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ABSTRAK 

Muh. Hasbi As-siddiq. 105261107918.2022. Efektivitas Program Beasiswa 

Kaderisasi Imam Dan Da‟i Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten 

Enrekang. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas 

Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar. Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan 

Anshar. 

 Penelitian ini tentang Efektivitas Program Beasiswa Kaderisasi Imam Dan 

Da‟i Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten  Enrekang. Tujuan  

penelitian ini adalah mengetahui efektivitas program beasiswa kaderisasi imam 

dan da‟i di BAZNAS Kabupaten Enrekang.  

 Teori penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian 

di laksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Enrekang, Sulawesi Selatan. Adapun populasinya adalah karyawan/pegawai 

BAZNAS Kabupaten Enrekang dan teknik pengambilan data yang digunakan 

adalah melakukan wawancara kepada para staf BAZNAS Kabupaten Enrekang 

serta melakukan dokumentasi untuk memperoleh data terkait penelitian tersebut. 

Adapun dalam menganalisis data yang ada, maka peneliti menggunakan aanalisis 

data kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

 Hasil penemuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 

bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Kaderisasi Imam Dan Da‟i Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten  Enrekang sudah berjalan dengan 

baik/efektif berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan oleh peneliti dalam 

menilai efektivitas program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i BAZNAS 

Kabupaten Enrekang yaitu: berdasarkan ketepatan sasaran program, ketepatan 

sosialisasi program, ketepatan tujuan program, dan ketepatan pemantauan 

program. Komponen komponen tersebut digunakan oleh peneliti sebagai dasar 

pengukuran efektivitas program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i di BAZNAS 

Enrekang. 

Kata Kunci: Program Beasiswa Kaderisasi Imam dan Da‟i, BAZNAS Kabupaten 

Enrekang,Efektivitas  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Islam merupakan agama universal yang mengatur dan menjelaskan segala 

hal mengenai aspek kehidupan manusia, mulai ketika manusia dilahirkan di dunia 

ini hingga meninggal dunia. Bahkan hubungan manusia dengan Allah 

Subhaanahu wa Ta’aala (hablum minallah) pun diatur oleh hukum Islam dalam 

fiqih ibadah, begitu pula dengan hubungan manusia dengan sesama manusia 

(hablum minannas) yang diatur dalam fiqih muamalah. Di dalam  Al-Qur‟an, 

Allah SWT berfirman dalam surah an-Nahl ayat 89: 

ُبْشٰرى لِْلُمْسِلِمْيَ  َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكٰتبَ … َيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء وَُّهًدى وََّرْْحًَة وَّ  تِب ْ
Terjemahnya: 

“…Kami turunkan Kitab (Al-qur‟an) kepadamu untuk menjelaskan segala 

sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang 

Muslim”
1
 

Dalam aktivitas bermuamalah, agama Islam sangat menganjurkan ummat 

manusia untuk saling tolong menolong, sebagaimana sabda Nabi Muhammad 

SAW: 

َس اللَُّه َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم اْلِقَياَمِة وَ  نْ َيا نَ فَّ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ َمْن َمْن نَ فَّ

نْ َيا َواْْلِخرَة َر اللَُّه َعَلْيِه ِف الدُّ َر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَّ  َيسَّ

 

                                                           
1
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf AL-Qur’an dan Terjemahannya 

(Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 277. 
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Artinya: 

“Barang siapa yang membebaskan kesusahan seorang mu‟min di dunia, 

maka Allah SWT akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari 

kiamat. Barang siapa yang memudahkan seorang yang berada dalam 

kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan 

akhirat.”
2
 

 Aktivitas ekonomi merupakan upaya untuk mempermudah manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup 

manusia, Islam sudah menjamin keselamatan, kemakmuran serta kesejahteraan 

hidup msnusia dalam suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-qur‟an 

dan Hadist, dimana mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Hal ini 

menggambarkan bahwa Islam memiliki perhatian khusus terhadap golongan yang 

lemah. Allah SWT berfirman didalam Al-Qur‟an, surah At-Taubah ayat 60: 

َا الصََّدٰقُت لِْلُفَقرَاِۤء َواْلَمٰسِكْيِ   …ِاَّنَّ
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-

orang miskin…”
3
 

Kalangan lemah yang dimaksud adalah kalangan yang belum 

mendapatkan kesejahteraan ataupun belum memperoleh pendidikan yang layak. 

Perhatian tersebut diwujudkan salah satunya melalui perintah untuk berzakat.
4
 

Zakat merupakan salah satu instrument dalam agama Islam yang memeliki 

peranan yang sangat penting dalam menanggulangi kemiskinan dan membantu 

kehidupan orang-orang kalangan lemah. 

                                                           
2
 Lihat Syarah Shahih Muslim No. 2699  

3
Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf AL-Qur’an dan Terjemahannya, h.196 

4
 Al-Utsaimin, Enslopedi zakat, (Jakarta: Pustaka AS-Sunnah, 2008) h.48 
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 Sejarah mencatat bahwa pengelolaan zakat yang baik dalam suatu sistem 

yang tertata dan terkelola dengan rapi, akan memberikan dampak yang sangat 

besar dalam menumbuhkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

juga meningkatkan perekonomian ummat. Hal itu terbukti di masa kejayaan 

Islam, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang 

monumental, dimana beliau mampu mengoptimalkan potensi zakat sebagai solusi 

pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 

kekuasaanya. Terbukti pada masa kepemimpinannya yang kurang dari dua tahun, 

menurut para ahli sejarah, tidak ditemukan seorang pun yang mau menerima zakat 

pada masa itu.
5
 

Zakat merupakan salah satu kewajiban untuk seorang muslim atau badan 

usaha yang mempunyai harta serta sudah memenuhi ketentuan dan syarat sesuai 

syariah sehingga zakat mempunyai pengertian yaitu kewajiban yang wajib 

ditunaikan seseorang muslim/muslimah kepada golongan yang berhak 

menerimanya sebagai penerapan rukun Islam keempat di mana keberadaan zakat 

itu sendiri mempunyai tujuan penanaman nilai keimanan. Dapat dipahami juga 

bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta juga jiwa dari orang yang 

mengeluarkan zakat (muzakki). Sebagaimana firman Allah SWT dalam  surah At-

taubah ayat 103: 

ْيِهْم ِِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهمْ  رُُهْم َوتُ زَكِّ ُمْ  ۗ  ُخْذ ِمْن اَْمَواِلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ ُه  ۗ  ِانَّ َصٰلوَتَك َسَكٌن ِلَّ َواللّٰ
ْيٌع َعِلْيمٌ   َسَِ

 

                                                           
 5

 Siti Nur Hasanah, Maksimalisasi potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran 

Masyarakat, 2018 Jurnal: Vol.3 No.2, h. 185. 
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Terjemahnya:  

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan  

mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah 

ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”
6
 

 

Zakat juga merupakan kewajiban bagi muzzaki yang memiliki sifat 

membantu, menolong serta membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik 

dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT. Tidak hanya itu zakat 

membawa ketentraman pada hati manusia agar tidak lagi yang memiliki sifat 

tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir kemudian dapat terhindar dari 

bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang 

mungkin timbul dari golongan mereka ketika melihat golongan kaya yang 

berkecukupan hidupnya.
7
 

Penerapan pemungutan zakat semestinya dapat mengentaskan kesenjangan 

yang mencolok antara kalangan miskin serta kalangan kaya sehingga dapat 

menciptakan pembagian ekonomi yang menyeluruh dan juga dapat membantu 

menekan laju inflasi. Maka dari itu penanganan zakat yang tepat kemudian dapat 

dilakukan secara bertahap dapat menciptakan keadaan ekonomi yang seimbang 

yakni adil dan sejahtera. Untuk itu perlu adanya lembaga independen yang 

mengatur tentang pola pengumpulan serta penyaluran zakat, infak dan shadaqah 

atau biasa disebut dengan ZIS.
8
  

                                                           
6
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf AL-Qur’an dan Terjemahannya.h 203 

7
 AL-Utsaimin, Enslopedi zakat, h. 48. 

8
 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik  nomor 23 tahun 2011, tentang zakat 

(Bab 1: Pasal 3) 
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Salah satu lembaga pemerintah yang bertugas menghimpun dana 

masyarakat serta menyalurkannya kembali ialah apa yang dikenal dengan Badan 

Amil Zakat Nasional atau yang disingkat BAZNAS. Badan Amil Zakat 

merupakan organisasi pengelola zakat yang dimiliki pemerintah. Pembentukan 

BAZNAS pertama kali ditetapkan sesuai dengan keputusan Presiden No. 8 Tahun 

2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa 

pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta penyaluran 

zakat. Dalam Undang-Undang tersebut menentukan bahwa pemerintah berperan 

secara langsung dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat 

dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
9
 Setelah itu diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam 

Undang-Undang tersebut BAZNAS mengalami perubahan regulasi, BAZNAS 

pun berstatus sebagai lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri 

dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. 

BAZNAS merupakan satu diantara sedikit lembaga non structural yang 

mampu memberikan kontribusi kepada Negara di bidang pembangunan 

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan 

dana zakat. Dalam beroperasinya, BAZNAS juga mendapatkan bantuan 

pembiyaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun 

manfaat/kontribusi yang diberikan BAZNAS kepada Negara dan Bangsa jauh 

                                                           
9
 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik (Bab 1: pasal 1) 
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lebih besar, mengingat amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh Negara”, maka peran BAZNAS sangat menunjang 

tugas Negara dalam memberikan perlindungan, jaminan social, kepada fakir 

miskin dan anak-anak terlantar, juga menopang tugas Negara dalam 

mensejahterakan masyarakat secara umum.
10

 

Guna penguatan eksistensi kelembagaan BAZNAS maka proses 

manajemen berupa planning, organizing, actuating dan controlling harus 

dimaksimalkan. BAZNAS harus memiliki perencanaan yang bagus dalam 

pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dengan penyusunan program kerja 

yang matang dan memiliki titik fokus yang jelas, mengingat bahwa sumber utama 

terlaksananya program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i diambil dari dana 

zakat. 

 Salah satu program yang dihadirkan BAZNAS Kabupaten Enrekang 

adalah beasiswa kaderisasi imam dan da‟i. Program ini diperuntukkan bagi 

golongan yang kurang mampu dari sisi kemampuan ekonomi tapi punya prestasi 

dalam bidang akademik. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menyiapkan 

tenaga ahli agama bagi masyarakat Enrekang. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam tentang Efektivitas Program Beasiswa Kaderisasi Imam dan Da‟i di 

BAZNAS Kabupaten Enrekang. Adapun objek penelitian penulis yakni di 

BAZNAS Kabupaten Enrekang. 

