan tentang 

                                                 
1
  Q.S. 2 : 43, “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan 

rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” 
2
  Q.S. 41 : 7, “(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan 

zakatdan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.” 
3
   Q.S. 7 : 156, “dan tetapkanlah untuk kami kebijakan di dunia ini 

dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada 

Engkau.”Allah berfirman, “siksa-Ku akan kutimpakan kepada 

siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala 
sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang 

yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang 

beriman kepada ayat Kami.” 
4
   Q.S. 30 : 39, “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan 

agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 

bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa 

zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, 

maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang 

melipatgandakan (pahalanya).” 

jenis-jenis harta atau sumber penghasilan yang 

terkena kewajiban zakat atasnya. Akan tetapi, 

Quran surat At-Taubah ayat 60 (Q.S. 9 : 60)
5
 

menjelaskan secara rinci tentang penerima zakat 

atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini 

menunjukan bahwa persoalan penerima zakat 

sudah tertutup pembahasannya dan dianggap sudah 

terselesaikan.  

Sebaliknya, persoalan sumber harta zakat saat ini 

masih menyisakan celah persoalan yang perlu 

diteliti lebih lanjut. Artinya perlu ada pembahasan 

lanjutan untuk harta-harta atau pendapatan-

pendapatan yang perlu dikenakan wajib zakat pasca 

terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penggelolaan Zakat 

(UU.38/1999). 

                                                 
5
  Q.S. 9 : 60, “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 
para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang 

yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.” 
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Penafsiran penerima atau orang-orang yang berhak 

atas penerimaan zakat sudah dapat diterima dan 

dipahami dengan jelas. Namun keragaman sumber 

harta yang diperoleh individu masyarakat semakin 

berkembang sesuai dengan kondisi setempat dan 

perkembangan zaman.  

Salah satu bentuk harta tersebut adalah harta yang 

merupakan pendapatan dari hasil jasa profesi selain 

Pegawai Negri Sipil (PNS). Dalam hal ini, penda-

patan PNS tidak lagi menjadi perhatian khusus 

karena honorium PNS sudah secra otomatis dibayar 

setelah dipotong biaya zakat. Karenanya, pemerin-

tah, badan, institusi atau lembaga penerima zakat 

ataupun pihak terkait lainnya perlu mengkaji ulang 

dan senantiasa mensosialisasikan tentang harta-

harta yang wajib zakat sebagai bentuk zakat profesi 

seperti Advokat, Dokter Praktik, Kontraktor atau 

konsultan perencana. 

Institusi zakat merupakan hal yang sangat penting. 

Kendati pelaksanaan penunaian zakat secara utuh 

baru diberlakukan pada tahun-tahun terakhir 

kehidupan Nabi, namun sejak beliau diutus, 

anjuran menyantuni kaum lemah menjadi perhatian 

al-Quran. Kita jumpai dalam wahyu-wahyu yang 

turun pada periode Makah, sekian banyak ayat 

yang menyinggung pentingnya institusi zakat.
6
 

Kurangnya perhatian dalam pelaksanaan kewajiban 

zakat sebagai satu upaya penanggulangan kemis-

kinan dan pemerataan kemakmuran bagi umat 

Islam perlu selalu disosialisasikan.  

Atas dasar inilah institusi zakat kemudian menjadi 

penting diberdayakan untuk dapat mengemban 

peran dalam membekali umat tentang hikmah 

kewa-jiban zakat sebagai rukun Islam yang 

disamakan dengan shalat. Selain itu, institusi zakat 

juga perlu menanggulangi kurangnya pengertian 

umat tentang tata cara pelaksanaan zakat sebagai 

usaha pemera-taan kemakmuran melalui sosialisasi 

zakat. 

Persolan zakat penghasilan atau profesi merupakan 

salah satu masalah ijtihadi yang telah dikaji dengan 

seksama berdasarkan hukum syari’ah. Pengkajian 

terhadap persoalan zakat profesi ini tentunya 

dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-

dalil syar’i yang berkaitan dengan masalah zakat 

itu sendiri. Persoalan zakat profesi ini semestinya 

mendapat perhatian khusus dengan kajian yang 

lebih teliti agar rasa adil bisa menjelma sebagai 

suatu moral yang logis. Sungguh kurang adil 

                                                 
6
  A. Rahman I. Doi, 2002. Syari’ah the Islamic Law, alih 

bahasa Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hal. 495. 

rasanya jika seorang petani yang menghasilkan 

padi 15 kwintal wajib mengeluarkan zakat 10 %. 

Sedangkan orang-orang yang berpenghasilan lebih 

besar dari petani karena profesinya tidak terkena 

zakat dengan alasan Nabi tidak mensyari‟atkannya.  

