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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai sebuah Negara yang menganut sistem otonomi daerah 

dalam pelaksanaan pemerintahannya, dimana setiap daerah memiliki hak untuk 

mengatur daerahnya sendiri yang di kontrol oleh pemerintah pusat dan 

menjadikan undang-undang sebagai acuannya, dengan tetap adanya pengawasan, 

kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan. ketentuan ini terdapat 

dalam pasal 18 Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang 

berbunyi pasal 18 ayat 2 yaitu pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan 

kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan. Dalam ketentuan itu antara lain, ditegaskan bahwa 

pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintah daerah untuk dapat 

menjalankan roda pemerintahan termasuk menerapkan peraturan daerah dan 

peraturan lainnya. Secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, 

kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing kecuali untuk urusan 

pemerintah yang dinyatakan oleh Undang-undang sebagai urusan pemerintah 

pusat. Jadi untuk mengurus kebutuhan daerah masing-masing maka dibentuklah 

peraturan daerah .  

Berdasarkan hal tersebut maka setiap daerah mempunyai keleluasaan untuk 

merumuskan sendiri kebijakan daerah dan mengimplementasikan kebijakan 
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tersebut sesuai dengan sumber daya yang dimiliki daerah. Keleluasaan tersebut 

dimaksud agar daerah mampu meningkatkan pelayanan serta mampu membangun 

kesejahteraan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. 

Namun maksud dari kebijakan yang dibuat tersebut belum mampu 

mewujudkan tujuan dari peraturan daerah tersebut, salah satunya adalah 

kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia sampai saat ini masih tergolong tinggi. 

Dalam penelitian ini khusus di Kecamatan Rambah Hilir yaitu sebagai  berikut 

Tabel 1.1. Data Masyarakat Miskin di Kecamatan Rambah Hilir 

No Desa Jumlah Masyarakat Miskin 

1 Pasir Jaya 76 

2 Pasir Utama 72 

3 Rambah Hilir 75 

4 Ramabah Muda 80 

5 Sungai Stolang 79 

6 Lubuk Kerapat 61 

7 Rambha Hilir Tengah 70 

8 Rambah Hilir Timur 67 

9 Rambah 200 

10 Serombau Indah 65 

11 Sungai Dua Indah 60 

12 Muara Musu 76 

13 Sejati  55 

Total 1036 

Sumber : BPS Rokan Hulu 

Dari Tabl 1.1 dapat dilihat bahwa dikecamatan Rambah Hilir masih banyak 

yang berada dalam keadaan miskin. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar 

berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu 

diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan kemiskinan, selain harus mampu 

memperkecil jumlah penduduk miskin kebijakan kemiskinan juga harus bias 

mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.  
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Menurut islam salah satu upaya menanggulangi kemiskinan adalah dengan 

zakat. Zakat secara etimologis adalah an-nama' (pertumbuhan), albarakah 

(berkah), at-thaharah (suci), dan katsratul khair (kebaikan yang banyak). Para 

ulama lebih suka menggunakan kata an-nama', dengan pengertian bahwa semakin 

banyak harta yang dizakati, bukan semakin berkurang dan menyusut, tapi justru 

sebaliknya. Zakat terbagi dua, yaitu zakat Fitrah (Nafs) dan Zakat Maal. Zakat 

fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang islam laki-laki atau 

perempuan, tua atau muda, untuk dirinya sendiri dan orang-orang islam yang 

wajib iya nafkahi, dengan cara mengelurkan bahan makanan pokok sesuai kadar 

yang telah di tentukan oleh syariat islam sedangkan zakat maal atau zakat harta 

adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki seseorang muslim karna 

sudah sampai nisab untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat islam. 

Zakat yang diberikan kepada mustahiqnya terbagi kedalam dua macam, 

yaitu zakat konsumtif atau yang zakat yang habis untuk dikonsumsi oleh penerima 

zakat dan zakat produktif yaitu dana zakat yang diberikan kepada penerimanya 

dalam bentuk modal usaha. Di Indonesia zakat produktif dilaksanakan 

berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada sidang  tanggal 8 Rabi’ul Akhir 

1402 H atau  bertepatan 2 Februari 1982 yang bunyinya “Zakat Yang diberikan 

kepada fakir miskin dapat bersifat produktif dan dana zakat untuk Sabilillah dapat 

digunakan untuk kepentingan umum” 