                                                           
 10

 Ilham Kadir, Membangun Enrekang Bersama BAZNAS: Panduan berzakat sesuai 

syariat, (Enrekang: LSQ Makassar dan BAZNAS Enrekang, 2016), h. 22. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dijelaskan diatas, 

maka dalam rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah:  

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Beasiswa Kaderisasi Imam dan Da‟i di 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimana Efektivitas Program Beasiswa Kaderisasi Imam dan Da‟i di 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari latar belakang pemikiran yang mendasar lahirnya 

permasalahan pokok dan sub-sub masalah diatas, maka peneliti bertujuan meneliti 

konsep dan memaparkan masalah ini. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini 

ialah mengetahui efektivitas program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i 

BAZNAS Kabupaten Enrekang. 

D. Manfaat penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai persepsi mahasiswa terhadap suatu efektivitas 

program.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana latihan 

untuk menerapkan teori yang diperoleh selama di perguruan tinggi.  

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.  
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2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat setelah penelitian dalam penyusunan skripsi ini maka 

penulis berharap skripsi ini dapat berguna pada semua kalangan, baik secara 

akademik maupun secara praktis. 

a. Bagi mahasiswa, penerima beasiswa Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan wacana bagi mahasiswa penerima beasiswa untuk 

dapat menilai keefektifan program beasiswa. 

b. Bagi BAZNAS Enrekang, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi instansi penyelenggara beasiswa sebagai masukan dan referensi 

untuk mengetahui keefektifan program beasiswa kaderisasi imam dan 

da‟i. 

c. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk 

memahami secara mendalam mengenai pelaksanaan suatu program dan 

menambah pengetahuan dalam dunia kerja nantinya. 



 
 

9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Efektivitas Program  

a. Definisi Efektivitas  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata efektivitas diambil dari kata 

efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya); dapat 

membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan).
11

  

Adapun efektivitas adalah kesesuaian dalam suatu kegiatan terhadap 

sasaran yang dituju, serta kesesuain suatu kegiatan dengan peraturan yang 

berlaku.
12

 

 Berdasarkan uraian diatas efektifitas dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya.
13

Dengan kata lain, semakin banyak rencana 

yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin  efektif. 

b. Pendekatan Efektivitas 

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas 

tersebut efektif. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan terhadap 

efektivitas yaitu: 

 

 

                                                           
11

 Meity Taqdir Qodratillah dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet.I, Jakarta: Badan 

Pengembangaan dan Pembinaan Bahasa, 2011) h. 107. 
12

 Dapartemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai pustaka, 1989) h. 219 
13

 Komaruddin. Ensikllopedia Manajemen, (Cet.I, Jakarta: Bumi Aksara, 1994) h.209. 
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1) Pendekatan Sasaran 

 Pendekatan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga 

berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Dalam pendekatan ini 

pendekatan sasaran menggunakan pengukuran efektivitas yang dimulai dengan 

identifikasi sasaran dan mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran 

tersebut. Tidak hanya tercapainya tujuan/sasaran, faktor waktu pelaksanaan juga 

selalu digunakan dalam pengukuran efektivitas. Oleh karena itu dalam efektivitas 

selalu mengandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang 

tepat maka program tersebut efektif. 

2) Pendekatan Sumber 

  Pendekatan ini mengukur efektivitas berdasarkan keberhasilan suatu 

lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya dan 

juga memelihara keadaan serta sistem, hal ini dilakukan agar dapat berjalan 

efektif. Pendekatan ini berdasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu 

lembaga terhadap lingkungannya, karena suatu lembaga mempunyai hubungan 

yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan dapat diperoleh 

sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang 

dihasilkan juga dikasihkan pada lingkungannya.  

3) Pendekatan Proses 

 Pendekatan ini digunakan sebagai efisiensi dari suatu lembaga internal. 

Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar  dimana 

kegiatan bagian-bagian yang ada dapat berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan 

ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap 
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kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga yang 

menggamba rkan tingkat efisiensi lembaga.
14

 

c. Indikator efektivitas Program 

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara 

untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan 

membandingkan tujuan program dengan output program. Berdasarkan uraian teori 

di atas, keefektifan program beasiswa kaderisasi dalam penelitian ini diukur 

dengan: 

1) Ketepatan Sasaran Program 

 Sasaran program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i adalah mahsiswa aktif 

di sebuah perguruan tinggi yang tengah menjalani study atau dalam tahap 

penyelesaian study (D3 atau S1) dan berhak mendapatkan beasiswa. Mahasiswa 

yang merupakan sasaran program harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan (syarat umum, syarat khusus), ketepatan sasaran program beasiswa, 

serta ada atau tidaknya permasalahan dalam penyaluran pendidikan. 

2) Ketepatan Sosialisasi Program, meliputi: 

a) Transparansi (kemudahan mendapatkan informasi beasiswa). 

Transparansi merupakan keterbukaan pihak pemberi informasi kepada 

khalayak/penerima informasi dalam hal ini yaitu informasi beasiswa 

kaderisasi. 

                                                           
14

Starawaji, Corporate Social Responsibility dalam Praktek di Indonesia (Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, 2009)  h.179. 
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b) Kesesuaian Jadwal sosialisasi meliputi waktu dan tempat pelaksanaan 

sosialisasi mengenai beasiswa kaderisasi. Media sosialisasi yang 

digunakan merupakan sarana penghubung antara pemberi informasi 

kepada penerima beasiswa agar informasi dapat tersampaikan dengan 

baik. Sosialisasi pada mulanya menggunakan media langsung yaitu 

tatap muka dimana pihak penyelenggara beasiswa sosialisasi langsung 

ke sekolah-sekolah. Karena cara ini dianggap memerlukan biaya, 

tenaga dan waktu ekstra maka perlu dipertimbangkan media lain. 

Media sosialisasi yang digunakan mudah terjangkau oleh penerima 

informasi seperti media elektronik, media cetak, dan media online. 

3) Ketepatan tujuan program 

 Tujuan program merupakan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

program. Tujuan program beasiswa kaderisasi imam dan dai ini adalah untuk 

mencetak calon-calon imam dan da‟i yang siap mengabdi untuk ditempatkan di 

Daerah masing-masing. Untuk mengukur tercapainya tujuan program maka 

ditinjau dari kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmunya di lapangan 

setelah menempuh jenjang pendidikan sesuai dengan target yang dibebankan. 

4) Ketepatan pemantauan program, meliputi: 

a) Monitoring  

Monitoring merupakan pengawasan dalam pelaksanaan program, 

mengawasi masalah-masalah yang muncul dan mencari solusi untuk 

mengatasinya. Indikator yang digunakan yaitu pengawasan terhadap setiap 

perkembangan dalam pelaksanaan program. 
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b) Evaluasi 

Evaluasi digunakan untuk membandingkan antara target dalam 

program beasiswa yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh. Evaluasi 

juga digunakan untuk meningkatkan kualitas program karena dengan 

kualitas maka diketahui masalah-masalah yang dihadapi dalam 

pelaksanaan dan solusi untuk mengatasinya. Evaluasi program penting 

dilakukan agar pelaksana program mengetahui  setiap perkembangan yang 

diperolehnya. 

2. Beasiswa  

a. Definisi Beasiswa 

Pengertian beasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan 

biaya belajar.
15

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa beasiswa adalah 

bantuan yang diberikan oleh seseorang atau lembaga tertentu kepada 

pelajar/mahasiswa untuk membiayai pendidikannya dengan syarat-syarat yang 

telah ditentukan oleh pemberi beasiswa. 

b. Program beasiswa kaderisasi imam dan dai di BAZNAS Enrekang 

Program beasiswa kaderisasi imam dan dai adalah salah satu program 

unggulan BAZNAS Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan yang  mana dalam 

program ini pihak BAZNAS memberikan beasiswa berupa uang tunai sebesar Rp 

5.000.000/tahun kepada para pelajar/mahasiswa yang masuk dalam program 

                                                           
15

Meity Taqdir Qodratillah dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 44. 
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beasiswa kaderisasi imam dan da‟i untuk meringkan biaya pendidikannya dengan 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BAZNAS Enrekang. 

3. Kaderisasi Imam dan Da’i 

a. Pengertian Kaderisasi 

Didalam keseharian kita, tentu kita sering mendengar istilah kader atau 

kaderisasi. Menurut KBBI, kaderisasi yang diawali dari kata Kader, mempunyai 

makna yaitu orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam 

pemerintahan, partai dan sebagainya, sedangkan kaderisasi sendiri adalah 

pengkaderan atau pengaderan yang berarti proses, cara, perbuatan mendidik atau 

membentuk seseorang menjadi kader.
16

 

Agar kaderisasi memeliki esensi yang maksimal maka kaderisasi harus  

memiliki konsep, tujuan, proses yang jelas yang dapat mendukung lahirnya kader 

yang ideal, memiliki pribadi yang partisipatif, aspiratif, mandiri, beretika dan 

berahlak. Di sinilah peran kaderisasi, selain membentuk kader juga akan memberi 

petunjuk dan juga arah bagi setiap orang yang dikader. Itulah tugas pengkader, 

Mereka harus memberi kaderisasi yang beresensi, sehingga dapat menciptakan 

insan yang baik. 

Dari pengertian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kaderisasi 

imam dan da'i secara luas memiliki pengertian suatu proses pendidikan imam dan 

da'i kepada individu atau sekelompok orang dimana dalam proses pendidikan 

tersebut diharapkan lahirnya kader-kader yang memeliki kualitas yang ideal, 

dimana mampu mengemban amanah keummatan. 

                                                           
16

 Meity Taqdir Qodratillah dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 44. 
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Istilah kaderisasi tidak terbatas pada ranah organisasi saja, akan tetapi kata 

kaderisasi memiliki makna yang lebih luas. Dalam agama islam yang mulia ini 

juga akrab dengan istilah kaderisasi. Kaderisasi dalam islam menjadi bagian 

terpenting yang harus diperhatikan dalam perjalanan Da‟wah islamiyah, bahkan 

menjadi tugas yang mulia, karena tujuan besar dari kaderisasi itu sendiri ialah 

untuk mencetak kader yang tanguh, memiliki pribadi yang Rabbani dengan 

karakteristik ummat terbaik. Didalam Al-Qur‟an Allah SWT berfirman dalam 

surah Ali-Imran ayat 110: 

َر اُمٍَّة اُْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َوتَ ن ْ  ِه ُكْنُتْم َخي ْ  ۗ  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمنُ ْوَن بِاللّٰ
ُْم  رًا ِلَّ ُهُم اْلُمْؤِمنُ ْوَن َواَْكثَ رُُهُم اْلٰفِسُقْونَ  ۗ  َوَلْو ٰاَمَن اَْهُل اْلِكٰتِب َلَكاَن َخي ْ  ِمن ْ

Terjemahnya: 

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia 

(selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang 

mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman 

dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” 

 Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwasanya ummat terbaik adalah 

ummat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kapada 

keburukan, inilah bentuk generasi yang diinginkan dalam islam. 

b. Perkaderan dalam perspektif Al- qur‟an dan Hadits 

Al-Qur‟an dan Hadits adalah pedoman hidup umat Islam sebagaimana 

diriwayatkan dari Imam Malik bahwa telah sampai kepadanya sabda Rasulullah 

saw: 

ْكُتْم ِِبَِما ِكَتاَب اللَِّه َوُسنََّة نَِبيِّهِ   تَ رَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن َلْن َتِضلُّوا َما ََتَسَّ
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Artinya: 

  “Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegangan 

pada keduanya kalian tidak akan tersesat selamanya, dua perkara tersebut 

adalah Kitab Allah dan Sunnah Rosul-Nya”
17

 

 Pada konteks ini Al-qur‟an memberikan isyarat tentang sosok kader yang 

dapat menjadi cerminan dalam perkaderan sekaligus proses bagaimana kader 

tersebut dibentuk. Di antara isyarat dari ayat Al-quran dan Hadits tersebut adalah: 

1) Kader itu perlu disiapkan, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An- nisaa : 9 

َه َوْليَ ُقْوُلْوا قَ ْوًًل  ۗ  َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضٰعًفا َخافُ ْوا َعَلْيِهمْ  َوْلَيْخَش الَِّذْيَن َلْو تَ رَُكْوا ِمنْ  فَ ْلَيت َُّقوا اللّٰ
 َسِدْيًدا

Terjemahnya: 

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 

meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka 

khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah 

dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. 

