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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengelolaan 

Secara umum pengelolan merupakan suatu kegiatan merubah sesuatu 

hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. 

Pengelolaan juga dapat di artikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih 

sesuai serta cocok dengan kebutuhan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. 

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa  pengelolaan merupakan istilah 

yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan 

berasal dari kata kelola (to manage)  dan biasanya merujuk pada proses mengurus 

atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.  Jadi pengelolaan 

merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan 

menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.  

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi 

manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan 

pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pendapat Pamudji di atas 

mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :  

a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga 

menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. 

b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara 

sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan. 

Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa pengelolaan 

adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut 
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suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari 

pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses 

mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai 

tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan 

yaitu suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai 

tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. 

Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses 

merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lain. 

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan 

manajemen sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses membeda-

bedakan atas perencanaan, ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut 

manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam 

organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan 

pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja. to manage yang berarti 

menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan 

batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha 

yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan 

serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk 
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pegorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan dengan memanfaatkan baik 

2.1.1 Pengelolaan Zakat 

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti. Yaitu al- barakatu 

(berkembang), alnamaa (tumbuh), at-thaharatu (kesucian), dan ashshalahu 

(kebaikan). Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib 

dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka 

yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. 

Syaratsyarat tertentu tersebut adalah, nisab, haul, dan kadarkadarnya. 

Zakat di dalam Al-Qur‟an dan Hadits terkadang disebut dengan shadaqah,4 

sebagaimana firman Allah SWT pada surat At-Taubah : 103 Artinya: “Ambillah 

zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui. (QS. At-Taubah: 103). 

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama 

mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang 

lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama. Jadi zakat adalah bagian dari harta 

dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, 

untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan 

tertentu pula. 
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Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat 

sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, 

tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik. 

Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang 

dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim 

atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai 

dengan syari‟at Islam. 

Zakat juga seuatu lembaga sosial dalam masyarakat Islam. Tujuan zakat 

meratakan jurang antara si kaya dan si miskin (to have and have not), dimana 

yang punya berkewajiban memberikan bantuan kepada yang tidak punya. 

Sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta (bantuan) dariyang punya. 

Diatas telah dijelaskan mengenahi berbagai definisi zakat menurut bahasa 

dan istilah dimana zakat sebagai ibadah umat Islam. Oleh karena itu, zakat 

merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan dengan membayar sejumlah 

kekayaan yang dimilikinya. Dengan berzakat seseorang telah menunaikan 

kewajibannya dan juga telah membersihkan hartanya, dan lebih dekat dengan 

Allah Diatas telah dijelaskan mengenahi berbagai definisi zakat menurut bahasa 

dan istilah dimana zakat sebagai ibadah umat Islam. Oleh karena itu, zakat 

merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan dengan membayar sejumlah 

kekayaan yang dimilikinya. Dengan berzakat seseorang telah menunaikan 

kewajibannya dan juga telah membersihkan hartanya, dan lebih dekat dengan 

Allah. 
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Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “productive” yang 

berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan 

barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.8 Secara umum produktif 

berarti banyak menghasilkan karya atau barang. 

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat 

membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan 

harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat 

dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak 

dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha 

mereka, sehingga dengan uasaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan 

hidup secara terus-menerus. 

Penegasan mengenahi zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif 

yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan 

sdari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak 

menghasilkanhal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih 

optimal dalam mengentaskan kemiskinan. 

Intermediary sistem yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan 

islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk ssfenomena 

Indonesia sendiri dunia perbankan islam dan lembaga pengumpul zakat 

menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk 

berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim, 

dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit 
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muslim atau bahkan menjadi kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus 

(muzzaki). Ali Hasan dalam Mufraini (2008:23).  

Pengelolaan zakat di Kabupaten Rokan Hulu mengacu pada peraturan 

daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2012 khusus nya pada BAB VIII 

yang isi nya adalah sebagai berikut 

1. Pengumpulan  

a. Pasal 37 

1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan 

penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. 

2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, 

muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten. 

b. Pasal 38 

Untuk memudahkan pelayanan kepada muzakki dalam penghitungan 

zakat, BAZNAS Kabupaten membuka pelayanan konsultasi zakat. 

c. Pasal 39 

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten, 

dikurangkan dari penghasilan kena pajak. 

d. Pasal 40 

a) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat 

kepada setiap muzakki. 

b) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 
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e. Pasal 41 

BAZNAS Kabupaten mengumpulkan zakat dari Muzakki yang sudah 

cukup nisab dan haulnya. 

f. Pasal 42 

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten 

termasuk harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wakaf, hibah, 

wasiat, waris, kafarat dan dana sosial keagamaan lainnya. 

