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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dalam arti bahwa sejak awal

rakyat Indonesia adalah rakyat yang berbudaya spiritual seperti tampak dalam

hadirnya agama-agama dan kepercayaan suku di seluruh wilayah nusantara.

Pentingnya peranan warisan spiritual bangsa yang walaupun mempunyai

perbedaan di tiap daerah, terdapat pula kesamaan, dicatat oleh T.B. Simatupang

sebagai bagian lapisan yang paling bawah dan pertama dari lima lapisan kue lapis

kebudayaan Indonesia yang telah sangat menentukan dalam pembentukan

persatuan dan kesatuan bangsa menuju lahirnya Negara Republik Indonesia yang

merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila.1

Secara filosofis, sosio-politis dan historis, agama juga sudah berurat akar

dalam kehidupan bangsa yang tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat

maupun dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, terlihat

adanya kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan, baik dalam bentuk

ritual maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Sedangkan, dalam kehidupan

bernegara yang berdasarkan Pancasila, agama mendapat posisi sentral dan

1 Viktor I. Tanja, Spiritualitas, Pluralitas dan Pembangunan di Indonesia (Jakarta: BPK GM, 1996), 7.
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penduduknya diberikan jaminan untuk melaksanakan keberagamaan mereka yang

tercermin dalam rumusan UUD 1945.2

Ini berarti bahwa dalam negara Pancasila terkandung dua aspek mendasar,

yaitu: Pertama, bahwa tidak ada pemisahan yang mutlak antara negara dan agama

sehingga pemerintah tidak menempatkan usaha dan kegiatan pembinaan dan

pengembangan kehidupan beragama sebagai masalah masyarakat dan umat

beragama semata-mata. Kedua, bahwa negara tidak dapat memposisikan diri

untuk mengatur atau campur tangan terhadap bidang-bidang yang seharusnya

menjadi bagian dari wilayah tanggung jawab agama. Negara sebaliknya

bertanggung jawab melindungi, mengayomi, memberi dukungan dan kesempatan,

menciptakan iklim yang kondusif serta bertindak adil terhadap semua agama

sehingga agama-agama dan golongan kepercayaan mampu terus menerus dan

bersama-sama memberikan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi

pembangunan nasional yaitu mewujudkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya

dan kualitas masyarakat Indonesia seluruhnya.3

Dalam upaya mewujudkan tanggung jawab negara tersebut, Departemen

Agama hadir dengan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan sebagian dari

tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama sebagaimana

tertuang dalam Keppres No. 45 Tahun 1974, mendorong dan memajukan

kehidupan agama di Indonesia, tetapi tanpa mencampuri urusan intern agama-

2 Kantor Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, Sejarah Departemen Agama
(http://jatim.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id, 2007)
3 Weinata Sairin, Iman Kristen dan Pergumulan Kekinian (Jakarta: BPK GM, 1996), 4.
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agama seperti berteologi, syariah, misi/ibadah/upacara keagamaan,4 serta

meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah terhadap pembinaan

kehidupan beragama di daerah agar dapat berjalan lancar, berhasil guna dan

berdaya guna.5

Berdirinya Departemen Agama pada tanggal 03 Januari 1946 yang didasarkan

pada Peraturan Pemerintah No. I/SD/1946,6 lima bulan setelah proklamasi

kemerdekaan RI, kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa

Indonesia tersebut di atas, juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi

Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD

1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat (1) dan (2) yaitu: pertama, bahwa

negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan kedua, bahwa negara

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Agama dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis7 dalam

negara Pancasila sehingga dalam pelaksanaan pembangunan nasional, semangat

keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan

ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan

4 JB Banawiratma. Ed., Gereja dan Masyarakat (Yogyakarta: Kanisius, 1986), 51.

5 Keputusan Presiden RI No. 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama (http://www.ditpertais.net/kepfungsi.htm)

6 Kantor Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Timur, Sejarah Singkat Berdirinya Departemen
Agama (http://kaltim.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=9450)

7 Anis Purwanto, Peranan Penyuluh Agama dalam Pembinaan Umat (http://anis
purwanto.blogspot.com/2012/04/peranan-penyuluh-agama-dalam-pembinaan.html)
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dalam arti, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai,

digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa sebagai nilai luhur bangsa.