 Pada ayat ini dijelaskan pentingnya memperhatikan generasi muda, di 

dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa asbabu an-nuzul nya ayat ini berkaitan 

dengan warisan,
18

 dimana orang tua dilarang meninggalkan anak keturunannya 

dalam keadaan miskin (lemah dalam hal ekonomi). Meskipun ayat ini diturunkan 

dengan asbabu an-nuzulnya tentang larangan meninggalkan anak keturunannya 

dalam keadaan miskin (lemah dalam hal ekonomi, namun ada sebuah kaedah 

ushul fiqhi yang berbunyi: 

 السبب خبصوص ًل اللفظ بعموم العربة

 

                                                           
17

 HR. Malik dalam Al-Muwatha no.1077,( Bairut: Darul Ma‟rifah). h. 370. 
 

18
 Hamka, Tafsir al Azhar jilid 2,( Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), h. 350. 
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Artinya: 

 “Patokan dalam memahami makna ayat adalah lafadznya yang bersifat 

umum, bukan kekhususan sebabnya”.
19

 

  Dari kaedah ushul fiqhi di atas, larangan meninggalkan generasi dalam 

keadaan lemah bukan hanya menyangkut lemah dalam hal ekonomi saja 

melainkan lemah dalam segala hal, Baik itu lemah dalam hal aqidah, syariat, 

psikis, sosisl, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Larangan meninggalkan 

generasi lemah merupakan tanda untuk mempersiapkan kader sebagai pelanjut 

estafet kepemimpinan. Penafsiran ini diambil dari umumnya lafadz bukan 

khususnya sebab, sehingga terbuka celah bahwa ayat ini dapat ditafsirkan secara 

lebih luas. 

 Larangan meninggalkan generasi lemah adalah isyarat untuk menyiapkan 

kader sebagai pelanjut kepemimpinan. Fakta sejarah menunjukkan banyaknya 

kekuasaan runtuh karena generasi penerusnya yang lemah. 

2) Perkaderan juga merupakan sebagai pewarisan nilai. Sebagaimana yang 

diisyaratkan di dalam Q.S.Al-baqarah : 132-133: 

ى َبِنَّ  ۗ  َويَ ْعُقْوبُ  بَِنْيهِ  مُ اِبْ ٰره ۗ  ِِبَا َوَوصّٰ هَ  ِانَّ  ي ٰ ْينَ  َلُكمُ  اْصَطٰفى اللّٰ  َواَنْ ُتمْ  ِاًلَّ  ََتُْوُتنَّ  َفَل  الدِّ
 ۗ  َما تَ ْعُبُدْوَن ِمنْ  لَِبِنْيهِ  قَالَ  ِاذْ  ۗ  اْلَمْوتُ  يَ ْعُقْوبَ  َحَضرَ  اِذْ  ُشَهَداۤءَ  ُكْنُتمْ  اَمْ  ۗ   مُّْسِلُمْونَ 

َك اِبْ ٰره ۗ  بَ ْعِديْ   لَه َوََنْنُ  ۗ  وَّاِحًدا ِاِٰلًا َوِاْسٰحقَ  َوِاَْسِٰعْيلَ  مَ قَاُلْوا نَ ْعُبُد ِاِٰلََك َواِٰلَه ٰابَاۤىِٕ
 ُمْسِلُمْونَ 

Terjemahnya: 

                                                           
 

19
 Al- Utsaimin, Ta’liiq ala Qawaaid Al- Hasan, (Riyaadh, Daar Ibnu Jauzi 1431 H) h. 18  
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“Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya dan demikian 

pula Ya„qub, “Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih 

agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.” 

Apakah kamu (hadir) menjadi saksi menjelang kematian Ya„qub ketika dia 

berkata kepada anak-anaknya, “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” 

Mereka menjawab, “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek 

moyangmu: Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan 

(hanya) kepada-Nya kami berserah diri.” 

 Pada ayat ini dijelaskan secara gamblang bagaimana Nabi Ibrahim AS dan 

Nabi Ya‟kub AS menanamkan sebuah karakter kepada anak keturunannya dengan 

wasiat yang begitu indah, agar jangan sampai mati dalam keadaan bukan muslim. 

Lalu yang kedua adalah pertanyaan untuk Bani Israil yang mempertanyakan sikap 

anak-anak Ya‟kub tentang Islam sebagai agama yang mengajarkan Tauhid dengan 

menyembah Allah swt. Pertanyaan itu kemudian dijawab secara jelas bahwa anak- 

anak ya‟kub akan menyembah Allah, Tuhannya Ibrahim AS, Ismail AS, dan Ishaq 

AS. Namun secara tersirat, ayat ini berbicara lebih dalam tentang pewarisan nilai, 

ajaran dan sistem hidup, yaitu Islam dengan ajaran tauhid. Melakukan kaderisasi 

adalah mewariskan Islam, dan mewariskan Islam adalah mewariskan masa depan 

yang cerah. 

3) Kader itu berani memimpin menegakkan amar ma‟ruf dan melawan 

kemunkaran serta berani  membuat perubahan kearah yang lebih baik. Kita 

bisa mengambil pelajaran dari kisah Ibrahim muda yang termuat dalam 

Q.S. al Anbiyaa‟ ayat 57 – 58: 

ِه ًَلَِكْيَدنَّ َاْصَناَمُكْم بَ ْعَد  ُْم لََعلَُّهْم اِلَْيِه َوتَاللّٰ رًا ِلَّ اَْن تُ َولُّْوا ُمْدِبرِْيَن َفَجَعَلُهْم ُجٰذًذا ِاًلَّ َكِبي ْ
 يَ ْرِجُعْونَ 

Terjemahnya: 
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(Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya,) “Demi Allah, sungguh, aku akan 

melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi 

meninggalkannya.”Dia (Ibrahim) lalu menjadikan mereka (berhala-berhala 

itu) hancur berkeping-keping, kecuali (satu patung) yang terbesar milik 

mereka agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya. 

 Dalam kisah ini kita mendapat gambaran pada sosok Nabi Ibrahim AS, 

Seorang manusia yang memiliki keberaniaan untuk melawan penguasa dalam 

menyuarakan dan menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan walaupun 

dalam situasi yang sangat beresiko. 

4) Kader itu Rahmatan lil‟alamin  

 Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia. Salah satu tugas 

manusia adalah menjadi Khalifah di muka bumi,
20

 oleh karenanya tugas seorang 

Khalifah adalah memimpin kehidupan di muka bumi dengan membawa 

kedamaian dan rahmat bagi semesta alam. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al- 

anbiyaa ayat 107: 

 اَْرَسْلٰنَك ِاًلَّ َرْْحًَة لِّْلٰعَلِمْيَ  ۗ  َوَما
Terjemahnya: 

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat 

bagi seluruh alam”. 

 Pada konteks ini, perkaderan haruslah memiliki orientasi yang 

berkemajuan, perkaderan harus mampu menghasilkan generasi-generasi yang 

unggul, berkarakter dan memiliki ahlak yang mulia dan memiliki masa depan 

yang bahagia lagi membahagiakan orang lain. 

5) Proses Perkaderan harus efektif dan efisien 
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 Lihat Q.S AL-Baqarah: 30 
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 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, efektif berarti ada efeknya 

akibatnya, pengaruhnya, kesannya; manjur atau mujarab; dapat membawa hasil.
21

 

Perkaderan yang efektif artinya perkaderan yang membawa keberhasilan sehingga 

memperoleh kader sesuai yang diharapkan. Sementara efisien diartikan tepat atau 

sesuai untuk mengerjakan dan menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-

buang waktu, tenaga dan biaya dan dapat memberikan cerminan sosok-sosok 

teladan dan isyarat tentang profil kader yang memimpin Islam di dunia ini.  

 Islam sebagai agama yang sempurna memberikan sebuah prinsip efektif 

dan efisien dalam tindakan apapun, termasuk dalam memberikan pembinaan dan 

pendidikan kader. Dalam konteks kaderisasi Imam dan da‟i, sistem pendidikan 

kader harus memuat prinsip efektif dan efisien.  

6) Perkaderan itu merupakan pendidikan berkelanjutan. 

 Allah SWT berfirman dalam Al-qur‟an bahwasanya Muhammad SAW itu 

adalah tauladan bagi umat manusia.  

َه َواْليَ ْوَم اًْلِٰخَر َوذََكَر اللّٰ  ِه اُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن يَ ْرُجوا اللّٰ   هَ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفْ َرُسْوِل اللّٰ
رًا  ۗ  َكِثي ْ

Terjemahnya: 

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik 

bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah SWT”. 

Keteladanan yang diberikan Muhammad saw menyangkut berbagai hal 

termasuk bagaimana Muhammad SAW melakukan kaderisasi kepada para 

sahabatnya. Sejarah yang sudah menjadi pengetahuan umum adalah pembinaan 

                                                           
21

 Hamka, Tafsir al Azhar, jilid 9, hal 122. 
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yang dilakukan Nabi Muhammad saw kepada para sahabat beliau di rumah al 

Arqom bin Abil Arqom. Selama masa dakwah yang masih ditujukan untuk 

kalangan terbatas, sering dikenal dengan periode dakwah sembunyi-sembunyi, 

Rasulullah menempa para sahabat dengan mengajarkan dasar-dasar Islam, 

diantaranya terkait dengan tauhid, kesetaraan dan keadilan manusia. 

Pembinaan yang intensif oleh orang yang terpilih, Muhammad saw, ini 

kemudian melahirkan para sahabat yang komitmennya terhadap Islam terkenal 

sepanjang zaman. Proses pembinaan di rumah al Arqom ini pun telah diakui 

sebagai pembinaan yang sukses dalam sejarah Islam sampai kemudian metode ini 

diadopsi oleh berbagai organisasi-organisasi islam. Model pembinaan serupa 

kemudian juga diikuti oleh pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan yang 

sangat terkenal melakukan pembinaan intensif di Langgar Kidul Kauman. Salah 

satu kisah yang monumental adalah pembelajaran Q.S. al Ma‟un yang tidak segera 

selesai dan berganti dengan surat yang lain dalam al Quran sebelum Q.S. al Ma‟un 

ini dipahami sampai diamalkan. Pembinaan K.H. Ahmad Dahlan yang intensif 

dan berkelanjutan ini kemudian melahirkan karya amal yang besar, 

Muhammadiyah. 

