
PANDUAN ZAKAT  
 
PKPU Online "Wahai 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 ... . Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya 
lagi Maha Terpuji". (QS. 2: 267) 
 
" Bila engkau membayar zakat kekayaan maka berarti engkau telah membuang yang 
tidak baik darinya". (H.R. Hakiem) 
 
"Tidaklah zakat (yang harus dikeluarkan) tercampur dengan harta melainkan ia akan 
menghancurkannya". (H.R. Bukhori dalam "Tarikhnya").  
 
Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah 
 
 
Zakat :  
Secara bahasa berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi 
berarti sejumlah harta tertentu yang mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh 
Allah swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerima dengan 
syarat-syarat tertentu pula. Jadi, setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi 
suci, bersih, berkah, tumbuh, dan berkembang (Q.S.9:103; 30:39). Orang yang 
mngeluarkan zakat disebut muzakki. 
 
Infaq :  
Secara bahasa berarti mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan tertentu, termasuk 
dalam pengertian ini adalah infaq orang-orang kafir (Q.S. 8:36). Secara terminologi 
berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan ajaran 
Islam. Orang yang mengeluarkan infaq disebut munfiq. 
 
Shadaqah :  
Secara bahasa berarti benar. Secara terminologi berarti suatu perbuatan baik, termasuk 
mengeluarkan sebagian harta, yang dilakukan semata-mata untuk mencari ridlo Allah 
swt, sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Orang yang memberikan shodaqoh 
disebut mushoddiq. 
 
Perbedaan ketiganya :  
Zakat dan infaq selalu berupa harta kekayaan, sedangkan shadaqah tidak selalu berupa 
harta tetapi dapat berupa perbuatan baik, seperti senyum, perkataan baik, dan lain-
lain. Zakat adalah wajib bagi orang-orang kaya saja (punya kelebihan harta). 
Sedangkan infaq bisa bersifat wajib, seperti zakat orang kaya, dan bisa bersifat 
sunnah, yang bisa dikeluarkan oleh siapa saja, baik orang kaya (punya kelapangan 
harta) maupun orang miskin (dalam kesempitan harta), sebagai ciri orang-orang 
bertaqwa (Q.S. 3:133-134). (cecep yusuf pramana/pkpu) 
 
 
 
 
 
 



PANDUAN ZAKAT (2):  
Fungsi Zakat, Infaq dan Shadaqah  
 
PKPU Online Bagi yang mengeluarkan 
 
 
Pertama, manifestasi rasa syukur atas limpahan ni'mat Allah swt yang tak terhitung 
jumlahnya (Q.S. 14:34), baik lahir maupun batin (Q.S. 31:20), berupa ni'mat iman dan 
islam (Q.S. 3:164), penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran (Q.S. 16:78), istr-istri 
yang menyenangkan (Q.S. 30:21), rizqi buah-buahan (Q.S. 2:21), dll. 
 
Kedua, Pembebas dari kebinasaan (Q.S. 2:195), ketakutan dan kesedihan (Q.S. 
2:274). 
 
Ketiga, Pembersih harta, penyuci dan penenang jiwa (Q.S. 9:103). 
 
Keempat, Peneguh kedudukan di muka bumi (Q.S. 22:41). 
 
Kelima, Pelipat ganda rizqi (Q.S. 2:261, 265; 30:39). 
 
Bagi Yang Menerima 
 
Pertama, pemberdayaan dari kemiskinan. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS dalam 
bukunya "Panduan Praktis Tentang ZIS" mengemukakan hadits riwayat Imam Al-
Ashbahani bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allaw swt telah 
mewajibkan atas orang kaya suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi 
kemiskinan. Tidak mungkin terjadi fakir menderita kelaparan atau kekurangan 
sandang kecuali dikarenakan kebakhilan orang kaya muslim.  
 
Ingatlah, Allah swt akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta 
pertanggungjawaban mereka lalu menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". 
 
Kedua, perwujudan kasih-sayang dan tolong-menolong sesama muslim, antara yang 
kaya (punya kelebihan harta) dan yang miskin (kekurangan harta), sebagai bukti 
persaudaraan antar mu'min (Q.S. 49:10;9:71). 
 
Bagi Masyarakat Umum 
 
ZIS merupakan realisasi kepedulian sosial, yang akan mencegah atau minimal 
mengurangi terjadinya penumpukan atau konglomerasi dan perputaran harta di 
kalangan orang-orang kaya saja (Q.S. 59:7). Dengan demikian, ZIS akan memperkecil 
kesenjangan sosial dan mencegah munculnya penyakit hati akibat kecemburuan 
sosial.  
 
Insya Allah, bila ZIS suatu negeri benar-benar dikelola dengan profesional dan 
transparan maka negeri tersebut akan hidup aman-tenteram, sebagai indikasi 
dibukanya pintu barokah dari langit dan bumi (Q.S. 7:96) dan negeri tersebut menjadi 
Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafuurun. 
 
 



 