Dalam rangka penjabaran tugas pembangunan agama di bidang kehidupan

beragama tersebut, maka Departemen Agama telah mengangkat “Penyuluh

Agama” yang mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 dengan adanya Keputusan

Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh

Agama. Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk menggantikan istilah “Guru

Agama Honorer” yang dipakai sebelumnya di lingkungan Kedinasan Departemen

Agama.8

Kemudian, untuk menjalankan tugas dari Penyuluh Agama, Pemerintah telah

melakukan reposisi kedudukan dan fungsi Penyuluh berdasarkan Keputusan

Presiden No. 87 Tahun 1999 yaitu menempatkan Penyuluh yang dalam Keppres

itu disebutkan bahwa Rumpun Keagamaan adalah Rumpun Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan

atau pengembangan konsep, teori, dan metode operasional serta pelaksanaan

kegiatan teknis yang berhubungan dengan pembinaan rohani dan moral

masyarakat sesuai dengan agama yang dianutnya. Keppres ini kemudian

dijabarkan dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

8 Mamik Syafa’ah, Etika Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam pada Diklat Penyuluh
Agama Islam Tk. Dasar (bdksurabaya.kemenag.go.id/etikakerjajab)
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54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 Tanggal 30 September 1999 tentang Jabatan

Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, dan untuk pengaturan lebih

lanjut telah dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara No. 574 tahun 1999 dan No. 178 Tahun 1999.9

Jadi, berdasarkan Keppres No. 87/1999 ini, Penyuluh Agama secara de-jure

memiliki kedudukan yang sama dengan jabatan fungsional lainnya, seperti

peneliti, dosen/guru, widyaiswara, dokter, pengawas sekolah, akuntan,

pustakawan, penyuluh KB, penyuluh pertanian dan sebagainya.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 1 Tahun

2001 yang mengariskan fungsi Departemen Agama yang meliputi empat masalah

pokok, yaitu: 1) Memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan;

2) Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta administrasi

Departemen; 3) Melaksanakan penelitian dan pengembangan, terapan pendidikan

dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keagamaan;

dan 4) Melaksanakan pengawasan fungsional, maka peran penyuluh agama

semakin strategis dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang

keagamaan melalui pengembangan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama

dan pembangunan melalui bahasa agama sebagai tugas pokok dan fungsinya

sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang

9 Ujang Jaenal Mutakin, Quo Vadis Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional
(http://pokjaluhclg.blogspot.com/2011/08/quo-vadis-peran-dan-fungsi-penyuluh.html)
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Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

54/Kep/MK.WASPAN/9/1999.10

Kantor Kementerian Agama Kota Kupang11 dengan kedudukan, tugas, fungsi,

susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal, hadir dalam rangka

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama. Hal ini

dimaksudkan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah

terhadap pembinaan kehidupan beragama di daerah agar dapat berjalan lancar,

berhasil guna, dan berdaya guna.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama di

wilayah Kota, maka Kantor Kementerian Agama Kota Kupang

menyelenggarakan: 1) Perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang

bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama kepada masyarakat, 2)

Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang kehidupan beragama kepada

masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) Pembinaan,

pelayanan, dan bimbingan haji dan umroh, serta zakat dan wakaf,  4) Pelaksanaan

kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, 5)

Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program, 6)

10 Mamik Syafa’ah, Peningkatan Kemampuan Penyuluh Agama Islam Menghadapi Problematika
Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam (surabaya.kemenag.go.id/file/dokumen/Artikelmamik22011)
11 Pergantian nama Departemen Agama menjadi Kementerian Agama sesuai Kep. Menag. RI No. 1
Tahun 2010 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang
Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
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Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga

masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kota.12

Fungsi pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang kehidupan beragama

kepada masyarakat ditangani dalam salah satu bidang organisasi, yaitu Bimbingan

Masyarakat Kristen yang terdiri dari 2 Seksi, yaitu Seksi Pendidikan Kristen dan

Seksi Urusan Agama Kristen. Seksi Urusan Agama Kristen menangani masalah-

masalah yang berkaitan dengan Umat Kristen dan Penyuluhan Agama Kristen di

kota Kupang. Penyuluh Agama Kristen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

(PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Kupang sejak tahun 2010 sampai

tahun 2013 berjumlah 13 orang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Penyuluh Agama Kristen

mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI No. 516 Tahun 2009 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka

Kreditnya13. Keputusan ini berisi uraian tentang dasar hukum penyuluh agama,

tugas pokok dan fungsi serta tugas penunjang penyuluh agama, jenis kelompok

sasaran dan kelompok binaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang

12 Fungsi tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden RI No. 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
(http://www.ditpertais.net/kepfungsi.htm)

13 Keputusan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2010 menggantikan Kep. Menag. RI No. 516 Tahun
2003.
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terdiri dari masyarakat umum, perkotaan dan masyarakat khusus14 serta cara

perhitungan angka kredit dalam setiap tatap muka bimbingan/penyuluhan agama.

Sasaran akhir dari penugasan seorang penyuluh agama adalah terlaksananya

pendidikan masyarakat melalui bimbingan, penyuluhan agama dan pembangunan

melalui bahasa agama kepada seluruh masyarakat dalam wilayah binaannya

melalui pembentukan kelompok binaan dengan program pembinaan yang terarah

dan sistematis sehingga terbentuk masyarakat yang semakin memahami dan

menghayati nilai dan ajaran agamanya masing-masing serta mampu

mengaplikasikan nilai ajaran agama tersebut dalam seluruh aspek kehidupan

pribadi-masyarakat serta dapat menjaga/mengembangkan kerukunan hidup

beragama dalam masyarakat.

Bagaimana sasaran tersebut dapat dicapai, tentu bergantung pada model

bimbingan /penyuluhan yang diterapkan oleh penyuluh agama itu sendiri karena

di dalam Petunjuk Teknis tidak dijelaskan secara mendetail bagaimana model

bimbingan/penyuluhan yang harus diterapkan oleh penyuluh agama, tetapi hanya

memuat format kerangka acuan yang dipakai dalam penyuluhan. Penyuluh agama

sendirilah yang merancang isi dari model tersebut yang meliputi perencanaan

program bimbingan/penyuluhan, tema/materi, metode/pendekatan, dan evaluasi

penyuluhan. Inilah yang menjadi kendala utama bagi penyuluh agama dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal walaupun terdapat sisi

14 Masyarakat umum terdiri dari masyarakat terpencil, terasing, pedesaan dan transmigrasi. Masyarakat
perkotaan terdiri dari kompleks perumahan, asrama, masyarakat pasar dan daerah rawan sedangkan
masyarakat khusus terdiri dari kelompok cendekiawan, generasi muda, lembaga pendidikan
masyarakat, rumah sakit, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, gelandang/pengemis/wts dan panti
rehabilitasi.
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positifnya juga yaitu memberi ruang dan kesempatan bagi penyuluh untuk

mandiri dan berkreasi menciptakan model penyuluhan sesuai kebutuhan di lokasi

penyuluhan.

Beberapa persoalan lainnya yang selama ini dihadapi penyuluh agama di Kota

Kupang dan hampir sebagian besar di kabupaten se-NTT antara lain: a)

kecenderungan dimanfaatkan penyuluh agama sebagai tenaga administrasi yang

bekerja full time/part time di kantor sehingga penyuluh agama tidak dapat

memenuhi kehadirannya sebanyak 75% di lokasi penyuluhan, b) belum adanya

keseimbangan antara penyajian materi penyuluhan agama dan materi penyuluhan

pembangunan dalam bahasa agama. Materi penyuluhan yang disajikan lebih

banyak berkaitan dengan bahan Alkitab dan ajaran/kepercayaan Kristen dan

belum banyak membahas materi penyuluhan pembangunan yaitu persoalan-

persoalan sosial kemasyarakatan yang dihadapi baik dalam wilayah penyuluhan

maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, c) kecenderungan penggunaan