Hikmah zakat ada empat. Pertama, menjaga harta dari tindak pencurian dan 

tindak kriminal. Kedua, menolong orang fakir dan yang membutuhkan. Ketiga, 
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menyucikan jiwa dalam sifat kikir. Keempat, sebagai bentuk rasa syukur atas 

nikmat harta semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat. Berdasarkan hal 

tersebut maka Negara republik Indonesia memandang perlu untuk menerbitkan 

undang-undang  nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang meliputi 

kegiatan: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 

 Namun UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap 

belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan zakat tersebut sehingga 

pemerintah merevisi UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahu 2011 

tentang  pengelolaan zakat agar dapat memperbaiki undang-undang sebelumnya 

karena UU Nomor 38 tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sesuai dengan lahirnya UU pengelolaan 

zakat  Nomor 38 tahun 1999, dalam suratnya meminta Kabupaten Rokan Hulu 

membuat  badan resmi yang mengelola zakat atau lebih dikenal dengan badan 

amil zakat. 

Pada awalnya pengelolaan zakat di Kabupaten Rokan Hulu masih bersifat 

tradisional, masyarakat lebih mengerti bahwa tempat pembayaran zakat adalah di 

masjid-mesjid dan surau, hal ini dikarenakan badan atau lembaga resmi yang 

mengelola zakat memang belum ada. Pada  tahun 2003 di bentuk lah badan amil 

zakat di Kabupaten Rokan Hulu dengan di Ketuai oleh Drs.H.Jalaluddin sampai 

tahun 2007. Periode ini sebagai priode konsolidasi, karena Undang-undang No. 38 

tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, baru saja muncul Hasil pengumpulan saat 

itu baru mencapai puluhan juta  rupiah Belum ada dukungan dari Bupati secara 



 5 

nyata dalam peningkatan jumlah pengumpulan. Pada Periode tahun 2007 – 2010 

dengan Ketuanya Drs.H.Daswanto Periode ini dapat dikatakan sebagai periode 

pembinaan, karena banyak masyarakat yang belum termotivasi untuk membayar 

zakat terutama PNS. Belum ada aturan yang mengatur tentang pengumpulan, 

selain Undang-undang.Harapan untuk terbitnya peraturan yang mengatur 

pengumpulan terutama penghasilan PNS sudah ada tetapi belum sempat muncul. 

Selanjutnya pada Periode tahun 2010-2016 dengan Ketuanya Ir. H. Sam Rikardo, 

M.Si Periode ini dapat dikatakan periode pengembangan.Dalam kurun waktu 3 

bulan terbit peraturan Bupati No. 002 tahun 2011 TentangPengelolaan Zakat 

Dalam Wilayah Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu.   

Pada tahun 2012, terbit Perda No. 7 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat 

Dalam Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.Pada tahun 2013 terbit Surat Edaran 

Bupati Nomor 351.12/UM-BAZ/249 Tentang : Cara Pengumpulan /Penyetoran 

Zakat dan Infak/Shadaqah. MOU antara BAZ Kabupaten dengan seluruh Kepala 

SKPDSurat Edaran bersama antara BAZ Kabupaten Rokan Hulu dengan MUI dan 

Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu Dengan terbitnya berbagai aturan 

dan edaran tersebut, maka peningkatan pengumpulan dari tahun ketahun sampai 

dengan tanun 2016 mencapai 3 milyar rupiah lebih. 

Pada tanggal 04 April 2017 telah dikukuhkan Pimpinan BAZNAS yang 

baru dengan  Ketua Drs. H. Armen, ZA, Wakil Ketua I Drs. H. Abdul wahid, 

Wakil Ketua II Drs. H. Tarmizi, Wakil Ketua III H. Erkat. S. Sos dan Wakil 

Ketua IV H. Mirzal Hamzah, SE  yang akan meneruskan kepemimpinan 

BAZNAS yang terdahulu. Adapun target dari Pimpinan BAZNAS adalah Rp 4 
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Milyar Tahun 2018 dan Harapan Bantuan Dari Pemda Rokan Hulu Tahun ini 

sebesar Rp 853.795.000.- ( delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus 

Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).  Grafiks penerimaan zakat untuk Kabupaten 

Rokan Hulu pada tahun 2014 sampai 2018 adalah pada tabel berikut (BAZNAS 

Kabupaten Rokan Hulu : 2018). 