Hal ini menunjukan harta penghasilan yang 

dicontohkan oleh Abu Hanifah, Imam Malik, dan 

Imam Syafi‟i belum menyentuh penghasilan yang 

diperoleh dari perkembangan jasa profesi. Atas 

dasar ini pulalah sosialisasi zakat profesi perlu 

diperhatikan oleh pemerintah maupun institusi 

zakat agar tujuan dari zakat itu sendiri dapat 

tercapai sebagaimana yang dikehendaki dalam 

Islam serta UU.38/1999. Yusuf Qardhawy 

mempertanyakan apakah berlaku pula ketentuan 

setahun penuh bagi zakat harta penghasilan buat 

yang berkembang bukan dari kekayaan lain, tetapi 

karena penyebab bebas seperti upah kerja, hasil 

profesi, investasi modal, pemberian dan 

semacamnya.
7
 

Menanggapi lemahnya pemahaman umat terkait 

persoalan zakat profesi yang masih khilafiah, 

pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan 

perundang-undangan. Akan tetapi, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Penggelolaan Zakat perlu disosialisasikan secara 

efektif agar mencapai kesadaran hukum tentang 

eksistensi zakat profesi. Persoalan wajibnya zakat 

dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan 

secara tegas tentang profesi-profesi yang dibebani 

kewajiban zakat profesi. Pasal 11 ayat (1) 

UU.38/1999 disebutkan bahwa: “Zakat terdiri atas 

mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat ada-

lah: a).emas, perak, dan uang; b).perdagangan dan 

perusahaan; c).hasil pertanian, hasil perkebunan, 

dan hasil perikanan; d).hasil pertambangan; e).hasil 

perternakan; f).hasil pendapatan dan jasa; g).rikaz. 

Terlepas dari persolan spesifik atau tidaknya 

penye-butan profesi dalam UU.38/1999 tersebut, 

zakat tetaplah merupakan pilar Islam atau Rukun 

Islam yang berdimensi mahdah dan sosial. 

Termasuk sebagai salah satu Rukun Islam inilah 

yang menem-patkan umat atau individu-individu 

muslim bisa mengukuhkan diri sebagai sebagai 

umat yang dapat memaksimalkan diri dalam Islam 

tanpa perlu pak-saan dari negara.  

Seharusnya masyarakat muslim di Indonesia secara 

umum benar-benar membekali diri dengan pemaha-

                                                 
7
 Yusuf Al-Qardhawy dalam Muhallanya Ibnu Hazm, 1999. 

Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan 

Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits),Terj. 

Salman Harun dkk., Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 

hal. 473. 



SUA JOURNAL OF LAW 

Vol. I  No. 1   April 2018   STIH Kebangsaan 
ISSN: 2620-9993 e-ISSN: 2621-2706 

www.jurnalhukum.ptkb-aceh.ac.id 

 

 

Edi Saputra |Mewujudkan Legalitas Pengelolaan Zakat Profesi melalui Komunikasi Hukum dalam bentuk . . . 22 

 

man zakat dalam Rukun Islam tanpa harus meng-

ikatkan diri atau ketergantungan pada peraturan 

perundang-undangan. Masyarakat muslim di 

Indonesia perlu menyadari bahwa zakat adalah 

sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat untuk 

menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan di 

samping sebagai suatu kewajiban. Karenanya, 

sosialisasi terhadap legalitas zakat profesi perlu 

ditingkatkan lagi agar orang-orang yang 

berpendapatan tinggi dengan profesinya memiliki 

kesadaran hukum untuk membayar zakat. 

Kenyataan yang ada saat ini, hanya beberapa 

profesi di lingkungan pemerintahan sajalah yang 

telah menunaikan kewajiban zakat profesi. 

Sedangkan untuk profesi di luar pemerintahan, 

kesadaran membayar zakat masih tergolong relatif 

rendah. Minimnya kesadaran akan pentingnya 

zakat profesi inilah yang melatarbelakangi landasan 

berfikir dalam tulisan ini. Pokok kajian yang 

dibahas adalah: 

a. Bagaimanakah perwujudan legalitas 

pengelolaan zakat profesi melalui sosialisasi? 

b. Apakah sosialisasi zakat profesi sebagai bentuk 

komunikasi hukum dapat meningkatkan kualitas 

pengelolaan zakat profesi? 