metode penyuluhan selama ini bersifat konvensional yaitu dalam bentuk khotbah,

renungan, kuliah/mengajar dan ceramah yang monolog.15

Persoalan-persoalan tersebut tentunya berkaitan erat dengan belum adanya

format model penyuluhan yang mendetail, kurangnya literatur yang

didistribusikan kepada penyuluh agama maupun yang diswadayakan sendiri oleh

penyuluh agama, belum diikutsertakan penyuluh agama dalam diklat-diklat

15 Persoalan dan kendala yang dihadapi penyuluh agama biasanya disharingkan dalam kegiatan
Orientasi  Penyuluh Agama Kristen se-NTT yang dilaksanakan setiap tahun di Kota Kupang.
Kegiatan Orientasi yang pernah diikuti oleh peneliti yaitu tahun 2009 s/d 2011 sehingga
perkembangan terbaru dari persoalan/kendala tersebut belum diketahui secara pasti.
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penyuluhan agama yang berjenjang yang sifatnya wajib karena menambah banyak

pengetahuan dan ketrampilan penyuluhan. Rata-rata penyuluh agama di kota

Kupang dan di kabupaten lainnya di provinsi NTT baru mengikuti dua (2) s/d tiga

(3) dari enam (6) Diklat Berjenjang Penyuluh Agama.16 Selain itu, Kelompok

Kerja Penyuluh/Pokjaluh yang sudah dibentuk, sebagai wadah bagi penyuluh

untuk berdiskusi dan sharing bersama tentang segala hal yang berkaitan dengan

penyuluhan, belum berjalan secara optimal sehingga penyuluh agama harus

bekerja sendiri-sendiri.

Persoalan-persoalan tersebut di atas tentu akan berpengaruh besar terhadap

sasaran akhir dari penugasan seorang penyuluh agama. Bahwa umat/masyarakat

yang disuluh akan semakin memahami, menghayati dan mengamalkan nilai dan

ajaran agamanya dan mampu mengaplikasikan nilai ajaran agama tersebut dalam

seluruh aspek kehidupan dengan kesadaran penuh atau justru sebaliknya. Dalam

perencanaan program, pelaksanaan dan evaluasi penyuluhan, para penyuluh harus

saling mendukung dan melibatkan peserta penyuluhan dalam suatu dialog, diskusi

dan komunikasi tentang kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan, persoalan iman

dan persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitarnya secara kritis dan

bertanggung jawab.

16 Diklat penyuluh agama ahli sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 untuk
meningkatkan kompetensi penyuluh agama ahli adalah: Diklat calon penyuluh agama, Diklat
penyuluh agama fungsional tingkat dasar dan tingkat lanjutan, Diklat teknis pengembangan profesi
penyuluh agama, Diklat instruktur penyuluh agama dan Diklat manajemen penyuluh agama.
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Bila ditelusuri istilah penyuluh dalam Tesaurus Bahasa Indonesia, disebutkan

bahwa Penyuluh adalah instruktur, pelatih, pembimbing, penuntun,

penerang/pencerah, pengasuh, dan pengajar.17 Ini berarti seorang penyuluh yang

melaksanakan penyuluhannya, tidak bekerja sendiri dan sepihak karena melekat

suatu tugas untuk melatih, membimbing, mengasuh, mengajar, menuntun dan

mencerahkan seseorang atau sekelompok orang. Yang disuluh bukanlah objek

penyuluhan tetapi subjek yang dilatih, dibimbing, diajar, dituntun dan dicerahkan

untuk bisa menjadi manusia yang utuh, mandiri dan bertanggung jawab dalam

berpikir dan bersikap terhadap pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang

berkaitan dengan dirinya, dengan orang lain, lingkungan sekitarnya dan dengan

Tuhannya.

Dalam hal ini, seorang penyuluh dapat juga dikatakan sebagai seorang

pendidik18 dan penyuluhan adalah sebuah praktek pengajaran atau pendidikan

yang bertujuan membentuk karakter dan kepribadian yang utuh.19 Pendidikan

bagi Paulo Freire20 adalah praktek pembebasan karena ia membebaskan pendidik

bukan hanya terdidik saja dari perbudakan ganda berupa kebisuan dan monolog.