2. Pendistribusian 

a. Pasal 43 

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam, 

yaitu: 

1) Fakir 

2) Miskin 

3) Amil  

4) Muallaf  

5) Riqab  

6) Gharim  

7) Sabilillah  

8) ibnu sabil  

b. Pasal 44 

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan. 

  



 21 

3. Pendayagunaan 

a. Pasal 45 

1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 

pemberdayaan fakir miskin dan peni Pendayagunaan zakat untuk 

usaha produktif sebagaimana dimaksud  

2) pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah 

terpenuhi.ngkatan kualitas umat. 

3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk 

usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Peraturan Menteri 

2.2 Kebijakan Publik  

Kebijakan adalah  suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk 

umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas arah umum kepada 

seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari 

kata policy. Kebijakan juga dapat berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang 

menjadi  garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 

Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati 

oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang 

rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. 

Menurut Friedrich dalam ( Wahab, 2004:3) mengatakan bahwa kebijakan 

ialah suatu tindakan yang mengarah kepadan tujuanyang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 
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dengan adanya hambatan-hambatan termasuk seraya mencari peluang-peluang 

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh 

para ilmuan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya 

policy (kebijakan) adalah suatu tindakan sejumlah aktor (pejanat, kelompok, 

instansi pemerintah) yang diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Publik berasal dari bahsa inggris, publik yang berarti umum, masyarakat 

atau Negara. Jadi pengertian publk adalah sejumlah manusia yang memiliki 

kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan 

bersih bedasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. 

Dalam teori public policy disebut bahwa suatu kebijakan pemerintah 

dirumuskan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

Permasalahannya (problem) tersebut muncul ke permukaan karena adanya 

kebutuhan masyarakat yang tidak terealisasi. Kebijakan publik menurut Dye 

dalam ( Winarno, 2014:3) adalah apapun yang dipilih   oleh pemerintah untuk 

dilakukan dan tidak dilkukan. Dari pengertian tersenut Dye mengatakan bahwa 

bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya 

(objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi 

bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat 

saja. 

Chandler dan Plano dalam (Pasolog, 2016:38) mengatakan bahwa kebijakan 

publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada 
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untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chandler dan Plano juga 

beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang 

continue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya 

dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam 

pemerintah. 

Sedangakan menurut Dunn dalam ( Pasolog, 2016:39) kebijakan publik 

adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 

lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas 

pemerintah. 

Begitu pula yang dijelaskan Anderson dalam (Wahab, 2004:5) bahwa 

kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan 

dan pejabat-pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: 

kebijakan publik memiliki tujuan tertentu, berisi tindakan-tindakan pemerintah, 

merupakan hal yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bukan apa yang 

masih dimaksudkan untuk dilakukan, bisa bersifat positif ( tindakan pemerintah 

mengenai segala sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif ( keputusan 

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), kebijakan publik dalam arti positif 

setidak-tidaknya didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat 

dan memaksa. 

Istilah kebijakan sering dipertukarakn penggunaannya dengan tujuan, 

program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan 

rancangan-rancangan besar dalam (Wahab, 2004:1). 
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Ciri-ciri khusu yang melekat pada kebijakan-kebijakan negara bersumber 

pada kenyataan bahwa kebijaksanaan itu dirumuskan oleh Easton disebut sebagai 

orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Sehingga mereka 

bertanggungjawab atas urusan-urusan pilitik tersebut dan berhak untuk 

mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih 

berada dalam batasan peran dan kewenangan mereka. Sehingga penjelasan 

tersebut membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijaksanaan negara  

dalam (Wahab, 2004:5-7) yaitu: 

A. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengaruh pada 

tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan 

kenbetulan. Kebijakan-kebijakan negara dalam sistem politik modern 

pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, 

melainkan tindakan yang direncanakan. 

B. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang 

dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan 

keputusan-keputusan yang berdiri sendiri 

C. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan 

pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Kebijakan negara mungkin 

berbentuk positif, mungkinpula negatif 

Dalam bentuknya yang positif, kebijakan negara mungkin mencakup 

beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi 

masalah-masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif. Ia 
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kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk 

tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah 

dimana campur tangan pemerintah justru diperlakukan. 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-

proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. 

Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut dalam (Wirnano, 

2014:32-34). 

A. Tahap penyusun agenda 

Penyususn agenda merupakan suatu fase dimana penempatan 

suatu masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini 

berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda 

kebijakan. Dan pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda 

kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah 

mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain 

ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena 

alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.  

B. Tahap formulasi kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di 

definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. 

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan (policy alternative/policy optins) yang ada. Sama 
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halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam 

agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan msing-masing 

alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai skebijakan yang di 

ambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini msing-masing aktor 

akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik  

C. Tahap adopsi kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, 

konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan 

D. Tahap implementasi kebijakan  

Setelah keputusan program kebijakan diambil sebagai alternatif 

pemecahan masalah maka harus diimplementasikan, yakni 

dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen 

pemerintah tingkat bawah. 

E. Tahap evaluasi 

Pada tahap ini kebijakan telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi untuk 

melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. 

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. 

Dalam hal ini memecah masalah yang dihadapi masarakat. Oleh karna itu, 

ditentukan lah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk 

menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.  
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2.3 Implementasi Kebijakan 

Implementai kebijakan publik merupakan salah satu tahapan proses 

kebijakan publik (public policy proces) sekaligus studi yang sangat crusial. Brsifat 

crusial karena bagaimana baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan 

direncanakan secara baik dalam implementsinya  maka tujuan kebijakan tidak 

akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, kalau menghendaki tujuan 

kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi 

yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik tetapi juga pada tahap 

perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat 

diimplementasikan. (dalam Winarno, 2014:147) 

Kemudian Ripley dan Franklin (Winarno, 2014: 145) berpendapat bahwa 

implementasi adalah apa yang terjadi  setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberi otoritas program, kebijakan, keuntngan (benefit), atau suatu jenis 

keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjukkan pada 

sejumlah kegiatan yang mengikuti  pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan 

program dan hasil-hasil yang diingnkan oleh para pejabat pemerintah. 

Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tahap tindakan-tindakan) oleh 

berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat 

program berjalan. 

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Pasolong, 2016:57), 

mengatakan implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke 

dalam praktek sejalan dengan yang diungkapkan Hinggis (dalam pasolong 

2016:57), implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang 
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didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk 

mencapai sarana strategi artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan 

mesti ada instrumen baik SDM, SDA, dan lainya yang dimungkinkan dapat 

mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai. 

Gordon (dalam pasolong 2016:57) memberikan definisi bahwa 

implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan pada realisasi 

program 

Seiring dengan definisi diatas, Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 

2014:146) mebatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupu 

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan kebijakan sebelumnya. Sementara itu Jones (dalam Widodo, 2017:191-

192) merumuskan batasan implementasi sebagai suatu proses mendapatkan 

sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apayang harus dikerjakan. Ia 

juga menambahkan bahwa dalam implementasi tersebu tidak kurang dari suatu 

tahap dari suatu kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan 

berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan. Kedua 

melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.   

Dengan demikian, maka pemeliti menyimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, 

individu-individu dan kelompok swasta dengan mengarahkan seluruh sumber-

sumber yang ada (dana, SDM, kemampuan organisasi) setelah suatu program 
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ditetapkan, dimana tindakan itu diarahkan untuk mencapai hasil-hasil atau tujuan-

tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. 

Berbicara mengenai kebijakan publik banyak ahli menyampaikan moel-

model implementasi kebijakan untuk mempermudah menjelaskan fenomena 

kebijakan publik. Ada beberapa model-model implementasi kebijakan menurut 

para ahli diantaranya: 

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model yang memiliki enam 

variabel yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja 

(performance) dalam (Wahab, 2014:158). 

Gambar 2.1 

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 
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Model dari Van Meter dan Van Horn (dalam, 2014:159-176) menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana 

satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Adapun variabel-variabel 

tersebut ialah sebagai berikut:  

A. Ukuran-ukurn dasar dan tujuan-tujuan kebijakan 

B. Sumber-sumber kebijakan 

C. Komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatans 

D. Karakteristik badan-badan pelaksana 

E. Kondisi ekonomi, social dan politik 

F. Kecendrungan pelaksana (implementor) 

Menurut teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:149) 

implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variable, yakni: komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 