 Kata Islam memiliki asal kata yang sama dengan kata sullam yang artinya 

tangga. Sebagaimana diketahui bahwa karakteristik tangga adalah banyak 

memiliki anak tangga dan untuk menaiki tangga itu harus dilakukan satu persatu 

sampai kemudian orang yang menaikinya sampai pada lantai di atasnya. Demikian 

juga dengan belajar Islam, harus berproses sedikit demi sedikit dan terus menerus 

sampai kemudian memahami Islam. Demikianlah pembinaan kepada orang belajar 
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Islam harus bertahap dan terus menerus. Uraian diatas menjelaskan tentang 

pandangan Al-Qur‟an mengenai pentingnya kaderisasi imam dan da‟i atau biasa 

disebut Muballig.
22

 Suatu hal yang mesti di perhatikan, mengingat tantangan yang 

harus di hadapinya semakin banyak, berat dan kompleks. Untuk itu, berbagai 

aspek yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kader perlu diupayakan dengan 

sebaik-baiknya, dengan pembinaan yang intensif dan berkelanjutan serta dikelola 

secara efektif dan efisien diharapkan dapat melahirkan kader-kader yang 

berkualitas. Dengan cara demikian kehadiran mereka benar-benar dibutuhkan dan 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

B. Kerangka Berpikir  

 Program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i adalah suatu program yang 

dirancang khusus oleh BAZNAS Enrekang bekerjasama dengan beberapa 

kampus, yang memang memiliki keunggulan dalam melahirkan da‟i, yang benar-

benar kompeten di bidangnya. Program ini diperuntukkan bagi Mahasiswa yang 

telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Enrekang. 

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menyiapkan tenaga ahli agama bagi 

masyarakat Enrekang. 

 Untuk mengetahui keefektifan suatu program maka diukur dengan 

beberapa indikator yaitu berdasarkan ketepatan sasaran program, ketepatan 

sosialisasi program, ketepatan tujuan program, dan ketepatan pemantauan 

program. Komponen-komponen tersebut digunakan oleh peneliti sebagai dasar 
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Muballig berasal dari bahasa Arab, ballagah-yuballighu-tabliighan: orang yang 

menyampaikan. Dalam perkembangan selanjutnya muballigh menjadi suatu istilah yang mengacu 

kepada seseorang yang tugasnya menyampaikan ajaran islam kepada masyarakat secara lisan. 
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pengukuran efektivitas program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i di BAZNAS 

Enrekang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam 

penelitian ini, peneliti mencoba memfokuskan kajian pada suatu objek tertentu 

yang diperlukan sebagai suatu kasus. Adapun data yang diperlukan dalam 

penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Oleh karena itu, peneliti harus 

mampu menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan 

oleh partisipan atau sumber data.
23

 

 Penelitian studi kasus akan kurang kedalamanya bilamana hanya 

dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum 

memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan 

kehilangan artinya kalau hanya ditunjukan sekedar untuk  memperoleh gambaran 

umum, namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu 

dipelajari secara intensif dan mendalam. Studi kasus yang baik harus di lakukan 

secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. 

Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang 

diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan 

mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus 

dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan 

diteliti. 
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 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Cet. Ke 10 ;Bandung: 

Alfabeta, 2010) h. 285. 
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B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian adalah BAZNAS 

Kabupaten Enrekang yang terletak di Jl. Jendral Sudirman, No.8, Kel.  Galonta, 

Kec. Enrekang, Sulawesi Selatatan, Kode pos. 91711. 

C. Fokus Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan masalah terlebih dahulu 

supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan 

tujuan penelitian, maka peneliti memfokuskan untuk meneliti: 

1. Pelaksanaan program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i di BAZNAS 

Kabupaten Enrekang. 

2. Efektifitas Program Beasiswa Kaderisasi Imam dan Da‟i BAZNAS 

Kabupaten Enrekang. 

D. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 

sekunder: 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian setelah melakukan wawancara dan observasi terhadap objek-

objek permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengambil informan,yaitu para penerima beasiswa kader imam dan da‟i, 

staf, dan unsur pimpinan BAZNAS Enrekang. 

2. Data sekunder merupakan data yang terkumpul diperoleh dari studi 

kepustakaan (library research) laporan penelitian, buku-buku, literatur, 

serta sumber lain yang berkaitan dengan BAZNAS Enrekang. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian akan memperoleh data yang representatif  jika menggunakan 

metode yang mampu mengungkap data yang diperlukan. Untuk itu, di dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara, 

observasi, dan pengumpulan dokumentasi. 

1. Interview 

 Interview atau wawancara adalah metode dalam bentuk komunikasi 

langsung antar peneliti dengan responden. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
24

 Wawancara dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan secara sistematis dan telah tersusun sebelumnya. 

2. Observasi  

 Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai 

dengan keinginan peneliti karena mengadakaan pengamatan secara langsung atau 

disebut pengamatan partispatif, yang dimana peneliti juga menjadi instrument atau 

alat dalam penelitian sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun 

langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah 

ditentukan sebagai sumber data. Observasi dalam penelitian ini melihat secara 

langsung bagaimana Efektivitas Program Beasiswa Kader Imam dan Da‟i di 

BAZNAS Kabupaten Enrekang. 
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. W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2005) h.119. 
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3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen untuk memperoleh 

data-data yang bentuknya catatan, dokumen, peraturan, gambar, agenda , traskrip, 

majalah, buku, surat kabar dan data-data lain yang dapat menguatkan hasil 

penelitian ini.
25

 

F. Instrument Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data atau informasi yang berguna guna memudahkan menjawab permasalahan 

penelitian dan mencapai hasil yang lebih baik, sempurna, dan sistematis. Adapun 

instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah: 

1. Pedoman observasi 

  Panduan observasi adalah sebuah lembaran yang berisi catatan mengenai  

data atau objek yang akan diteliti. 

2. Pedoman wawancara  

Panduan wawancara adalah daftar pertanyaan tertulis yang akan dijadikan 

pedoman bagi peneliti pada saat melakukan wawancara kepada informan. 

3. Alat perekam suara 

Alat perekam suara yaitu alat yang digunakan untuk merekam 

pembicaraan pada saat melakukan wawancara. 
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4. Kamera 

Kamera adalah alat yang digunakan untuk mendokumentasikan data 

penelitian berbentuk gambar. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

bahwa peneliti memfokuskan perhatian pada data yang ada dilapangan sehingga 

segala sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan penelitian akan menjadi 

sangat penting. Sedangkan teori akan dibangun berdasarkan temuan data dari 

sumber data. Data merupakan segalanya yang dapat memecahkan semua masalah 

penelitian. Adapun langkah-langkah teknis analisis data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam atau 

memperdalam dan mengklasifikasikan data dengan mengambil yang diperlukan 

dan membuang yang tidak diperlukan. Data yang dibutuhkan berarti data yang 

dapat digunakan secara langsung untuk menjawab pertanyaan penelitian atau 

rumusan masalah. Data yang tidak perlu adalah data yang tidak relevan dengan 

subjek penelitian. Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian yang 

masih mentah atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. 

b. Peneliti menetapkan unit-unit dalam bentuk klausa faktual sederhana 

untuk titik fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan terlebih 
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dahulu membaca dan memeriksa semua jenis data yang telah 

dikumpulkan. Susunan satuan-satuan tersebut hanya berupa klausa-klausa 

faktual. 

2. Penyajian Data 

 Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Dengan penyajian data, data yang terorganisir disusun dalam pola relasional 

sehingga mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Selain itu, 

penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

pekerjaan lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut. Peneliti mendeskripsikan 

penyajian data dalam penelitian ini secara naratif. 

3. Verifikasi 

 Setelah menyajikan data, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan 

berdasarkan reduksi data yang disajikan. Kesimpulan yang dikemukakan 

sebelumnya bersifat sementara dan berubah jika kesimpulan yang dibuat pada 

tahap awal tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat 

peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, sehingga kesimpulan 

yang harus dikemukakan pada penelitian ini adalah kesimpulan yang kredibel.
26

 

 Dalam uraian di atas terkait teknik pengolahan dan analisis data, maka 

peneliti mencoba mengolah dan menganalisis data melalui beberapa tahapan 

yaitu: 
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Pertama, melakukan reduksi data.  

Kedua, peneliti melakukan penyajian data. 

Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan. 

dari data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. 

 Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berikut ini, penulis akan mengemukakan hasil temuan penelitian mengenai 

Efektivitas Program Beasiswa Kaderisasi Imam dan Da‟i/Daiyaah di BAZNAS 

Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara, 

observasi dan dokumentasi untuk menggali informasi-informasi penting, juga 

berusaha memperoleh data dari studi kepustakaan (library research), buku-buku, 

literatur, serta sumber lain yang berkaitan dengan BAZNAS Kabupaten Enrekang. 

Adapun temuan penelitian meliputi: 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat BAZNAS Enrekang 

Sejarah panjang menjadikan zakat masuk dalam hukum positif Negara RI, 

akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah dengan lahirnya undang-undang No. 

38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut diakui 

adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang 

dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh 

masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS Pusat, 

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sebagai implementasi UU No. 

38 tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat 

keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2001. Dalam surat keputusan 

ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan 

dan pendayagunaan zakat. 
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Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui penggantian undang-

undang No. 38 tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU No. 23 tahun 

2011 pada tanggal 25 November 2011. Dalam UU ini menetapkan bahwa 

pengelolaan zakat bertujuan: 

a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan 

zakat. 

b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan. 

 Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, Undang-Undang tentang zakat 

mengatur bahwa kelembagaan pengelola harus terintegrasi dengan Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik 

Badan Amil Zakat (BAZ) daerah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

 Pada tanggal 21 Agustus 2009, Bupati Enrekang saat itu H. Latinro 

Latunrung mengeluarkan surat keputusan (SK) Bupati Enrekang No. 