Kedua-duanya dibebaskan ketika mereka mulai belajar, yang satu mulai

menganggap diri cukup berharga biarpun buta huruf, miskin dan tak menguasai

17 Endarmoko, Eko, Tesaurus Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Purtaka Utama, 2006), 617.
18 Karolus Boromeus Wodong, Penyuluh Agama sebagai Pendidik Masyarakat dalam Jurnal Profesi
(Denpasar: Balai Diklat Keagamaan, 2010), 62.
19 Wayan Alit Sudarma, Tujuan Pendidikan: Perubahan Karakter dalam Jurnal Profesi (Denpasar:
Balai Diklat Keagamaan, 2008), 9.
20 Paulo Freire adalah tokoh pendidikan yang sangat controversial yang menggugat sistem pendidikan
yang telah mapan dalam masyarakat Brasil yang mengasingkan rakyat miskin dan menjadi alat
penindasan oleh penguasa.
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teknologi dan yang lain belajar berdialog meski masih saja dibayang-bayangi oleh

peranan pendidik sebagaimana biasa digambarkan.21

Dialog yang dimaksud tentu adalah dialog yang kritis dan membebaskan yang

harus dilakukan pada setiap tahap perjuangan pembebasan mereka karena tanpa

partisipasi mereka dalam pemikiran tentang pembebasan sama artinya dengan

memperlakukan mereka sebagai barang-barang atau massa yang gampang

diperdayakan.22 Berdialog dengan orang lain yang panggilan sejarahnya sama-

sama menjadi pelaku perubahan realitas sosial, maka rakyat yang dididik akan

menjadi subjek sejarah mereka sendiri yaitu mengejar kemanusiaan penuh yang

dilakukan dalam persekutuan dan solidaritas.23

Rakyat atau terdidik sebenarnya memiliki kekuatan potensial untuk

membebaskan diri dari belenggu kemiskinan dan kepapaan akibat struktur

masyarakat yang pincang. Kekuatan potensial itu bertumpu pada modal-modal

kultural yang mereka miliki, salah satu di antaranya adalah kemampuan mendidik

diri sendiri untuk melakukan pembebasan atas tenaga sendiri, dengan cara yang

mereka pilih sendiri dan sesuai dengan program yang mereka kembangkan

sendiri. Masalah utamanya adalah kekuatan itu masih bersifat potensial selama

rakyat sendiri belum menyadarinya sebagai kekuatan. Karenanya mereka harus

disadarkan akan kekuatan itu dan ini berarti keharusan penyadaran rakyat akan

keadaan mereka yang sebenarnya. Penyadaran itu sering dikenal sebagai

21 Paulo Freire, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan (Jakarta: Gramedia, 1984), ix.
22 Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008), 44.
23 Marie M. Marchand, Application of Paulo Freire’s Pedagogy of the Oppressed to Human Services
Education (http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=67335997&site=ehost-
live)
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konsientisasi yang adalah kunci dari upaya mendorong dan membantu rakyat

membebaskan diri sendiri,24 yang harus merupakan sebuah usaha kritis untuk

menguak realitas, tidak sekedar mengesampingkan hal-hal yang kecil.25

Membangkitkan kesadaran diri secara kritis sesungguhnya merupakan hakekat

dari pendidikan itu sendiri.

Salah satu bentuk penyadaran itu adalah membiasakan rakyat mengenal

kemampuan mereka sendiri untuk menumbuhkan kelembagaan demokrasi yang

benar. Pengenalan itu dilakukan dengan membiasakan rakyat kepada praktek

kebebasan melalui pendidikan, sebuah praksis sosial. Freire menggunakan istilah

praksis untuk menggambarkan titik penting dimana refleksi dan tindakan

bertemu. Melalui praksis, individu merasakan kekuatan mereka sendiri, masuk

dalam sejarah mereka sendiri sehingga mengumpulkan kekuatan untuk mengubah

dunia.