Komunikasi (communication) faktor yang mempengaruhi kebrhasilan 

implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 

2006:150) yaitu komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi 

yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang 

akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat 

berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan 

kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau 

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang 

dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi 
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(pentransmisian informasi) di perlukan agar para pembuat keputusan dan para 

implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang 

akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga yang dapat di gunakan dalam 

mengukur keberhasilan komunikasi tersebut di atas, yaitu: 

1. Tranmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik puala. Seringkali yang terjadi dalam 

penyaluran komunikasi adalah adanya salam pengertian (miskomunikasi), 

hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa 

tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah 

jalan  

2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus 

jelas tidak membingungkan . ketidak jelasan kebijakan tidak selalu 

menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana 

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada 

tataran yang lain hal tersbut justru akan menyelewengkan tujuan yang 

hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 

3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksana kebijakan haruslah 

konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah 

yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana dilapangan. 

A. Sumber Daya, faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan 

ipementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya 

merupakan hal penting lainnya, merupakan George C. Edward III 
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(dalam agustino, 2006:151) dalam mengimplementasikan kebijakan 

sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu: 

1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah 

staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan 

salah satunya di sebagian oleh karena staf yang tidak mencukupi, 

memadai, ataupun tidak komponen dibidangnya. Penambahan 

jumlah staf dan implementor tidak mencukupi, tetapi diperlukan  

pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang 

diperlukan (kompoten dan kapabel) dalam mengimplementasikan 

kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan 

itu sendiri. 

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai 

dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan 

cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa 

yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk 

melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan 

dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah 

yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apabila 

orang lain yang terlibat di dalam pelaksana kebijakan tersebut 

patuh terhadap hukum. 

3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar 

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoristas 

atau legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan 
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yang ditetapkan secara poltik. Ketika wewenangitu nihil, maka 

kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegimitasi 

sehingga dapat menggalkan proses implementasi kebijakan. 

4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 

implementasi kebijakan. Implementor mungkin staf yang 

mencukupi, mengerti  apa yang harus dilakukannya, dan memiliki 

wewenang untuk melaksankan tugasnya tetapi tanpa adanya fasilits 

pendukung (sarana dan prasarana) maka implemetasi kebijakan 

tersebut tidak akan berhasil. 

B. Disposisi, faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan publik bagi Geoerge C. Edward III (dalam 

agustino, 2006:152) adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari 

pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan 

mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu 

kebijakan ingin efektif maka para pelaksna kebijakan tidak hanya 

harus mengetahu apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki 

kemampuan untuk melaksankannya sehingga dalam prakteknya tidak 

terjadi bias. Hal-hal yang perlu dicermati pada variable disposisi 

adalah: 

1. Pengangkatan birorat, disposisi atau sikap para pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap 

implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat 

tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana 
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kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada 

kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada 

kepentingan warga. 

2. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang 

disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana 

adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karna itu, pada 

umunya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, 

maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan 

mempengruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara 

menambah keuntungan atau biaya tertentu atau biaya tertentu 

mugkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para 

pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau 

organisasi.  

C. Struktur birorasi, menurut George C. Edward III (dalam agustino, 

2008:153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi 

kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber 

untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana 

kebijakan mngetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai 

keigianan untuk melaksanakan suatu kebijakan.kemungkinan 

kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena 

terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang 

begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika 

struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka 
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hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak 

efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai 

pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang 

telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi 

dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja 

sruktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah:    

1. Standar operasional prosedur (SOP) suatu kegiatan ruti yang 

memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administarsi 

birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap 

harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum 

yang dibutuhkan)  

2. Melaksanakan frakmentasi, upaya penyebaran tanggung jawab 

kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara 

beberapa unit kerja. 

Gambar 2.2 

Model Implementasi Kebijakan Edward III 
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Komunikasi merupaka proses transformasi kebijakan tidak saja 

kepada pelaku kebijakan (policy implementor), tetapi juga kepada kelompok 

sasaran dan lembaga sosial masyarakat atau LSM yang konsentrasi pada 

masalah kebijakan. Melalui proses komuikasi ini para pelaku yang 

teridentifikasi dalam struktur birokrasi menjadi jelas apa yang menjadi 

subtansi kebijakan, mencakup apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan arah 

kebijakan.   

Dengan diketahui dan dipahami substansi kebijakan akan lebih mudah 

dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai dimensi dari 

struktur birokrasi. Kejelasan substansi kebijakan dan SOP melaksanakan 

kebijakan menjadikan disposisi para pelaku kebijakan semakin jelas. 