291/KEP/VIII/2009 tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) 

Kabupaten Enrekang Masa Bakti 2009-2012. Keputusanm ini memperhatikan 

hasil musyawarah tokoh agama, tokoh masyarakat, cendikiawan, ulama, 

Professional, pejabat pemerintah dan pengurus BAZ lama yang telah dilaksanakan 

pada tanggal 13 juli 2009 tentang pemilihan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) 

Kabupaten Enrekang. Selain itu, usulan Kepala Kantor Dapartemen Agama 

Kabupaten Enrekang No. Kd. 21. 20/7/BA.03/2/753/2009 tanggal 18 juli 2009 

tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang 

masa bakti 2009-2012, kemudian keputusan ini diperpanjang hingga 2015. 
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Hingga akhirnya, Bupati Enrekang yang saat itu menjabat H. Muslimin Bando 

M.Pd mempelopori terbentuknya BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan 

mengeluarkan keputusan Bupati Enrekang No. 479/KEP/11/2015 tentang 

pembentukan panitia calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang. Hasilnya, 

pada tanggal 19 Februari 2016, Bupati Enrekang mengeluarkan keputusan Bupati 

Enrekang No. 65/KEP/11/2016 tentang susunan pengurus BAZNAS Kabupaten 

Enrekang periode 2016-2021 dengan memperhatikan surat keputusan BAZNAS 

Pusat No. 057/BP/BAZNAS/I/2016 tentang jawaban permohonan pertimbangan 

pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan juga berita acara panitia seleksi 

pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang No. 06/PANSEL-BAZNAS-

EK/II/2016.
27

 

Berikut ini Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Enrekang periode 

2016-2021: 

Dewan Pertimbangan: 

1. Bupati Enrekang 

2. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Enrekang 

3. Ketua MUI Kabupaten Enrekang 

Komisi Pengawas: 

1. Pimpinan PT. Bank SULSELBAR CAB. Enrekang 

2. Drs. H. Syawal Sitonda, MM 

3. Haming, SH 

4. Drs. H. Dahaling Laogi 

5. Drs. Mardan 
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Pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang 2016-2021: 

1. Ketua: Drs, H. Suardi 

2. WK. I: Kadir Lesang, S.Ag 

3. WK.II: Ir. Mursjid Saleh Malappa 

4. WK.III: Baharuddin SE, MM 

5. WK.IV: Dr. Ilham Kadir, MA 

 Pada tanggal 30/juni/2021, Bupati Enrekang Muslimin Bando melantik 

pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang  periode 2021-2026. Adapun Susunan 

Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang Periode 2021-2026 

sebagai berikut: 

1. Ketua: drh. H. Junwar, M. Si 

2. WK. I: Baharuddin SE, MM 

3. WK.II: Kadir Lesang, S.Ag 

4. WK.III: Drs. H. Kamaruddin SL, M. Ag 

5. WK.IV: Dr. Ilham Kadir, MA 

2. Landasan Hukum Berdirinya BAZNAS Kabupaten Enrekang 

  Adapun dasar/landasan hukum yang dijadikan patokan berdirinya 

BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut: 

a. Landasan Syariah 

  Adapun landasan syariah yang menjadi dasar berdirinya BAZNAS 

Kabupaten Enrekang baik berupa ayat-ayat Al-Qur‟an, Hadist, maupun perkataan 

para ulama sebagai berikut: 
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1) QS. At-Taubah (9) ayat 60 

َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلْوبُ ُهْم َوِِف الرِّقَابِ  َا الصََّدٰقُت لِْلُفَقرَاِۤء َواْلَمٰسِكْيِ َواْلَعاِمِلْيَ َعَلي ْ َواْلَغارِِمْيَ  ِاَّنَّ
ِبْيلِ  ِه َواْبِن السَّ ِه  ۗ  َوِفْ َسِبْيِل اللّٰ َن اللّٰ ُه َعِلْيٌم َحِكْيمٌ ۗ  َفرِْيَضًة مِّ  َواللّٰ

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 

amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), hamba sahaya, orang 

yang berutang, fii sabilillah dan ibnu sabil, sabagai kewajiban dari Allah. 

Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” 

2) QS. At-Taubah (9) ayat 71 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ۗ  َواْلُمْؤِمنُ ْوَن َواْلُمْؤِمٰنُت بَ ْعُضُهْم اَْولَِيۤاُء بَ ْعضٍ  يَْأُمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َويَ ن ْ
َه َوَرُسْولَه  ُعْوَن اللّٰ كَ اُ ۗ  َويُِقْيُمْوَن الصَّٰلوَة َويُ ْؤتُ ْوَن الزَّٰكوَة َويُِطي ْ هُ  َسيَ ْرَْحُُهمُ  وٰلۤىِٕ هَ  ِانَّ ۗ   اللّٰ  اللّٰ

 َحِكْيمٌ  َعزِيْ زٌ 

Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian 

meraka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 

(berbuat) yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan 

shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasulnya. Mereka 

akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh, Allah maha perkasa lagi 

maha bijaksana.” 

3) QS. At-Taubah (9) ayat 103 

رُُهْم َوتُ َز  ِلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ يِهم ِِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ُخْذ ِمْن أَْموَٰ ُْم  ۗ  كِّ  ۗ  ِإنَّ َصَلٰوَتَك َسَكٌن ِلَّ
يٌع َعِليمٌ   َوٱللَُّه َسَِ
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Terjemahnya: 

“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.”
28

 

4) Pesan Rasulullah SAW  kepada Mu‟az bin Jabal ketika diutus ke Yaman 

َشَهاَدُة َأْن ًَل إِٰل َه ِإًلَّ اهلُل َوأَنَّ ِإنََّك َسَتْأِتْ قَ ْوًما أَْهَل ِكَتاٍب ، فَ ْلَيُكْن َأوََّل َما َتْدُعْوُهْم إِلَْىِه 
ًدا َرُسْوُل اهللِ  ُدوا اهلَل فَِإْن ُهْم َأطَاُعْوا َلَك ِبٰذِلَك ، فََأْخربُْهْم -َوِفْ رَِوايَةٍ -ُُمَمَّ : ِإََل َأْن يُ َوحِّ

َلةٍ  ، فَِإْن ُهْم َأطَاُعْوا َلَك ِبٰذِلَك ،  َأنَّ اهلَل َقْد فَ َرَض َعَلْيِهْم َخ ْمَس َصَلَواٍت ِفْ ُكلِّ يَ ْوٍم َولَي ْ
ْن ُهْم َفَأْخربُْهْم َأنَّ اهلَل َقْد فَ َرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تُ ْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَياِئِهْم فَ تُ َردُّ َعَلى فُ َقرَاِئِهْم ، فَإِ 

َنُه َوبَ ْيَ اهلِل َأطَاُعْوا َلَك ِبٰذِلَك ، فَِإيَّاَك وََكرَاِئَم أَْمَواِلِِْم ، َواتَِّق َدْعوَ  َة الْ َمْظُلْوِم ، فَِإنَُّه لَْيَس بَ ي ْ
 .ِحَجابٌ 

Terjemahnya: 

“Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengirim Mu‟adz ke Yaman, 

ia pun berkata padanya,“sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum dari 

ahli kitab. Maka ajakan engkau pertama kali kepada mereka adalah supaya 

mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah mengerti hal 

tersebut, maka kabari pada mereka bahwasanya  Allah telah mewajibkan 

pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka melakukanya, 

maka kabari mereka, bahwa Allah juga telah mewajibkan pada mereka 

zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang orang kaya di antara 

mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. 

Jika mereka melaksanakan hal itu, maka ambillah dari harta mereka, 

namun hati-hati dari harta berharga yang mereka miliki. (HR. Bukhari, 

no.7372; muslim no 19).”
29

 

5) Adapun pendapat ahli fiqih yang melandasi berdirinya BAZNAS adalah 

perkataan Dr. Wahbah Az-zuhaili beliau berkata: “Keawajiban zakat 

                                                           
 28

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf AL-qur’an. h. 203 

 
29

 Sholeh bin Fauzan, Al-Mulakhkhash fii Syarh Kitâbit Tauhîd (Cet.I ; Arab 

Saudi, Daarul A‟shimah, 1422 H/2001 M) h. 55. 
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merupakan sarana paling utama untuk mewujudkan jaminan social dalam 

Islam dan mengatasi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin”
30

 

b. Landasan Undang-Undang 

 Dari uraian di atas tentang sejarah singkat BAZNAS Kabupaten Enrekang, 

peneliti berkesimpulan mengenai landasan hukum yang menjadi tolak ukur 

pembentukan BAZNAS Kabupaten Enrekang, yakni: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat. 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 23Tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat. 

3) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

optimalisasi pengumpulan zakat. 

4) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

pengelolaan zakat. 

5) Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pedoman 

perhitungan, pengumpulan, dan pendayahgunaan zakat, infak, shadaqah, 

dan dana social keagamaan lainnya.
31

 

3. Visi, Misi dan Nilai BAZNAS Kabupaten Enrekang 

a. Visi 

“Menjadi Lembaga Utama Dalam Menyejahterakan Ummat Dan Menjadi 

Kabupaten Muzakki” 

                                                           
 

30
 Wahbah Az-zuhaili, Fiqhul Islam, juz 2 (Daarul Fikri, damaskus, 1985)   h.732  

 
31

 Suardi dkk, Rencana Strategis Zakat, 2016, h. 
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1) Zakat center: Kordinator seluruh unit pelayanan Zakat (UPZ) Kabupaten 

Enrekang dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
32

yang resmi. 

2) Kompeten: Mampu menjalankan amanah secara profesional sesuai syariáh 

serta berbasis teknologi informasi untuk mengintegrasikan data muzakki, 

mustahik, program penyaluran, pelaporan dan publikasi. 

3) Terpercaya: Menjadi lembaga zakat yang amanah dalam pengelolaan 

zakat. 

4) Berzakat dengan benar: Berzakat melalui Amil sesuai syariah. 

5) Indonesia berkah: Sesuai tujuan zakat yaitu kesejahteraan dan keberkahan 

hidup bagi muzakki dan mustahik. 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut dapat ditempuh melalui 7 (tujuh) misi 

BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai berikut: 

1) Mengembangkan Kompetensi lembaga dan pengelola zakat sehingga 

menjadi lembaga pilihan utama ummat. 

2) Membangun pusat rujukan zakat tingkat pengelolaan nasional untuk tata 

kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh 

pengelolah zakat. 

3) Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern 

sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efesien. 

4) Menjalankan pengelolaan yang amanah sehinggah mendapat kepercayaan 

dari masyarakat. 

                                                           
 32

 Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat atau 

ORMAS yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat, infak, shadaqah dan dana-dana social keagamaan lainnya. 



39 
 

 
 

5) Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dengan 

benar sesuai syariáh. 

6) Mengembangkaan pelayanan dan program pemberdayaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan mustahik. 

7) Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan 

(stakeholder) untuk pemberdayaan  ummat. 

c. Nilai 

 Nilai-Nilai BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah: 

1) Takwa: Semua hal yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dan 

Amilnya adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT dan akan 

mempertanggungjawabkannya kepada Allah SWT. 

2) Shiddiq: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga akuntabel 

(dapat memberikan pertangungjawaban atas kenerja yang dilakukan) 

kepada publik sesuai dengan standar pelayanan  dan tolak ukur yang jelas. 

3) Tabligh: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang mampu 

mengajak dan membangun seluruh potensi zakat di daerah untuk bersama-

sama meningkatkan kesejahteraan mustahik sebagai wujud rahmatan 

lil’alamiin. 