Grafik 1.1  

Daftar Penerima Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Rokan Hulu  Tahun 2014-2018 (Sumber Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Rokan Hulu 

Sumber : BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 

Grafik diatas menjelaskan tentang jumlah dana zakat yang diterima di 

Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014-2018.  pada awal nya tahun 2014 

penerima zakat di kabupaten Rokan Hulu berjumlah 3.592.395.389 namun pada 

tahun 2015 penerimaan zakat mengalangi penurunan yang lumayan jauh dari 

tahun 2014 yaitu sejumlah 3.534.233.392 dikarenakan tingkat ekonomi yang 

sedikit menurun. Selanjutnya pada tahun 2 016 penerimaan zakat di Kabupaten 

Rokan Hulu kembali mengalami peningkatan menjadi 3.655.306.776. pada tahun 
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berikutnya  2017 juga mengalami peningkatan sedikit yaitu sebesar 

3.685.078.857.selanjutnya pada tahun 2018 penerima zkat tersebut juga 

mengalami peningkatan menjadi 3.689.767.865. 

Tentunya banyak manfaat yang ditimbulkan oleh penerapan zakat yang 

maksimal. Hal ini patut diperhitungkan sebagai solusi baru untuk menyelesaikan 

masalah terkait masalah ekonomi dan yang lainnya. Seperti masalah kemiskinan 

yang merupakan salah satu masalah yang perlu diatasi oleh pemerintah melalui 

berbagai kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat yakni seperti bantuan zakat 

produktif. 

Salah satu program BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu dalam 

mensejahterakan masyarakat yakni Rokan Hulu sejahtera. Program rokan hulu 

sejahtera meliputi zakat yang bersifat produktif. 

Zakat produktif adalah harta zakat yang disalurkan kepada orang-orang 

yang berhak dan dapat diberdayaguankan. Zakat produktif didefinisikan sebagai 

zakat dalam bentuk dana zakat yang diberikan kepada orang yang berhak 

menerima zakat (mustahiq) yang tidak dihabiskan secara langsung untuk 

konsumsi keperluan tertentu akan tetapi dikembangkan dan diguankan untuk 

membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut merkeka apat memenuhi 

kebutuhan hidup secara terus menerus. Jadi zakat produktif adalah pemberian 

zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus 

menerus dengan harta zakat yang diterimanya. 

Kecamatan Rambah Hilir merupakan salah satu kecamatan dikabupaten 

Rokan Hulu, Dikecamatan Rambah Hilir mempunyai potensi yang cukup besar 
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dalam mengumpulkan zakat dikabupaten Rokan Hulu. Ada beberapa sumber 

zakat Maal yang ada di kecamatan Rambah Hilir. Untuk Kecamatan Rambah Hilir 

dengan mengacu pada peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan 

zakat di Kabupaten Rokan Hulu menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah 

kegiatan yang dilaksanakan badan amil zakat dan lembaga amil zakat tentang 

zakat, infaq, shadaqoh. Pengelola zakat, jenis zakat dan cara perhitungannya. 

No Jenis Harta Nisab Haul Persentase 

pengeluaran 

1 Emas 85 gram emas 1 tahun 2,5 % 

2 Perak 595 gram emas 1 tahun 2,5 % 

3 Uang Simpanan 85 gram emas 1 tahun 2,5 % 

4 Harta Dagang 85 gram emas 1 tahun 2,5 % 

5 Perusahaan 85 gram emas 1 tahun 2,5 % 

6 Pertanian 653 kg gabah atau setara 

dengan 520 kg beras 

Setiap kali 

panen 

5 % 

7 Profesi 85 gram emas 1 tahun 01 % 

8 Perkebunan 85 gram emas 1 tahun 2,5 % 

9 Fitrah Kelebihan dari makanan 

pokok pada saat hari raya 

tanggal 1 syawal 

2,5 kg beras Jelas 

 

 Bantuan zakat yang bersifat produktif adalah seperti warung harian, ternak 

hewan(sapi, kambing), dagang kue, warung kopi, usaha jahit,  usaha bibit jahe 

merah, dan kantin sekolah. Berikut jumlah yang menerima zakat produktif di 

kecamatan Rambah Hilir. 

Program zakat produktif dikecamatan Rambah Hilir dialokasikan oleh 

BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu, dari dana yang telah dikumpulkan oleh UPZ 

Kecamatan Rambah Hilir Ke BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu. Dari 30 % dana 

yang diserahkan UPZ ke BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu 10% dialokasikan 

untuk zakat produktif. 
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Tabel 1.2  

Masyarakat Yang Menerima Bantuan Zakat Produktif di Kecamatan 

Rambah Hilir 

No Tahun Tahap Jumlah 

I II III IV 

1 2014 3 3 3 4 13 

2 2015 3 3 3 4 13 

3 2016 3 4 3 3 13 

4 2018 3 3 3 2 11 

Total 50 

Sumber: BAZNAS Rokan Hulu 

Tabel di atas menjelakan tentang jumlah masyarakat yang menerima 

bantuan zakat produktif dari tahun 2014-2018. Namun pada tahun 2017 program 

zakat produktif tidak dilaksanakan. 