2.  Landasan Teoritis 

Zakat Profesi 

Didin Hafiduddin dalam bukunya yang berjudul 

“Zakat dalam Perekonomian Modern”, hanya 

mengungkapkan tentang sumber zakat dari jenis 

harta yang secara kongkret belum terdapat contoh-

nya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan 

perekonomian modern sangat berharga dan 

bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila 

memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus 

dikeluarkan zakatnya.
8
 

Karenanya, untuk bisa mewujudkan ide dan ajaran 

yang tersebut, sangat diperlukan pemahaman dan 

minat bagi masyarakat muslim, baik secara 

individu maupun kelompok. Dalam rangka 

menciptakan pemahaman dan menumbuhkan minat 

membayar zakat profesi sebagai salah satu 

penunjang ekonomi masyarakat muslim, maka 

perlu adanya komunikasi hukum dalam bentuk 

sosialisasi.  

Pengajaran tentang zakat profesi saat ini belum 

banyak dikenal oleh masyarakat luas, karenanya 

sosialisasi zakat profesi ini bisa dijadikan sebagai 

                                                 
8
 Didin Hadiduddin, 2002. Zakat dalam Perekonomian 

Modern, Gema Insani, Jakarta, hal 18. 

suatu sarana yang dapat memfasilitasi pelajaran 

zakat bagi masyarakat. 

Komunikasi Hukum 

Kata sosialisasi dalam Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai suatu 

proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk 

mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat 

dalam lingkungannya. Sosialisasi juga berarti usaha 

untuk mengubah milik pribadi menjadi milik 

umum.
9
 Dengan sosialisasi, maka akan menimbul-

kan motivasi: pertama, mendorong timbulnya 

kelakuan atau perbuatan, kedua, sebagai pengarah 

yakni mengarahkan perbuatan kearah pencapaian 

tujuan, dan ketiga, sebagai penggerak.
10

 Melalui 

komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi zakat 

profesi, masyarakat secara individu maupun kelom-

pok dapat memahami dan mengelolanya sesuai 

dengan tuntunan Islam. 

Keberhasilan kinerja komunikasi hukum dalam 

bentuk sosialisasi zakat profesi dapat ditentukan 

oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua 

faktor tersebut harus mempertimbangkan dalam 

analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari 

lingkungan internal strengths dan weaknesses serta 

lingkungan eksternal opportunities dan threats 

yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di 

Indonesia. Analisis SWOT di sini membandingkan 

antara factor eksternal peluang (opportunities) dan 

ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weaknesses) dalam 

sosialisasi zakat terhadap keberhasilan dan penge-

lolaan zakat profesi di Indonesia. Untuk itu langkah 

yang ditempuh dalam rangka sosialisasi zakat 

terhadap keberhasilan pengelolaan zakat profesi di 

Indonesia tersebut adalah:
11

 

1. Menentukan situasi yang sangat menguntung-

kan. Komunikasi hukum dalam bentuk sosia-

lisasi zakat di Indonesiatersebut memiliki 

peluang dan kekuatan, sehingga dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. Strategis 

yang diterapkan dalam sosialisasi zakat ini 

adalah mendukung kebijakan pertumbuhan 

yang agresif (growth oriented strategy). 

2. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, 

komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi 

                                                 
9
  EM. Zul Fajri Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia, Difa Publisher, Jakarta, t.t., hal. 770. 
10

 Oemas Hamalik, 2001. Proses Belajar Mengajar, PT. 

Bumi Aksara, Jakarta, hal 161. 
11

 Freddy Rangkuti, 2005. Analisis SWOT Teknik Membedah 

Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis 

untuk Menghadapi Abad 21, PT. Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, hal. 18-19. 
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zakat di Indonesia masih memiliki kekuatan 

dari segi internal. Strategi yang diterapkan 

adalah menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang jangka panjang dengan 

cara strategi diversifikasi.  

3. Komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi 

zakat di Indonesia terhadap keberhasilan penge-

lolaan zakat profesi dimungkinkan sangat besar, 

tetapi di pihak lain, menghadapi beberapa 

kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini 

meminimalkan masalah-masalah internal sosia-

lisasi zakat sehingga dapat memahamkan dan 

menyadarkan calon muzzaki untuk membayar 

zakat sebagai kewajiban umat Islam, menjadi 

meningkatkan jumlah muzzaki di Indonesia. 

Misalnya, menggunakan strategi peninjauan 

kembali teknik sosialisasi yang dipergunakan 

dengan cara merubah strategi dalam sosialisasi 

zakat disesuaikan dengan situasi calon muzzaki. 

4. Ini merupakan situasi yang sangat tidak meng-

untungkan, sosialisasi zakat terhadap keberha-

silan penggelolaan di Indonesia tersebut meng-

hadapi berbagai ancaman dan kelemahan 

internal. 