4) Amanah: BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang 

mendasarkan pengelolaanya pada aspek kejujuran dan integritas secara 

kelembagaan maupun personal para Amilnya. 
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5) Fathanah: BAZNAS Kabupten enrekang merupakan lembaga yang mampu 

membangun kapasitas pelayanan berbasis ilmu pengetahuaan dan 

teknologi dalam pengelolaan dan inovasi pelayanan.
33

 

4. Program BAZNAS Kabupaten Enrekang 

a. Enrekang Peduli 

 Pogram ini merupakan program yang dirancang dalam rangka kepedulian 

terhadap masyarakat yang ditimpa musibah, bencana dan orang telantar dengan 

tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Program 

Enrekang Peduli sebagai berikut: 

1) Bantuan Konsumtif 

2) Bantuan Tanggap Bencana 

3) Bantuan Bedah Rumah 

4) Bantuan Musafir 

5) Bantuan Muallaf 

6) Bantuan Gharimin 

b. Enrekang Religius 

 Program ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan 

nilai-nilai keberagamaan dan syi‟ar gerakan dakwah islam yang lebih baik dari 

waktu ke waktu. Program Enrekang Religius sebagai berikut: 

1) Pembiyayaan kaderisasi imam dan da‟i/daiah 

2) Bantuan operasional da‟i 

3) Pembinaan generasi qur‟ani/rumah tahfidz 

                                                           
 

33
Suardi dkk, Rencana Strategis Zakat, 2016, h. 21-23.  
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4) Pembinaan generasi muda islami 

5) Bantuan pengembangan syariat islam 

c. Enrekang Cerdas 

 Program ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk memberikan 

bantuan keuangan kepada siswa untuk meningkatkan kinerja akademik mereka 

dan untuk memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang putus sekolah atau 

berisiko putus sekolah. Program Enrekang Cerdas sebagai berikut: 

1) Bantuan Beasiswa SD/SMP (paket sekolah) 

2) Bantuan Beasiswa Perguruan Tinggi (D3, S1, dan penyelesaian study) 

3) Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Dan Berprestasi 

d. Enrekang Sehat  

Program ini merupakan kegiatan memberikan bantuan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat kurang mampu yang bertujuan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. Program Enrekang Sehat sebagai berikut: 

1) Bantuan berobat dan pendampingan 

2) Bantuan fasilitas umum di lingkungan masyarakat miskin 

3) Bakti social 

e. Enrekang Sejahtera 

 Program ini merupakan kegiatan memberikan bantuan stimulant kepada 

masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui 

pembinaan berbagai usaha produktif. Program Enrekang sejahtera sebagai berikut: 
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1) Bantuan modal usaha stimulan dan perbaikan tempat usaha produksi 

2) Bantuan modal usaha produktif
34

 

5. Logo BAZNAS 

 

 Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS adalah lembaga yang 

melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. BAZNAS merupakan lembaga 

pemerintah nonstructural yang menangani masalah social keagamaan yang 

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri 

Agama.
35
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 Https://baznas. go.id   

 35
 Undang-Undang tentang pengelolaan zakat,  No. 23, Tahun 2011. 

https://baznas/
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6. Susunan Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Enrekang 

 

a. Tugas Pokok dan Fungsi
36

 

  Untuk meningkatkan efektivitas dan produtifitas pengelolaan zakat di 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten/ Kota, perlu diatur tugas dan wewenang masing-masing pimpinan. 

Adapun tugas dan wewenang pada setiap unsur pimpinan sebagai berikut: 

1. Ketua, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/ Kota. 

2. Wakil Ketua I, bertugas pada bidang pengelolaan pengumpulan zakat. 

Dalam melaksanakan tugas, Wakil Ketua I memiliki wewenang antara 

lain: 

a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah; 

b. Mengelola dan mengembangkan data muzzaki; 

c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat, infaq, dan 

shadaqah; 

                                                           
 

36
 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan 

Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Nomor 2, Tahun 2019, h. 5. 
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d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan; 

e. Melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat; 

f. Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki; 

g. Melakukan Evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat, infaq, 

dan shadaqah; 

h. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, 

infaq, dan shadaqah; 

i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di 

tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 

j. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; 

dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat 

pleno. 

3. Wakil Ketua II, bertugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas, Wakil II memiliki 

wewenang antara lain: 

a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 

b. Mengelola dan mengembangkan data mustahik; 

c. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat; 

d. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat; 
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e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat; 

f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat; 

g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian 

dan pendayagunaan zakat; dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan keputusan rapat 

pleno. 

4. Wakil Ketua III, bertugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, 

keuangan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua III 

memiliki wewenang  antara lain: 

a. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan 

zakat; 

b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan; 

c. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana 

pengelolaan zakat; 

d. Melaksanakan pengelolaan keuangan; 

e. Melaksanakan sistem akuntansi zakat; 

f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja; 

g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, 

keuangan, dan pelaporan; dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainya sesuai dengan keputusan rapat 

pleno. 
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5. Wakil Ketua IV, bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil 

zakat, administrasi, perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian 

rekomendasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Wakil Ketua IV memiliki 

wewenang antara lain: 

a. Menyusun strategi pengelolaan Amil zakat; 

b. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil zakat dan 

kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari 

lembaga sertifikasi profesi BAZNAS; 

c. Menyusun perencanaan Amil zakat; 

d. Melaksanakan pengawasan, pengendaliaan, dan penilaian terhadap 

Amil zakat; 

e. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat; 

f. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan 

pelaporan aset; 

g. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Provinsi di Kabupaten/ Kota; 

h. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, 

sumber daya manusia, dan umum; dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan keputusan rapat 

pleno 
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7. Letak BAZNAS Kabupaten Enrekang 

 

BAZNAS Kabupaten Enrekang terletak di kota Enrekang, yakni di Jl. 

Jendral Sudirman, No.8, Kel.  Galonta, Kec. Enrekang, Sulawesi Selatatan, Kode 

pos. 91711. 

B. Pelaksanaan Program Beasiswa Kaderisasi Imam Dan Da’i BAZNAS 

Enrekang 

  Program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i adalah suatu program yang 

dirancang khusus oleh BAZNAS Enrekang bekerjasama dengan beberapa 

kampus, yang memang memiliki keunggulan dalam melahirkan da‟i, yang benar-

benar kompeten di bidangnya. Program ini masuk dalam program Enrekang 

religius, tujuan utama dari program ini untuk menyiapkan tenaga ahli agama bagi 

masyarakat Enrekang. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2019, dengan 

bekerjasama dengan beberapa kampus yang tersebar di Sulsel maupun diluar 

Sulsel yang memang sudah dikenal memiliki keunggulan dalam melahirkan da‟i 

yang benar-benar kompoten di bidangnya, diantaranya: 
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a. Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) 

b. Ma‟had Al-Birr Unismuh Makassar 

c. Pendidikan Ulama Tarjih (PUT Unismuh Makassar) 

d. Sekolah Tinggi Bahasa Arab ( STIBA Makassar) 

e. Sekolah Tinggi Bahasa Arab ( STIBA Arrayyah Sukabumi) 

f. Islamic Center Wadi Mubarak (Bogor) 

g. Sekolah Tinggi Ilmu Alqur‟an dan Hadist (STIQ Ar-Rahman jonggol) 

Dengan adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga Pendidikan 

terkemuka yang sudah dikenal memiliki keunggulan dalam melahirkan da‟i, yang 

benar-benar kompeten di bidangnya, serta banyaknya peminat pada program 

tersebut, maka pihak penyelenggara program tersebut menerapkan seleksi yang 

ketat melalui persyaratan-persyaratan bagi calon peserta program beasiswa 

kaderisasi imam dan dai supaya bantuan beasiswa kaderisasi imam dan da‟i benar-

benar tersalurkan kepada mustahiq atau orang-orang yang berhak menerimanya, 

baik itu persyaratan administrasi, persyaratan akademik, maupun tata cara 

pendaftaran. Adapun persyaratannya diuraikan berikut ini: 

1. Syarat Umum 

a. Mengajukan permohonan beasiswa yang ditujukan ke ketua BAZNAS 

Enrekang. 

b. Melampirkan fotocopy kartu Mahasiswa, KK, dan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP). 

c. Melampirkan Surat Rekomendasi dari UPZ Kecamatan. 



49 
 

 
 

d. Melampirkan Surat Keterangan Tidak mampu dari Pemerintah 

Desa/Kelurahan setempat. 

e. Melampirkan Transkip Nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan. 

f. Melampirkan proposal skripsi beserta SK Pembimbing bagi mahasiswa 

tahap penyelesaian study (D3 atau S1) 

2. Syarat khusus 

a. Tidak sedang menerima bantuan  atau beasiswa dari instansi, lembaga atau 

pihak lain (BIDIK MISI atau beasiswa lainya). 

b. Bersedia memenuhi segala persyaratan administrasi dari BAZNAS 

Enrekang. 

c. Menjaga nama baik BAZNAS Enrekang. 

d. Turut serta dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait 

program BAZNAS Enrekang (Relawan BAZNAS). 

e. Menghapal surah-surah pilihan dalam Al-qur‟an, doa sehari-hari dan 

bacaan Al-matsurat yang ditetapkan oleh BAZNAS Enrekang. 
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Gambar I : Alur Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, 

dan Dana Sosial keagamaan Lainnya
37

 

 Dari uraian dan bagan di atas, kita dapat melihat bahwa prosedur 

untuk mendapatkan beasiswa kaderisasi imam dan da‟i Kabupaten Enrekang harus 

melalui prosedur sebagaimana yang tertera pada bagan diatas yaitu: 

1. Mengajukan proposal permohonan beasiswa kaderisasi  

2. Wawancara/Verifikasi 

3. Rapat pleno pimpinan 

4. Berita acara dan SK BAZNAS 

5. Surat pencairan bantuan, dan 

6. Pendistribusian bantuan 
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Tabel I: Rekap Laporan Pengumpulan Zakat Dan Infaq Periode: 

2017-2020 

NO TAHUN ZAKAT/FITRAH INFAQ JUMLAH 

1 2017 4,109,263,123 2,195,278,709 6,304,541,832 

2 2018 4,498,110,459 2,110,323,705 6,608,434,164 

3 2019 5,361,908,916 2,709,813,775 8,071,722,691 

4 2020 8,790,437,415 5,222,633,071 14,013,070,486 

5 2021 7,526,864,804 6,002,679,996 13,529,544,800 

6 2022/Smstr I 6,425,095,494 4,626,262,522 11,051,358,016 

Penerimaan 

Komulatif 
30,286,584,717 18,240,729,256 48,527,313,973 

 

 Dari data di atas, kita dapat melihat  bahwasanya dana zakat dan infak 

yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang 2017-2020 mengalami 

peningkatan yang signifikan, kemudian turun di tahun 2021 dan diharapkan tahun 

2022 kembali meningkat. Tren ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat 

Kabupaten Enrekang dalam mengeluarkan zakat dan infaknya sudah 

menunjukkan tren yang positif walaupun belum sesuai target yang diinginkan. 