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima zakat 

produktif setiap tahunnya hampir sama. Dari para penerima zakat produktif 

tersebut BAZNAS kabupaten Rokan Hulu memantau keberhasilan pengelolaan 

zakat produktifnya berdasarkan indikator yang berikut ini 

1. Mampu mengembangkan usaha yang di amanahkan 

2. Mampu mengembalikan modal yang di berikan  BAZNAS  

3. Mampu mensejahterakan keluarganya 

4. Sudah bisa membayar zakat tidak lagi  menjadi penerima zakat 

5. Keluar dari garis kemiskinan 

Zakat produktif dimaksudkan agar mustahik dapat berusaha dan berkeja 

keras lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya 

diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak 

lagi menjadi mustahik bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi orang yang 

bisa membayar zakat (muzakki). Selain itu penyaluran zakat secara produktif juga 
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dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan 

bantuan dari orang lain. 

Pada kenyataannya yang terjadi dilapangan banyak mustahiq yang tidak 

mampu untuk memanfaatkan atau mendayagunakan dana yang diberikan oleh 

BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu yang sebenarnya digunakan untuk modal 

usaha. Modal yang seharusnya untuk usaha ada yang digunakan untuk keperluan 

lain kemudian tidak hanya itu modal  yang di berikan kepada mustahiq tidak di 

kembangkan sebaik mungkin. Ini dapat kita liat dari tabel masyarakat yang tidak 

berhasil dalam mengelola dana zakat produktif yang diberikan. 

Tabel 1.3  

Masyarakat Yang Tidak Berhasil Mengelola Zakat Produktif di 

Kecamatan Rambah Hilir 

No Tahun 
Tahap 

Jumlah 
I II III IV 

1 2014 3 3 3 3 12 

2 2015 3 3 2 3 11 

3 2016 3 4 2 2 11 

4 2018 - - - - - 

Total 34 

Sumber: BAZNAS Rokan Hulu 

Tabel 1.3 menjelaskan tentang jumlah masyarakat yang tidak berhasil 

mengelola zakat produktif. Namun untuk tahun 2018 belum di lakukan evaluasi 

oleh pihak BAZNAS  

Dari tabel 1.3 juga dapat dilihat bahwa banyak masyarakat yang memang 

tidak berhasil dalam mengelola dana zakat produktif yang diberikan oleh 

BAZNAS . sedangkan tujuan di berikan modal tersebut adalah untuk 

mengembangkan usaha agar masyarakat lebih sejahtera.  
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Melalui bantuan zakat yang bersifat produktif ini apakah menjadi hal yang 

tepat guna dan daya guna dalam mempengaruhi pemerdayaan ekonomi para 

mustahiq. Dan dari sesi pelaksanaan apakah sudah berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian   

yang   berkaitan   dengan   bagaimana  pengimplementasi mengenai. Maka    dari   

itu    penulis    mengangkat    judul   dalam   penelitian ini adalah “Implementasi 

Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kabupaten Rokan Hulu”    

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasrkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah 

A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu? 

B. Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitia ini adalah: 

A. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu 

B. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk keperluan teoritis 

terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersipat 

teoritis dan praktis, yaitu: 

A. Manfaat Teoritis 

Penelitia ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya bidang Ilmu Administrasi Negara dalam kajian manajemen 

strategi. 

B. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian dan bahan referensi bagi penulis yang ingin melanjutkan 

penelitiaan yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Gambaran umum dari sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

 

 



 13 

BAB II  :  TINJAUN TEORI 

  Pada bab ini penulis mengemukakan teori-teori yang relevan sebagai 

landasan dalam pembahasan proposal ini, diantaranya adalah konsep 

teori, konsep operasional, teknik pengukuran dan hipotesis. 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis data, sumber 

data, sampel dan analisis data. 

BAB  IV  :  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat BAZNAS, Struktur 

Organisasi, Sarana dan Prasarana, Visi misi, Tugas Fungsi dan 

lainnya. 

BAB  V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil dari 

penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di 

Kabupaten Rokan Hulu serta faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi  pengimplementasian dalam pengelolaan zakat 

produktif 

BAB VI  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisa data dan saran-saran 

yang dapat diberikan dengan masalah yang diteliti 

 

 


