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Peran Pengembangan Lembaga Zakat 

Infaq dan Sedekah

 Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah mempunyai peran yang

sangat penting dalam menjalankan amanah masyarakat sebagai

pengelola zakat infaq dan sedekah Sebagaimana 2 LAZIS yang

memilik latar belakang yang sama mengalami pencapaian yang

berbeda



 Adanya Dukungan Dari Pemerintah

 Perkembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia cukup

pesat,

 hal ini dikarenakan pengelolaan zakat didukung oleh pemerintah

dengan mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun

2014 tentang Pelaksanaan UU tersebut.

 Peraturan-peraturan ini dibentuk sebagai landasan untuk

meningkatkan perkembangan zakat di Indonesia dan kontribusi

zakat terhadap perkembangan ekonomi nasional.



1. Pengertian Zakat

 Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran

penting untuk menjadi salah satu tiang untuk kesempurnaan

Islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban kekayaannya

yang melampui atau memenuhi batas minimal dalam rentan

waktu 1 tahun.

 Dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka

yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji

 Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta

tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang

yang 9 berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu



 Tujuan Zakat

 Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia

yang masih berada di bawah garis kemiskinan

 Media transfer pendapatan ini, bertujuan untuk meningkatkan

daya beli orang miskin.

 Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup,

pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan

atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan



 Jenis-jenis Zakat

 Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Zakat Fitrah dan

Zakat Maal (harta atau kekayaan) :

 1. Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (zakat al-nafs), yaitu

kewajiban berzakat bagi seriap individu baik untuk orang yang

sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan

ibadah puasa ramadhan.

 2. Zakat Maal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan

dengan kata sedekah dan infak, ketiga istilah tersebut

merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah

yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta



 Pengertian Infaq

 Infak secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti

mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu.

 Sementara menurut istilah syari'at, infak berarti mengeluarkan

sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk

suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.

 Jika zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah terbebas dari

nisab.Infak bisa dilakukan oleh siapapun baik yang

berpenghasilan rendah maupun sempit.

 kata infak berarti mendermakan harta yang diberikan Allah

Subhanahu Wata’ala menafkahkan sesuatu pada orang lain

semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu Wata’ala.

Dengan demikian, infak merupakan bentuk pentasharrufan harta

sesuai dengan tuntunan syariat



 Pengertian Sedekah

 Sedekah berasal dari kata Sedekah, yang berarti jujur atau

benar.

 Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar

pengakuan imannya.

 Menurut terminologi syariat, pengertian Sedekah sama

dengan pengertian Infak, termasuk juga hukum dan

ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika Infak berkaitan

dengan materi, Sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut

hal yang bersifat non materil.



 Konsep Pengelolaan dana Zakat, Infak dan 

Sedekah

 Infak dan Sedekah dengan sistem pengumpulan dan

pendistribusian zakat merupakan 2 hal yang sama dan perannya

sangat penting. Namun Al-Qura’an lebih memperhatikan maslah

pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan dengan

pendistibusian yang mencakup pengumpulan.

 Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat ( LAZ).

 Stuktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan

pada kebutuhan spesifik masingmasing. Dalam hal ini penulis

akan menjabarkan bagaimana pengelolaan zakat menurut Fiqih

dan Pengelolan menurut Undang-undang



 Kesimpulan

lembaga amil zakat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan

sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa

sehingga lebih optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari

penghimpunan dana ZIS yang menggunakan berbagai cara untuk

mempermudah pembayaran ZIS terhadap muzzaki, dengan

pencatatan penghimpunan dan pendistribusian yang bagus dan

mendetail, dengan tujuan untuk mempermudah audit keuangan

secara transparasi.