Menurut Bapak Dr. Ilham Kadir, M.A, beliau mengemukakan: bahwa potensi 

pendapatan zakat di Kabupaten Enrekang sekitar 30 milyar, namun BAZNAS 

Kabupaten Enrekang hanya mampu mengumpulkan zakat dan infak sekitar 50% 

dari potensi yang ada. Dalam wawancara dengan Bapak Nur Kholis, S.Pd.I, M.Pd. 

beliau mengatakan: 

 “Penurunan dana zakat dan infak yang masuk ke BAZNAS Kabupaten 

Enrekang ada sangkutpautnya dengan efek Virus Covid-19, dimana efek 

virus tersebut berpengaruh terhadap penurunan pendapatan para 

muzakki”.
38

 

                                                           
 

38
 Nur Kholis, Wawancara, di Enrekang, tanggal 22 Juli 2022. Beliau adalah Kepala 

Bidang Pengumpulan Zakat dan Infak di BAZNAS Kabupaten Enrekang. 
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Tabel Data II:  Penerima Beasiswa Kaderisasi Imam dan Da’i BAZNAS 

Kabupaten Enrekang
39

 

No Tahun Lembaga/instansi Total 

Penerima 

beasiswa 
PUTM 

Unismuh 

Al-birr 

Unismuh 

STIBA 

Makassar 

STIBA 

Arrayyah 

Wadi 

Mubarak 

STIQ 

Ar-rahman 

Instansi 

lainnya 

 

1 2017 - 4 6 - 2 - 3 15 

2 2018 - 24 11 - 4 2 10 51 

3 2019 7 15 15 8 1 4 5 54 

4 2020 10 20 18 5 1 4 11 69 

5 2021 5 11 11 6 1 4 5 43 

6 2022 12 11 11 6 1 4 5 50 

 

 Dari data di atas, kita dapat melihat upaya BAZNAS Kabupaten Enrekang 

dalam melaksanakan program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i. jumlah 

penerima beasiswa kaderisasi dari tahun 2017-2020 trennya selalu meningkat, 

bahkan ditahun 2020, jumlah penerima manfaat beasiswa kaderisasi imam dan 

da‟i mencapai 69 orang, namun tahun setelahnya jumlah penerima manfaat 

beasiswa kaderisasi imam dan da‟i menurun di angka 43 orang. Penurunan ini di 

sebabkan karena pendapatan BAZNAS Kabupaten Enrekang di tahun 2021 

menurun dibandingkan pendapatan ditahun-tahun sebelumnya, kemudian ditahun 

2022 jumlah penerima manfaat beasiswa kaderisasi imam dan da‟i meningkat ke 

angka 50 orang. 

C. Tolak Ukur Efektivitas Program Beasiswa Kaderisasi Imam Dan 

Da’i/Daiyah BAZNAS di Kabupaten Enrekang 

 Untuk mengetahui efektivitas program beasiswa kaderisasi imam dan 

da‟i/daiyah BAZNAS Kabupaten Enrekang, peneliti mengukur tingkat efektivitas 

berdasarkan beberapa indikator yaitu: berdasarkan ketepatan sasaran program, 
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ketepatan sosialisasi program, ketepatan tujuan program dan ketepatan 

pemantauan program. Komponen-komponen tersebut digunakan oleh peneliti 

sebagai dasar pengukuran efektivitas program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i 

di BAZNAS Enrekang. 

1. Ketepatan Sasaran Program 

 Sasaran program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i sebagaimana yang 

diterangkan dalam wawancara oleh Bapak Dr. Ilham Kadir, MA, mengenai 

sasaran program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i beliau mengatakan bahwa: 

“Mereka yang masuk sasaran program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i 

adalah mereka yang masuk kategori asnaf atau multi asnaf dan berdomilisi di 

Kabupaten Enrekang. Terutama mahasiswa yang berasal dari lembaga/kampus 

yang sudah melakukan MoU dengan pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang 

seperti Ma‟had Al-Birr, PUTM, STIBA Makassar, STIBA Arrayyah, Islamic 

Center Wadi Mubarak, STIQ Ar-Rahman jonggol dan juga teleh lolos seleksi. 

Jadi tidak semua tempat yang kita biayai, tidak semua orang kita biayai tapi 

ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang kita tetapkan di BAZNAS 

Kabupaten Enrekang”
40

 

 Dari wawancara di atas dijelaskan secara gamblang bahwasanya sasaran 

program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i adalah mahasiswa berdomisili 

Kabupaten Enrekang, aktif di sebuah instansi/perguruan tinggi yang tengah 

menjalani study atau dalam tahap penyelesaian study (D3 atau S1). Diutamakan  

Mahasiswa yang berasal dari lembaga/kampus perguruan tinggi yang sudah 

melakukan MoU (Memorandum of Understanding)
41

 dengan pihak baznas 

Kabupaten Enrekang dan berhak mendapatkan beasiswa. 

                                                           
 

40
 Ilham Kadir, Wawancara, di Enrekang, 22 Juli 2022. Beliau adalah Wakil Ketua IV 

(Bagian Admistrasi, SDM &Umum) BAZNAS Kabupaten Enrekang,  
 

41
 MoU (Memorandum of Understanding) dalam bahasa Indonesia diistilahkan 

“perjanjian kerja sama antara dua belah pihak yang ingin bekerja sama” 
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 Sejalan dengan presepsi yang diungkapkan oleh salah seorang penerima 

beasiswa kaderisasi imam dan da‟i, beliau mengatakan bahwa: 

“Program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i ini sudah efektif dan tepat 

sasaran karena membantu mereka yang ingin melanjutkan studinya namun 

terkendala oleh biaya, dengan adanya program beasiswa ini setidaknya 

meringankan beban dari segi ekonomi mahasiswa khususnya mereka yang 

sedang menjalani program kaderisasi imam dan da‟i”.
42

 

 

 Begitu juga dengan apa yang diungkapkan salah seorang penerima 

beasiswa kaderisasi imam dan da‟i mengenai ketepatan sasaran program beasiswa 

kaderisasi imam dan da‟i, beliau mengatakan bahwa:  

“Sudah tepat sasaran dalam memberikan bantuan beasiswa kepada calon 

imam dan da‟i yang akan mengabdi nanti dimasyarakat”.
43

 

 

 Adapun yang diungkapkan oleh penerima beasiswa lainya, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Ketepatan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam memberikan beasiswa 

kepada para calon imam dan da‟i sudah sangat tepat”.
44

  

 

 Jadi sasaran program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i adalah mereka 

yang masuk kategori asnaf (orang yang berhak menerima zakat) atau multi asnaf 

(mereka yang dalam dirinya terkumpul beberapa kategori orang yang berhak 

mendapatkan zakat), misalnya mahasiswa yang bersangkutan masuk dalam 

kategori fakir, miskin, fiisabilillah atau ibnu sabiil, kemudian memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik itu persyaratan umum maupun 

persyaratan khusus. 

 

 

                                                           
 42

 Muh Alif (PAI, UNISMUH Makassar, 2019), Wawancara, Makassar 17 Agustus 2022. 

 
43

 Sabar (BKPI, UNISMUH Makassar, 2020), Wawancara, Makassar 17 Agustus 2022. 

 44
 Karim (BKPI, UNISMUH Makassar,2021), Wawancara, Makassar 18 Agustus 2022. 
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2. Ketepatan Sosialisasi Program 

 Dalam memperoleh data tentang sosialisasi program beasiswa kaderisasi 

BAZNAS Kabupaten Enrekang, Peneliti melakukan teknik wawancara untuk 

memperoleh informasi terkait bentuk sosialisasi program beasiswa kaderisasi 

yang telah dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang. Menurut 

narasumber Nur Kholis, S.Pd.I, M.Pd beliau mengatakan bahwa: 

 “Kalau bentuk sosialisasi nya itu, disebarkan secara online di website, 

kemudian kerja sama dengan pihak kampus, kemudian ada Unit 

Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas mensosialisasikan program-

program BAZNAS di kegiatan-kegiatan keagamaan seperti, ceramah, 

majelis ta‟lim dan lain-lain”.
45

 

 

 Transparansi (kemudahan mendapatkan informasi beasiswa) merupakan 

keterbukaan pihak pemberi informasi kepada khalayak/penerima informasi. Media 

sosialisasi yang digunakan merupakan sarana penghubung antara pemberi 

informasi kepada penerima beasiswa agar informasi dapat tersampaikan dengan 

tepat dan efektif. Dari wawancara di atas Peneliti menyimpulkan bahwa bentuk 

sosialisasi program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i yang dilakukan BAZNAS 

Kabupaten Enrekang yaitu dengan menggunakan media yang mudah dijangkau 

oleh masyarakat luas seperti media online juga menggunakan media langsung 

yaitu mensosialisasikan program-program BAZNAS pada kegiatan-kegiatan 

keagamaan seperti, ceramah, majelis ta‟lim dan lain-lain. 

 Adapun wawancara dengan Bapak Dr. Ilham Kadir mengenai sosialisasi 

program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i, beliau mengatakan bahwa: 

“Program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i telah kami publikasikan ke 

masyarakat,sehingg banyak sekali pemohon beasiswa kaderisasi imam dan 

                                                           
 

45 Nur Kholis Wawancara, di Enrekang, 17 Agustus 2022 
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da‟i tapi pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang tidak bisa mengakomodir 

semua pemohon beasiswa kaderisasi imam dan da‟i tersebut dikarenakan 

terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh baznas ”
46

 

 

 Sejalan apa yang dikemukakan oleh salah seorang penerima beasiswa 

terkait ketepatan sosialisasi program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i, beliau 

mengatakan: 

“Sosialisasi dalam program tersebut sudah tepat dan juga sangat banyak 

membantu para mahasiswa, calon imam dan da‟i dalam mendapatkan 

informasi beasiswa tersebut”.
47

 

 

 Sosialisasi program merupakan bentuk penyampaian informasi mengenai 

pelaksanaan program sehingga informasi bisa sampai ke tengah-tengah 

masyarakat umum secara akurat dan efektif. Dari wawancara di atas peneliti 

berkesimpulan bahwa sosialisasi program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i 

sudah berjalan dengan baik dimana banyak sekali pemohon beasiswa kaderisasi 

imam dan da‟i sehingga BAZNAS Kabupaten Enrekang tidak bisa mengakomodir 

semua pemohon beasiswa kaderisasi imam dan da‟i tersebut dikarenakan 

terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang. 