3.  Metodologi Penelitian 

Metodelogi merupakan suatu unsur yang mutlak 

harus ada di dalam penelitian dan pengem-bangan 

ilmu pengetahuan.
12

 Karenanya, metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis 

penelitian, jenis data dan metode analisis data. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian hukum normatif (Yuridis 

Normatif) atau studi kepustakaandengan pende-

katan yuridis dan filosofis. Jenis data dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier,serta data primer atau data 

penunjang diluar bidang hukum. Selanjutnya data-

data tersebut dianalisis dengan teknik analisis 

preskriptif. 

4.  Hasil dan Pembahasan 

A. Perwujudan Legalitas Pengelolaan Zakat 

Profesi melalui Sosialisasi 

Ide rechtsstaat yang lahir di Jerman yang juga 

diikuti oleh Belanda pada akhir abad XVIII 

meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat 

pada asas legalitas yaitu: semua hukum harus 

                                                 
12

  Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, 

UI Press, Jakarta, hlm. 118.. 

“positif”, itu berarti bahwa hukum harus dibentuk 

secara sadar. Ide ini menempatkan posisi 

“wetgever” menjadi penting karena hukum 

“positif” yang dibentuk diharapkan memberikan 

jaminan perlindu-ngan hukum bagi rakyat, antara 

lain melalui pemba-gian kekuasaan.
13

 

Asas legalitas dalam syarat dasar rechtsstaat oleh 

Burkens, dipahami bahwa, “Setiap tindak pemerin-

tahan harus didasarkan atas dasar peraturan per-

undang-undangan (wettelijke grondslags). Dengan 

landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan 

UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindakan 

pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan 

undang-undang merupakan bagian penting negara 

hukum.
14

 

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama 

yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penye-

lenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap 

negara hukum terutama bagi negara-negara hukum 

dalam sistem kontinental.
15

 Pada mulanya asas 

legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh 

negara. Di Inggris terkenal ungkapan, “No taxation 

without representation”, yang artinya tidak ada 

pajak tanpa (persetujuan) parlemen, di Amerika ada 

ungkapan, “taxation whithout representation is 

robbery”, yang artinya pajak tanpa (persetujuan) 

parlemen adalah perampokan. Hal ini berarti 

penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah 

adanya undang-undang yang mengatur pemungutan 

dan penentuan pajak. Asas ini dinamakan juga 

dengan kekuasaan undang-undang (de heerschappij 

van de wet).
16

 

Senada dengan ide rechtsstaat di atas, Indonesia 

sebagai negara hukum rechtsstaat telah membentuk 

suatu perundang-undangan untuk pengelolaan 

zakat. Terbitnya Undang-Undang Republik Indone-

sia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penggelolaan 

Zakat menjadi bagian penting untuk pengelolaan 

zakat tersebut. Meskipun undang-undang ini tidak 

secara tegas membahas tentang pengeloaan zakat 

profesi, namun tetap saja ini merupakan legalitas 

yang dapat diterima sebagai dasar pemungutan 

zakat profesi. Hal ini dikarenakan pada Pasal 11 

ayat (1) huruf f, UU.38/1999 menyebutkan bahwa 

hasil pendapatan dan jasa juga merupakan bagian 

dari harta yang dikenai zakat. Ini berarti bahwa 

                                                 
13

  Bagir Manan (ed.), 1996.  Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi 

Manusia dan Negara Hukum. Gaya Media Pratama, 

Jakarta, hlm. 79. 
14

  M. C. Burkens dalam Bagir Manan (ed.), Ibid., hlm. 78. 
15

  Ridwan HR, 2010. Hukum Administrasi Negara, Rajawali 

Pers, Jakarta, hlm. 94. 
16

  H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR, 

Ibid. 
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pemungutan atau pembebanan zakat profesi oleh 

institusi zakat adalah suatu perbuatan yang legal 

karena telah diatur dalam suatu peraturan per-

undang-undangan dan sesuai dengan asas legalitas. 

Karenanya, sosialisasi terhadap legalitas zakat 

profesi perlu ditingkatkan lagi agar orang-orang 

yang berpendapatan tinggi dengan profesinya 

memiliki kesadaran hukum untuk membayar zakat. 

Sosialisasi adalah usaha untuk mengubah milik 

perseorangan menjadi milik umum.
17

 Hal ini dapat 

dipahami sebagai upaya mentranformasikan suatu 

gagasan perorangan atau lembaga kepada masyara-

kat agar gagasan tersebut dapat dipahami dan 

diterima. Tujuan dari sosialisasi itu sendiri sebagai 

sarana penyampaian informasi gagasan serta pesan-

pesan tertentu kepada individu ataupun masyarakat 

lainnya. Selanjutnya pihak penerima informasi ter-

sebut dapat memahami dan menerima isi informasi 

atau pesan yang disosialisasikan untuk 

dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur paksaan 

di dalamnya. 