Semakin jelas subtansi dan SOP pelaksana kebijakan, semakin mudah para 

pelaku kebijakan bersikap menerima, tidak mau tahu atau menolak 

kehadiran kebijakan sehingga mendorong munculnya disposisi seseorang 

untuk melaksanakan kebijakan.  

Melalui komunikasi ini pula, sumber daya (resources) apa saja dan 

berapa banyak yang diperlukan juga semakin mudah ditentukan untuk 

dilaksanakan. Baik sumber daya manusia, informasi, wewenang fasilitas 

yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Intensitas dan efektivitas 

komunikasi kebijakan ini sangat membutuhkan sosok atau figur pimpinan 

organisasi publik yang memiliki kapabilitas dan profesionalitas dalam 

memainkan peran mereke selama proses pelaksana kebijakan berlangsung. 
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Struktur birokrasi yang merupakan salah satu yang menentukan 

berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi sebgaimana 

telah dikemukakan sebelum mencangkup aspek struktur birokrasi, 

pembagian wewenang dan hubungan internal dan eksternal organisasi dalam 

pelaksanaan kebijakan. Oleh karna itu, struktur birokrasi dibedakan menjadi 

dua macam yaitu fragmentasi dan standar operasional prosedur (SOP). 

Struktur birokrasi ini mempengaruhi tingkat intensitas dan efektivitas 

komunikasi. Semakin terfagmentasi struktur birokrasi juga semakin 

membutuhkan koordinasi yang intensif dan hal ini berpeluang terjadinya 

distorsi komunikasi. Apabila komunikasi kebijakan mengalami distorsi 

sangat berpeluang diantara para aktor kebijakan kurang bahkan tidak 

memiliki pengetahuan, pendalaman  dan pemahaman yang utuh  dan 

komprehensif tentang subtansi kebijakan. Akibatnya peluang terjadinya 

kegagalan pelaksanaan kebijakan juga semakin besar. Demikian pula 

semakin jelas SOP (standar operasional prosedur) semakin mudah pula 

menentukan kebutuhan resources, baik kualitas maupun kualitas yang 

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ketepatan dalam menentukan 

resources yang diperlukan bagi para pelaku kebijakan, niscaya akan 

memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya kurang 

cukup atau terbatasnya resources yang tersedia dan diperlukan para pelaku 

kebijakan. Niscaya memberi peluang terjadinya kegagalan dalam 

pelaksanaan kebijakan. 
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2.4 Pandangan Islam 

Zakat hukumnya fardhu „ain bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat 

wajibnya. Kewajibannya telah ditetapkan berdasarkan al-Qur‟an, as-Sunnah dan 

Ijma‟. Adapun al-Qur‟an banyak sekali ayat-ayat yang mewajibkan dan 

membahas tentang zakat, sampai-sampai ia disejajarkan dengan shalat dalam 

delapan puluh dua ayat. 

Semakin mempertegas kewajiban zakat di dalam sunnah yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Abbas ra bahwasanya ketika Nabi saw mengutus Mu‟adz bin Jabal ra ke 

Yaman beliau yang artinya “Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Rasulullah saw 

mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, “sesungguhnya engkau 

akan mendatangi kaum dari golongan ahli kitab, maka hendaklah yang pertama 

engkau serukan kepada mereka adalah beribadah (menyembah) kepada Allah, jika 

mereka telah mengenal Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya 

Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka 

telah melaksanakannya maka kabarkanlah kapada mereka bahwasanya Allah telah 

mewajibkan zakat dari harta benda mereka, yang diambil dari orang-orang kaya 

diantara mereka untuk dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka, jika 

mereka menaatimu perintahmu maka ambillah zakat dari mereka, dan hindarilah 

harta-harta mulia (harta kesayangan) mereka. Dan takutlah akan do‟a orang yang 

terdzalimi, karena tidak ada penghalang antara do‟a tersebut dengan Allah”. (HR. 

Bukhari dan Muslim) 

Zakat atau berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu dari lima 

sendi Islam atau rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu diantara 
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kewajiban kewajiban pokok dalam Islam. Dalam sejarah perkembangan hukum 

Islam, perintah berzakat sudah diturunkan pada saat Rasulullah saw dan para 

sahabatnya ra. Masih berada di Mekah. Saat itu, perintah berzakat bersifat mutlak. 