Dalam hal ini, sistem pendidikan yang diterapkan Freire adalah sistem

pendidikan “hadap-masalah” dengan penekanan utama pada penyadaran nara

didik sebagai alternatif menghapus pendidikan “gaya perbankan” yang

menjadikan guru sebagai sumber pengetahuan sedangkan murid sebagai orang

yang tidak tahu apa-apa sehingga otaknya perlu diisi dengan pengetahuan

sebanyak-banyaknya. Sistem pendidikan “hadap-masalah” yang ditawarkan oleh

Freire lahir dari konsepsinya tentang manusia. Manusia sendirilah yang dijadikan

sebagai titik tolak dalam pendidikan “hadap-masalah”. Manusia tidak mengada

24 Freire, Pendidikan Sebagai…, xxii.
25 Paulo Freire, Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2007), 207.
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secara terpisah dari dunia dan realitasnya, tetapi ia berada dalam dunia dan

bersama-sama dengan realitas dunia. Realitas itulah yang harus diperhadapkan

pada nara didik supaya ada kesadaran akan realitas itu. Konsep pedagogis yang

demikian didasarkan pada pemahaman bahwa manusia mempunyai potensi untuk

berkreasi dalam realitas dan untuk membebaskan diri dari penindasan budaya,

ekonomi dan politik.26

Selain itu, model lain yang ditegaskan oleh Freire adalah bentuk belajar yang

egaliter dimana guru adalah "guru-murid" dan siswa adalah "siswa-guru" yang

terlibat bersama-sama dalam penyelidikan. Siswa dan guru bersama-sama

mengajukan pertanyaan, memeriksa asumsi sosial dan pribadi, dan

mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru dengan menerapkan sumber

daya gabungan pengalaman hidup, pemahaman intelektual, rasa ingin tahu, dan

tindakan mereka. Ini merupakan saluran yang kuat dari pembelajaran

praksis, sebuah upaya guru untuk tujuan yang dijiwai dengan kepercayaan yang

mendalam pada pribadi dan daya kreatif mereka.27 Dalam bentuk belajar yang

egaliter, harus tercipta pedagogi kebahagiaan atau tertawa kritis yang bersifat

transformatif dan revolusioner sebagai prinsip dan cara hidup baru untuk terlibat

dalam transformasi hubungan antara diri sendiri dengan orang lain. Tertawa

menjadi aspek penting dari pedagogi kaum tertindas karena bagi Freire,

diperlukan tertawa dengan orang-orang karena jika kita tidak melakukannya, kita

26 Marthen Mangggeng, Pendidikan yang Membebaskan menurut Paulo Freire dan Relevansinya
dalam Konteks Indonesia dalam Jurnal Teologi Kontekstual Edisi No. 8, 2005
(www.oaseonline.org/artikel/manggeng_freire.pdf)
27 Marie M. Marchand, Application of…
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tidak bisa belajar dari orang-orang yang tidak bisa kita ajari. Dengan tertawa kritis

secara kolektif muncul rasa keingin tahuan tentang dunia dan divisi yang

memisahkan kaum tertindas dari penindas.28

Dengan melihat sistem dan model pendidikan yang ditegaskan Freire, nyata

jelas bahwa dalam proses pendidikan dan pengajaran, harus tercipta persekutuan

yang solider dan setara antara guru dan murid melalui dialog dan komunikasi

yang dapat membangkitkan kesadaran kritis murid tentang diri sendiri,

lingkungan dan objek pengajaran dalam rangka mencapai kemanusiaannya yang

penuh untuk terlibat dalam praksis sosial. Dalam hal ini, penyuluh agama dalam

rangka mencapai sasaran akhir penyuluhannya seperti yang disebutkan di atas,

patut mencontohi dan menerapkan sistem dan model pendidikan yang ditegaskan

Freire.

Dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka penulis memilih

judul penelitian: “PENYULUHAN AGAMA YANG MEMBEBASKAN?”