Teknik atau tata cara sosialisasi dapat dilakukan 

dengan berbagai metode, misalnya dengan cara 

melakukan bimbingan dan penyuluhan, melalui 

surat edaran atau selebaran, instruksi, serta melalui 

buku-buku petunjuk. Melalui metode tersebut 

tentu-nya dapat dicapai suatu perubahan sebagai 

salah satu tujuan dari sarana sosialisasi tanpa 

pemaksaan dari pihak manapun. Individu atau 

masyarakat yang disosialialisasikan dapat 

menetukan sikap pilihan sendiri terhadap 

perubahan yang ditawarkan melalui sosialisasi. 

dengan demikian, tujuan sosiailisasi seyogyanya 

harus terhindar dari segala bentuk paksaan agar 

gagasan atau informasi yang diampaikan dapat 

diterima dengan semestinya. 

Kata bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa 

Inggris “guidance” yang berasal dari kata kerja “to 

guide” yang artinya menunjukkan, atau menuntun 

orang lain, memberi jalan, atau menuntun orang 

lain kearah tujuan yang lebih manfaat bagi kehidu-

pannya di masa kini dan akan datang.
18

 Terkait 

definisi dari kata bimbingan, Priyatno dan Erman 

Amti berpendapat bahwa, “bimbingan adalah 

proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh 

orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa 

orang, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, 

agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan 

                                                 
17

  W.J.S. Poerwadarminta, 1976. KamusUmum Bahasa 

Indonesia, PN. BalaiPustaka, Jakarta, hal. 961. 
18

  M. Arifin, 1994. PedomanPelaksanaan Bimbingan dan 
Penyuluhan Agama, PT Golden Terayon Press, Jakarta, hal. 

1. 

kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan 

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang 

dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma 

yang berlaku.”
19

 

Menurut Bimo Walgito bimbingan adalah bantuan 

atau pertolongan yang diberikan kepada individu 

atau sekumpulan individu-individu dalam meng-

hindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam 

kehidupannya agar individu atau sekumpulan indi-

vidu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.
20

 

Selanjutnya Muhammad Surya juga mengemu-

kakan bahwa, “bimbingan adalah suatu proses 

pemberian bantuan yang terus-menerus dan 

sistematis dari pembimbing kepada orang yang 

dibimbing agar mencapai kemandirian dalam 

pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, 

dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat 

perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri 

dalam lingkungan.
21

 Thohari Musnamar member-

kan pengertian bimbingan dari sudut pandang 

Islam, menurutnya, “bimbingan Islam adalah 

proses pemberian bantuan terhadap individu agar 

mampu hidup selaras dengan ketentuan dan 

petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
22

 

Bimbingan Islam merupakan proses pemberian 

bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau 

mengharuskan, melainkan sekedar membantu 

individu. Individu yang dibantu dan dibimbing agar 

mampu hidup selaras dengan ketentuan dan 

petunjuk Allah, maksudnya adalah;
23

 

1. Hidup selaras dengan ketentuan Allah artinya 

sesuai dengan kodratnya yang ditentukan oleh 

Allah, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan 

hakikatnya sebagai makluk Allah. 

2. Hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya 

sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan 

Allah melalui Rasulnya. 

3. Hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk 

Allah berarti menyadari eksistensinya mengabdi 

dalam arti seluas-luasnya. 
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Berdasarkan beberapa pandangan dari definisi kata 

bimbingan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan merupakan serangkain proses 

pemberian bantuan oleh pihak ahli kepada individu 

atau kelompok agar mampu mengembangkan 

potensi diri yang ada, sehingga individu atau 

kelompok tersebut mampu mengatasi berbagai 

permasalahan yang dihadapi serta mampu 

menentukan sikap dan memilih jalan hidupnya 

sendiri dengan penuh tang-gung jawab tanpa harus 

bergantung kepada orang lain atau kepada pihak 

manapun. Dalam kaitannya dengan hukum, maka 

sosialisasi yang dimaksud merupakan bentuk dari 

komunikasi hukum untuk menyampaikan pesan 

hukum kepada individu atau kelompok masyarakat. 