3. Ketepatan tujuan program 

 Tujuan program merupakan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan 

program dengan output program. Tujuan program beasiswa kaderisasi imam dan 

da‟i sebagaimana yang diterangkan dalam wawancara oleh Bapak Dr. Ilham 

Kadir, MA sebagai berikut: 
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 Ilham Kadir, Wawancara,di Enrekang,  22 Juli 2022 
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 Arif (FAI, UNISMUH Makassar,2021), Wawancara, Makassar 18 Agustus 2022. 
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“Tujuan utamanya adalah menyediakan imam-imam/da‟i yang handal 

mampu menjawab persoalan-persoalan keagamaan, juga menjadi teladan 

di tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuan praktisnya ialah menjawab 

visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yaitu Enrekang 

maju, aman, dan sejahtera (EMAS) yang religius dan berkelanjutan. Target 

kedepannya adalah Setiap masjid yang ada di wilayah Enrekang memeliki 

tenaga ahli  keagamaan (TAK) yang kompeten, handal dan mampu 

menjawab persoalan-persoalan keagamaan dan dibiyayai oleh Pemerintah 

Daerah (PEMDA) Kabupaten Enrekang. Jumlah Masjid dienrekang 632 

masjid sedangkan jumlah TAK yang sudah di atur oleh PEMDA kisaran 

150 orang, Sehingga masih banyak sekali peluang-peluang kedepannya 

bagi calon imam dai yang dikader oleh baznas untuk mengabdi di 

enrekang dan dibiayayai oleh PEMDA dan juga BAZNAS”.
48

 

 

 Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama 

program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i sebagai berikut: 

a. untuk mencetak calon-calon imam dan da‟i yang kompeten, handal dan 

mampu menjawab persoalan-persoalan keagamaan,  juga menjadi teladan 

di tengah-tengah masyarakat. 

b. Memenuhi visi dan misi pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten 

Enrekang yaitu menuju Enrekang maju, aman, dan sejahtera (EMAS) yang 

religius dan berkelanjutan. 

c. Memenuhi/menjawab program-program yang digagas oleh Pemerintah 

Daerah (PEMDA) Kabupaten Enrekang, yakni Pengadaan Tenaga Ahli 

Keagamaan di Kabupaten Enrekang (TAK). 

 Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, efektivitas program dapat 

diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program. Untuk 

mengukur tercapainya tujuan program maka ditinjau dari kemampuan mahasiswa 

dalam mengaplikasikan ilmunya di tengah-tengah Masyarakat, setelah menempuh 

                                                           
 

48 Ilham Kadir Wawancara, Enrekang, 22 Juli 2022 
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jenjang pendidikan sesuai dengan target yang dibebankan oleh pihak pemberi 

beasiswa kepada pihak penerima beasiswa. Hal tersebut sudah terlaksana dengan 

adanya mahasiswa penerima beasiswa kaderisasi imam dan da,i yang berkiprah di 

tengah-tengah Masyarakat, juga disetiap bulan suci Ramadhan mereka 

mengadakan safari Ramadhan, bahkan ada yang ditugaskan selama bulan suci 

Ramadhan di Daerah-Daerah terpencil dan minoritas. 

4. Ketepatan pemantauan program, meliputi: 

a. Monitoring 

 Monitoring merupakan pengawasan dalam pelaksanaan program, 

mengawasi masalah-masalah yang muncul dan mencari solusi untuk 

mengatasinya. Indikator yang digunakan yaitu pengawasan terhadap setiap 

perkembangan dalam pelaksanaan program. 

b. Evaluasi 

 Evaluasi digunakan untuk membandingkan antara target dalam program 

beasiswa yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh. Evaluasi juga digunakan 

untuk meningkatkan kualitas program karena dengan kualitas maka diketahui 

masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan dan solusi untuk 

mengatasinya. Evaluasi program penting dilakukan agar pelaksana program 

mengetahui setiap perkembangan yang diperolehnya. Sebagaimana yang 

diterangkan dalam wawancara oleh Bapak Dr. Kadir, MA, beliau berkata: 

“Kita berkordinasi dengan pihak kemahasiswaan kampus dalam 

pemantauan perkembangan para penerima beasiswa, jadi kita aktif 

komunikasi dengan pihak kemahasiswaan kampus, bagaimana 

perkembangan anak yang kami bantu, ada nga progresnya? kalau malas 

ya... kita coret. Bisa juga kami lakukan kunjungan langsung ke kampus-
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kampus terkait guna memberikan arahan-arahan langsung kepada para 

mahasiswa penerima beasiswa kaderisasi imam dan da‟i”. 

 

 Sejalan dengan wawancara dengan Nur Kholis, S.Pd.I, M.Pd beliau 

mengatakan bahwa: 

“Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara mendatangi pihak 

kampus, mengumpulkan para mahasiswa penerima beasiswa kemudian 

ditanyakan kepada pihak kemahasiswaan kampus mengenai perkembangan 

peserta didik, bagaimana progresnya, belajarnya, nilainya dan lain 

sebagainya” 

 

 Adapun presepsi salah satu penerima beasiswa kaderisasi terkait 

monitoring yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang kepada para 

penerima beasiswa beliau mengungkapkan bahwa: 

“Yaa…terkadang pihak BAZNAS mengumpulkan kami di kampus dan 

diberi arahan-arahan secara langsung”.
49

 

 

 Sebagaiman hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan langkah-

langkah monitoring yang dilakukan baznas dalam mengevaluasi para penerima 

beasiswa kaderisasi imam dan da‟i sebagai berikut: 

1. Melakukan kerjasama dengan pihak kampus, terutama pihak 

kemahasiswaan untuk memantau perkembangan mahasiswa yang 

bersangkutan, baik itu perkembangan dari segi perilaku maupun 

akademiknya. 

2. Melakukan kunjungan langsung ke lembaga/instansi terkait seperti ke 

Ma‟had Al-biir, Pendidikan Ulama Tarjih (PUTM) dan Sekolah Tinggi 

Bahasa Arab (STIBA Makassar) untuk memberikan arahan-arahan   
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 Safar (AHS, Unismuh Makassar, 2018) Wawancara, Makassar, 17 Agustus 2022. 
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langsung kepada para mahasiswa penerima beasiswa kaderisasi imam dan 

da‟i. 

D. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang 

Dalam Pelaksanaan Program Beasiswa Kaderisasi Imam Dan Da’i 

 Sebagaimana yang diterangkan dalam wawancara oleh Bapak Dr. Ilham 

Kadir, MA, beliau berkata: 

“Yaa… kendalanya ialah masih banyak pemohon beasiswa kaderisasi 

imam dan da‟i yang tidak Terakomodir karena keterbatasan anggaran. 

Sebenarnya anggaran program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i ini, 

normalnya setengah milyar, tapi karena banyak program-program 

BAZNAS Kabupaten Enrekang yang lain jadi anggaran harus dipecah 

kemana-mana, sehingga anggaran untuk beasiswa kaderisasi imam dan 

da‟i terbatas sekitar Rp. 250.000.000. Juga belum terpola dengan baik 

membinaan khusus dari pihak BAZNAS kepada para penerima beasiswa”. 

 

 Dari wawancara di atas Peneliti berkesimpulan bahwasannya kendala-

kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaan 

program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i sebagai berikut: 

1. Masih banyak pemohon beasiswa kaderisasi imam dan da‟i yang tidak 

Terakomodir karena keterbatasan anggaran. 

2. Banyaknya program-program BAZNAS Kabupaten Enrekang yang lain 

sehingga anggaran untuk beasiswa kaderisasi imam dan da‟i terbatas. 

3. Pembinaan khusus belum terpola/terarah dengan baik sehingga intraksi 

antara pihak baznas dengan para penerima beasiswa belum maksimal. 
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BAB   V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, penulis 

dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian terkait efektivitas program 

beasiswa kaderisasi imam dan da‟i BAZNAS Kabupaten Enrekang bahwasannya: 

1. Pelaksanaan Program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i adalah suatu 

program yang dirancang khusus oleh BAZNAS Enrekang bekerjasama 

dengan beberapa kampus, yang memang memiliki keunggulan dalam 

melahirkan da‟i, yang benar-benar kompeten di bidangnya. Program ini 

masuk dalam program Enrekang religius, tujuan utama dari program ini 

untuk menyiapkan tenaga ahli agama bagi masyarakat Enrekang. Untuk 

mendapatkan beasiswa ini tentunya harus melalui persyaratan-persyaratan 

yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang, baik itu 

persyaratan administrasi, persyaratan akademik, maupun tata cara 

pendaftaran. 

2. program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i di BAZNAS Kabupaten 

Enrekang sudah berjalan dengan baik/efektif berdasarkan indikator-

indikator yang ditetapkan oleh peneliti dalam menilai efektivitas program 

beasiswa kaderisasi imam dan da‟i BAZNAS Kabupaten Enrekang 

sebagai berikut: berdasarkan ketepatan sasaran program, ketepatan 

sosialisasi program, ketepatan tujuan program, dan ketepatan pemantauan 

program. Komponen komponen tersebut digunakan oleh peneliti sebagai 
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dasar pengukuran efektivitas program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i 

di BAZNAS Enrekang. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan juga kesimpulan yang sudah kami 

paparkan di atas, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran bagi 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang maupun kepada 

peneliti selanjutnya, antara lain: 

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang 

sekiranya terus berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan 

penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah 

dan dana-dana social keagamaan lainya dengan menyusun program-

program kerja yang matang dan memiliki titik fokus yang jelas sehingga 

program-program BAZNAS Kabupaten Enrekang bisa tepat sasaran dan 

terasa manfaatnya ditengah-tengah masyarakat. Guna penguatan eksistensi 

kelembagaan BAZNAS Kabupaten Enrekang maka proses manajemen 

berupa planning, organizing, actuating dan controlling harus 

dimaksimalkan dalam segala hal, sehingga visi menjadi Menjadi Lembaga 

Utama Dalam Menyejahterakan Ummat dan menjadi Kabupaten Muzakki 

bisa terwujud. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini tentu masih banyak 

kekurangan yang dilakukan oleh peneliti, sehingga kami berharap kepada 

peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dengan menambahkan dalam 

hal jumlah variabel maupun indikator-indikator lainya. Semoga kajian 
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penelitian tentang BAZNAS Kabupaten Enrekang selalu berkembang 

sehingga memberikan ide-ide cemerlang terhadap kemajuaan BAZNAS 

Kabupaten Enrekang. 
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Lampiran 1 

Pedoman Wawancara 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Program Beasiswa Kaderisasi Imam dan 

Da‟i di BAZNAS Kabupaten Enrekang? 

2. Apa tujuan utama dari program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i? 

3. Sejak kapan program beasiswa kaderisasi imam dan da‟i berlangsung? 

4. Berapa kouta penerima beasiswa kaderisasi imam dan da‟i setiap 

tahunnya? 

5. Dari mana sumber dana dari program beasiswa Kaderisasi Imam dan da‟i? 

6. Kendala-kendala apa saja yang di alami BAZNAS Kabupaten Enrekang 

dalam menjalankan program beasiswa Kaderisasi Imam dan da‟i? 

7. Bagaimana bentuk sosialisasi program beasiswa Kaderisasi Imam dan da‟i 

yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang? 

8. Bagaiman bentuk monitoring dan evaluasi yang telah BAZNAS lakukan 

untuk para penerima manfaat beasiswa kaderisasi imam dan da‟i? 
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DOKUMENTASI 

Lampiran 2 

 

(Halaman BAZNAS Kabupaten Enrekang) 
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(Wawancara dengan Bapak Imam S.Pd, Bidang Pendistribusiaan) 

 

 

(Wawancara dengan salah seorang penerima beasiswa kaderisasi) 
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Lampiran 3 

 

 

 

 



 
 

72 
 

Lampiran 4 

 

 