Jenis harta yang harus dibayarkan zakatnya juga belum ditentukan 

proporsinya. Perintah berzakat secara lengkap diturunkan di Madinah pada bulan 

syawal tahun kedua pasca hijrah. Perintah ini turun setelah diturunkannya 

kewajiba puasa ramadhan dan zakat fitrah, dengan perincian jenis harta yang 

harus dizakati dan proporsi zakatnya. 

Telah disepakati adanya ijma mengenai wajibnya zakat tidak ada seorang 

pun yang menyelisihinya sejak zaman Rasulullah saw hingga zaman kita 

sekarang. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1 Mila Sartika, 

2008  

Pengaruh 

Pendayagunaan Zakat 

Produktif terhadap 

Pemberdayaan 

Mustahiq pada LAZ 

Yayasan Solo Peduli 

Surakarta 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan 

antara jumlah dana yang 

disalurkan terhadap 

pendapatan mustahiq. Ini 

berarti bahwa jumlah dana 

(zakat) yang disalurkan benar 

– benar mempengaruhi 

pendapatan mustahiq, dengan 

kata lain semakin tinggi dana 

yang disalurkan maka akan 

semakin tinggi pula 

pendapatan mustahiq. 

2 Sintha Dwi 

Wulansari, 

Achma Hendra 

Setiawan, 

SE.,MSi, 2014 

  

Analisis Peranan Dana 

Zakat Produktif 

Terhadap 

Perkembangan Usaha 

Mikro Mustahiq 

(Penerima Zakat) 

Berdasarkan hasil Uji Paired 

T-test dapat diketahui bahwa 

modal, omzet usaha dan 

keuntungan usaha mustahik 

adalah berbeda secara 

signifikan antara sebelum 
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No Nama Judul Hasil 

dan sesudah menerima 

bantuan modal usaha yang 

diberikan oleh Rumah Zakat. 

3 Yoghi Citra 

Pratama, 2015 

Peran zakat dalam 

menanggulangi 

kemiskinan 

Agar program zakat 

produktif dapat berjalan 

dengan efektif dan terjadi 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat miskin secara 

signifikan, diperlukan upaya 

dari seluruh umat Islam baik 

pemerintah, badan amil 

zakat, masyrakat di 

Indonesia, dalam 

mengembangkan zakat sesuai 

dengan potensinya, sehingga 

zakat dapat dimanfaatkan 

sesuai dengan fungsinya. 

  

2.6 Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel 

yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 

mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam 

menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan 

beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara 

lain: Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel 

yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 

mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam 

menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan 

beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara 

lain: 

 



 41 

A. Implementasi Kebijaan 

Van Metter dan Van Horn dalam minarno (2014:149) 

mengungkapkan bahwa impementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok 

pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah di tetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan   

B. Pengelolaan Zakat Produktif 

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang 

dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai dengan syari‟at Islam. Sedangkan dalam peraturan 

daerah nomor 6 tahun 2013 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. 

2.7 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub indikator  

Implementasi 

Kebijakan 

Pengelolaan 

Zakat Produktif  

1.Pengumpulan 

zakat produktif 

1. Melakukan sosialisasi terhadap 

masyarakat tentang badan 

pengumpulan zakat BAZNAS 

Rokan Hulu 

2. Melakukan sosialisasi peran UPZ 

dalam mengumpulkan zakat 

3. Mengumpulkan zakat dari UPZ-

UPZ yang telah dibentuk 

2.Pendistribusian 

zakat produktif 

1. Melakukan sosialisasi program 

zakat produktif kepada masyarakat 

2. Menetapkan kriteria yang berhak 
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Variabel Indikator Sub indikator  

menerima zakat produktif 

3. Memilih mustahik yang memenuhi 

kriteria sebagai penerima zakat 

produktif 

3.Pendayagunaan 

zakat produktif 

1. Melakukan suvervisi terhadap 

usaha yang dilakukan oleh 

penerima zakat produktif 

2. Memberikan pelatihan cara 

mengelola zakat produktif 
Sumber : peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 

 

2.8 Kerangka berfikir  

Pada kerangka pemikiran penelitian ini penulis ingin menjelaskan 

karakteristik antara indikator penelitian tentang implementasi kebijakan 

pengelolaan zakat produkif di kabupaten Rokan Hulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 

 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat 

Pengelolaan zakat produktif di kecamatan Rambah Hilir kabupaten 

Rokan Hulu 

Peratutan daerah nomor 7 tahun 
2012 tentang pengelolaan zakat 

1. Pengumpulan  

2. pendistribusian 

3. pendayagunaan 

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin 