Pengertian dan dasar zakat profesi. Kata profesi 

berasal dari bahasa Inggris “profession” berarti 

pekerjaan.
24

 Kata profesi dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang 

dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, keju-

ruan, dsb) tertentu,
25

 begitu juga menurut Ensiklo-

pedia Menejemen adalah suatu jenis pekerjaan 

karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, 

khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk 

ke dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, ahli 

hukum, akuntan, guru, arsitek, ahli astronomi dan 

pekerjaan yang sesifat lainnya.
26

 

Pengertian zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau 

keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan 

zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang 

dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian 

profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian 

maupun dilakukan bersama dengan orang atau lem-

baga lain yang menghasilkan uang, gaji, honora-

rium, upah bulanan yang menenuhi nisab, yang 

dalam istilah fiqih dikenal dengan nama al-mal al-

mustafad.
27

 

Zakat profesi atau zakat penghasilan sebagaimana 

tersebut di atas termaksuk masalah ijtihadi yang 

perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan 

hukum syari’ah dengan memperhatikan hikmah 

zakat dan dalil-dalil syar’i yang terkait. Menurut 

Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut 
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  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1997. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 

789. 
26

  Komaruddin, 1994. Ensiklopedia Menejemen, ed. II., 

Bumi Aksara, Jakarta, hal. 712. 
27

  Yusuf al-Qardawi, 1999. Hukum Zakat, Terj. Salman 
Harun dkk., PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, hal. 

460. 

terkena wajib zakat.
28

 Hal itu berdasarkan pada 

firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 

267, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” 

Kata ma adalah termasuk kata yang mengandung 

pengertian umum, yang artinya “apa saja”. Jadi 

makasabtum artinya “sebagian dari hasil (apa saja) 

yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka 

jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, 

honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat 

berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 

tersebut yang mengandung pengertian umum.
29

 

Imam al-Ţabari mengatakan dalam menafsirkan 

ayat ini (al-Baqarah: 267) bahwa maksud ayat itu 

adalah: “Zakatlah sebagian yang baik yang kalian 

peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perda-

gangan atau pertukangan, yang berupa emas dan 

perak”. Sedang menurut Imam al-Rāzi, ayat itu 

menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua keka-

yaan yang diperoleh dari usaha, termasuk kedalam-

nya perdagangan, emas, perak dan tembaga, oleh 

karena semuanya ini digolongkan hasil usaha. 

Ayat-ayat lain yang berlaku umum yang 

mewajibkan zakat semua jenis kekayaan, misalnya 

firman Allah: “Dan pada harta-harta mereka ada 

hak untuk orang miskin yang meminta dan orang 

miskin yang mendapat bagian”. (QS.Az-Zariyyat: 

19). Dan ayat: ”Ambillah zakat dari sebagian harta 

mereka, dengan zakat itu kamu membersikan dan 

mensucikan mereka”. (QS. at-Taubah: 103).  

Menurut Ibnu „Arabi, firman Allah: “pungutlah 

zakat kekayaan mereka”, berlaku menyeluruh atas 

semua kekayaan, dari berbagai jenis nama dan 

tujuannya, orang yang ingin mengecualikan salah 

satu jenis, haruslah mampu mengemukakan satu 

landasan. Apabila asas keadilan dan nilai sosial 

lebih dikedepankan untuk mem-bayar zakat yang 

dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap 

pengertian umum dari surat Al-Baqarah ayat 267 

tersebut secara konstektual, maka semua jenis harta 

kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan 

dan usaha yang legal dihasilkan manusia, tidaklah 

terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah 

mecapai nisab dan haul.
30
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B. Sosialisasi dalam Bentuk Komunikasi 

Hukum terhadap Pengelolaan Zakat Profesi 

Bentuk komunikasi hukum disini adalah sosialisasi 

pengelolaan zakat profesi yang dibebankan kepada 

tenaga kerja professional. Salah satu upaya yang 

ditempuh adalah dengan mensosialisasikan hukum 

zakat kepada tenaga professional dalam bentuk 

informasi. Informasi itu sendiri merupakan unsur 

dasar dari serangkaian proses sosialisasi agar 

individu bisa beradaptasi dengan lingkungannya 

atau sebaliknya. Dengan demikian maka komuni-

kasi hukum tidak akan terjadi manakala di dalam-

nya tidak terdapat proses penyerapan informasi 

sebagai suatu bentuk sosialisasi. Disamping itu, 

sosialisasi juga merupakan fungsi dari proses atau 

serangkaian aktivitas instruksi yang meliputi 

arahan, pengajaran, himbauan, ajakan, perintah, 

bahkan komando. Maka dalam proses instruksi 

inilah sarana sosialisasi sebagai suatu komunikasi 

hukum memegang peran penting dalam mencip-

takan ataupun memberikan bentuk perubahan 

sosial, politik, budaya dan hukum yang hidup 

dalam masyarakat. 

Komunikasi hukum sebagai sarana sosialisasi akan 

menciptakan pengajaran atau proses belajar-meng-

ajar yang pada kondisi tertentu menetukan peruba-

han prilaku individu ataupun masyarakat sosial. 

