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Abstrak 

Masih terdapat masyarakan  yang seharusnya sudah wajib mengeluarkan 

zakat namun ia masih enggan untuk mengeluarkannya. Sebaliknya terdapat 

masyarakat yang menerima zakat produktif tetapi masih banyak 

belumbisamemanfaatkan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS sesuai yang 

diharapkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui  Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Zakat Produktif, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif. Landasan hokum tentang pengelolaan  

zakat produktif adalah peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 

2012 yaitu : (1) pengumpulan, (2) pendistribusian, (3) pendayagunaan. Metode 

penelitian adalah Deskriftif Kualitatif. Key Informan dalam penelitian ini  

sepuluh orang yang terdiri dari: Ketua unit pengumpulan zakat kabupaten,  

kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat kabupaten,  bidang 

pengumpulan zakat kecamatan,  bidang pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat kecamatan, 3 orang mustahik yang berhasil mengelola usaha dari zakat 

produktif, 3 orang mutahik yang belum berhasil mengelola usaha dari zakay 

produktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

Observasi (pengamatan langsung), Interview  dan Dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan zakat produktif di 

Kecamatan Rambah Hilir sudah sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten 

Rokan Hulu, dapat dilihat dari wawancara dengan petugas UPZ kecamatan 

Rambah Hilir dan juga pengurus BAZNAS kabupaten Rokan Hulu,  namun masih 

belum optimal, Misalnya pada tahun  2014 jumlah mustahik yang menerima zakat 

produktif sejumlah 14 orang dan yang berhasil mengelola zakat produktif tersebut 

hanya satu orang. Masyarakat yang belum berhasil mengelola zakat produktif 

tersebut disebabkan beberapa kendala, salah satunya tidak adanya bimbingan 

dari BAZNAS kepada penerima zakat produktif. Selanjutnya untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan zakat produktif bagi penerimanya sebaiknya di 

setiap kelompok usaha diberikan pendamping yang akan membimbing usaha-

usaha yang dilakukan. 
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