Kondisi sosial masyarakat di Indonesia sebagian-

nya bersifat submisif dan bekerja atas dasar 

perintah tanpa memperhatikan kreatifitas diri yang 

murni. Dalam kondisi demikian, komunikasi 

hukum terha-dap sosialisasi zakat profesi memiliki 

peran stategis sebagai sarana untuk membangun 

struktur dari proses perubahan masyarakat. Hal ini 

dikarenakan komunikasi hukum melalui serangkain 

proses dan metode sosialisasi mampu menempat 

hukum pada posisi yang tidak semata-mata bersifat 

memaksa. 

Sosialisasi zakat profesi bagi tenaga kerja profe-

sional dapat dilaksanakan oleh Badan Amel Zakat 

(BAZ) yang ada di Indonesia. Tujuan sosialisasi ini 

adalah untuk membudayakan pembayaran zakat 

profesi sebagai kewajiban umat Islam bagi mereka 

yang telah dibebani kewajiban membayar zakat. 

Konsep sosialisassi ini merupakan proses pendi-

dikan humanisasi yang mengarah pada pengem-

bangan kesadaran manusia terhadap kewajibannya 

sebagai umat. Berdasarkan konsep ini, maka 

apapun bentuk komunikasi hukum yang berkenaan 

dengan serangkain proses sosialisasi zakat profesi 

tentunya dapat membina, mengarahkan, serta 

menciptakan kesadaran hukum bagi masing-masing 

individu sesuai potensi dan martabatnya. 

Keberhasilan zakakat profesi di Indonesia dapat 

dicapai melalui komunikasi hukum dalam bentuk 

sosialisasi zakat profesi. Karenanya bimbingan dan 

penyuluhan baik melalui buletin atau melalui 

pelatihan merupakan metode yang tepat sebagai 

sarana komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi 

zakat profesi. Sosialisasi sebagaimana yang 

dilaksa-nakan oleh BAZ Indonesia dapat 

menciptakan kondisi yang kondusif dengan proses 

pendidikan yang manusiawi. Hal ini merupakan 

bukti bahwa sarana sosialisasi yang dilaksanakan 

oleh BAZ Indonesia mampu meningkatkan kualitas 

individu masyarakat. Dengan demikian, 

masyarakat seutuh-nya dapat menerima keberadaan 

zakat profesi dengan kemampuan intelektual yang 

praktis dan sarat emosional. 

Secara hakikat, keberhasilan komunikasi hukum 

dalam bentuk sosialisasi zakat profesi di Indonesia 

tidak dapat dipisahkan dari proses studi dengan 

perangkat persuasi. Komunikasi hukum menyedia-

kan persuasi sebagai salah satu fungsi sosial untuk 

menciptakan perubahan sosial. Dalam hal ini, studi 

dalam proses sosialisasi terbukti mampu mempe-

ngaruhi individu masyarakat sehingga sesuai 

dengan tujuan komunikasi. Selain itu, keberhasilan 

komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi juga  

ditentukan oleh cara penggunaan sarana itu sendiri. 

Karenanya memilih bentuk media komunikasi yang  

auditif menjadi sangat penting untuk mewujudkan 

inovasi dan transformasi perkembangan budaya 

sosial.  

Sosialisasi zakat profesi di BAZ Indonesia melalui 

media tulisan mengutamakan adanya materi yang 

disampaikan pesan sosialisasi. Pesan adalah 

pernyataan yang didukung oleh lambang dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan serta 

bahasa tubuh. Pesan mempunyai peranan untuk 

menpengaruhi massa, yang mana seorang komuni-

kator menyampaikan perangsang (biasanya 

lambing-lambang dalam bentuk kata) untuk 

mengubah tingkah laku.
31

 Pesan disini merupakan 

sosialisasi dalam bentuk nasehat atau dakwah yang 

mengan-dung pengjaran untuk menciptakan 

kesadaran individu masyarakat. Artinya, bentuk 

sosialisasi zakat profesi di BAZ Indonesia dapat 

dijadikan contoh komunikasi hukum yang baik 

untuk menciptakan kesadaran hukum. 

Sosialisasi zakat profesi di BAZ Indonesia memilih 

dan menggunakan materi yang baik untuk 

disampaikan dalam komunikasi hukum. Selain itu, 

sosialisasi zakat profesi di BAZ Indonesia juga 
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dibarengi dengan metode penyampaian yang tepat 

sehingga berhasil dan efektif. Hal itu disebabkan, 

komunikator (pengurus bagian sosialisasi) yang 

dimiliki oleh BAZ Indonesia mampu mendalami 

latar belakang pengalaman komunikasinya (field of 

experience) dan mengetahui bagaimana kerangka 

berfikirnya (frame of reference). Urutan pesan 

dalam komunikasi hukum dalam bentuk sosialisasi 

sejalan dengan proses berfikir manusia. Artinya, 

pihak komunikator benar-benar memperhatikan 

tingkat kesulitan, tingkat kebutuhan, serta mampu 

melakukan penilaian untuk pemecahan masalah 

dari potensi resiko yang akan terjadi. 

5. Simpulan 

a. Perwujudan legalitas pengelolaan zakat profesi 

melalui sosialisasi hukum merupakan suatu 

tindakan yang penting untuk dilakukan karena 

zakat termasuk sebagai salah satu Rukun Islam. 

Pembahasan lebih lanjut terkait harta-harta atau 

pendapatan-pendapatan yang perlu dikenakan 

wajib zakat pasca terbitnya Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 

tentang Penggelolaan Zakat dapat diatasi 

dengan suatu komunikasi hukum. Lemahnya 

pema-haman umat terkait persoalan zakat 

profesi dapat ditingkatkan melalui serangkaian 

proses sosialisasi hukum ini. Pasal 11 ayat (1) 

huruf f Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penggelolaan 

Zakat menyebutkan bahwa “hasil pendapatan 

dan jasa” termasuk harta yang dikenai zakat 

merupakan suatu legalitas yang dapat diterima 

sebagai dasar pemungutan zakat profesi oleh 

institusi pengelolaan zakat. 

b. Sosialisasi zakat profesi sebagai bentuk komu-

nikasi hukum menunjang keberhasilan pengelo-

laan zakat profesi. Keberhasilan komunikasi 

hukum dalam bentuk sosialisasi tentunya tidak 

lepas dari berbagai macam metode dan strategi 

komunikasi. Beberapa metode yang dipandang 

baik untuk melakukan sosialisasi zakat profesi 

tersebut diantaranya adalah melalui bimbingan, 

penyuluhan, buletin, dan leaflet zakat profesi. 

Keberhasilan sosialisasi juga merupakan fungsi 

dari proses atau serangkaian aktivitas instruksi 

yang di dalamnya meliputi metode arahan, 

pengajaran, himbauan, ajakan, perintah, 

bahakan komando. Kesemua bentuk metode 

yang terkan-dung dalam proses komunikasi 

tersebut merupa-kan suatu proses studi dengan 

perangkat persuasi yang dapat menetukan 

perubahan prilaku individu ataupun masyarakat 

sosial. 

c. Komunikasi hukum merupakan social 

integrator yang dapat digunakan sebagai sarana 

efektif dan strategis untuk menciptakan suasana 

kondusif. Terwujudnya proses integrasi sosial 

(social integration) untuk menunaikan 

kewajiban zakat profesi dikarenakan sarana 

sosialisasi dapat dipergunakan untuk menata 

struktur suasana interaksi masyarakat yang ko-

adaptif, kohesif dan asosiatif. Hal ini dipandang 

efektif karena mengingat kondisi sosial 

masyarakat di Indonesia sebagiannya bersifat 

submisif dan bekerja atas dasar perintah semata, 

tanpa memperhatikan kreatifitas diri yang 

murni. Melalui sosialisasi zakat profesi ini, para 

muzakki ataupun calon muzaki tidak perlu lagi 

mempertanyakan tentang legalitas zakat profesi 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal ini para muzaki ataupun calon 

muzaki tentunya telah dibekali dengan 

kesadaran hukum Islam yang melebihi legalitas 

hukum negara bagi masyarakat muslim. 

d. Konsep sosialisasi ini merupakan proses 

pendidikan humanisasi yang mengarah pada 

pengembangan kesadaran manusia. Dengan 

demikian, apapun bentuk komunikasi hukum 

yang berkenaan dengan serangkain proses 

sosia-lisasi zakat profesi di Indonesia tentunya 

dapat membina, mengarahkan, serta 

menciptakan kesadaran hukum bagi masing-

masing individu. Pihak Komunikator hanya 

perlu mimilih salah satu metode penyampaian 

yang tepat dan efektif seperti memilih 

pernyataan yang didukung oleh lambang dan 

bahasa, baik lisan maupun tulisan. Selain itu, 

sarana komunikasi hukum dalam bentuk 

sosialisasi baik bimbingan dan penyu-luhan 

terhadap zakat profesi di BAZ Indonesia juga 

merupakan metode yang tepat untuk dipilih 

karena dapat membentuk integritas sosial. Hal 

inilah yang pada akhirnya menempatkan komu-

nikasi hukum sebagai sarana sosialisasi zakat 

profesi dapat mewujudkan supremasi hukum 

terhadap keberlakuan UU Negara RI Nomor 38 

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 
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