(Suatu Tinjauan Kritis dari Perspektif Pedagogi Pembebasan Paulo Freire

terhadap Model Penyuluhan yang Dilakukan oleh Penyuluh Agama Kristen

di Kantor Kementerian Agama Kota Kupang).

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana model penyuluhan agama yang dilakukan oleh Penyuluh

Agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Kota Kupang?

28Tyson Edward Lewishttp, Paulo Freire’s Last Laugh: Rethinking Critical Pedagogy’s Funny Bone
Through Jacques Rancière
(://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=52358550&site=ehost-live)
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2. Bagaimana model tersebut bila ditinjau secara kritis dari perspektif

Pedagogi Pembebasan Paulo Freire?

Berdasarkan dua pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan model penyuluhan agama yang dilakukan oleh Penyuluh

Agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Kota Kupang

2. Meninjau secara kritis model tersebut berdasarkan perspektif Pedagogi

Pembebasan Paulo Freire.

I.2. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dan signifikansi yang diperoleh dari penelitian ini bersifat

teroritis dan praktis:

1. Fakultas Teologi dan Progdi. MSA: Memberikan sumbangsih teori

Pendidikan Agama Kristen yang membebaskan agar dikaji lebih mendalam

dalam perkuliahan sehingga pada akhirnya menghasilkan para lulusan Teologi

dan Magister Sosiologi yang dapat mengajar dan membimbing

umat/masyarakat dengan model pendidikan yang membebaskan disertai

kepedulian sosial yang tinggi sehingga dapat mengabdikan diri bagi gereja

dan masyarakat secara kritis, kreatif, positif dan realistis.

2. Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Kristen: Memberikan

sumbangsih teori dalam bidang Penyuluhan Agama Kristen yang masih

minim sehingga mendorong diterbitkannya literatur tentang Penyuluhan



17

Agama Kristen. Juga perlu diperhatikan agar Petunjuk Teknis lebih mendetail

dan berisikan model penyuluhan agama yang membebaskan. Penelitian ini

juga bermanfaat bagi Penyuluh Agama Kristen di Kantor Kementerian Agama

Kota Kupang dan Penyuluh Agama Kristen se-Indonesia untuk segera

memperhatikan bagaimana menerapkan model penyuluhan agama yang

membebaskan umat/masyarakat yaitu melibatkan peserta penyuluhan melalui

hubungan yang dialogis dan komunikatif dengan pendekatan dan materi

penyuluhan yang mencakup totalitas kehidupan dalam rangka membangkitkan

kesadaran kritis umat/masyarakat. Tujuannya adalah umat/masyarakat dapat

mempertanggung jawabkan imannya secara kritis ketika berhadapan dengan

berbagai persoalan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang ada di

sekitarnya. Lewat penelitian ini, diharapkan Penyuluh Agama Kristen segera

diperlengkapi dengan berbagai jenjang Diklat Penyuluh Agama untuk

menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam merealisasikan tugas pokok

dan fungsinya sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang ada.

3. Gereja Masehi Injili di Timor dan Gereja di Indonesia pada umumnya:

Bersedia bekerja sama sebagai mitra dengan Aparat Pemerintah dalam hal ini

Penyuluh Agama Kristen yang ditempatkan di sekitar wilayah pelayanan

gereja untuk bersama-sama membimbing, menyuluh dan mendidik umat

Kristen menjadi warga gereja yang dewasa dalam iman yang mampu

mempertanggung jawabkan imannya itu dalam pengabdian dan pelayanan

kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin.
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4. Peneliti selanjutnya: Dapat melakukan penelitian tentang pandangan

masyarakat/gereja terhadap kehadiran Penyuluh Agama Kristen sehingga

semakin memperkaya referensi tentang Penyuluhan Agama Kristen.

I.3. Landasan Teori

Karena judul penelitian akan ditinjau secara kritis dari perspektif Pedagogi

Pembebasan Paulo Freire, maka Pedagogi Pembebasan dari Paulo Freire yang

akan menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

I.4. Batasan Konsep

1. Penyuluh Agama Kristen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai Penyuluh Agama Ahli Kristen

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dengan berlatar belakang

pendidikan S1 Teologi/PAK atau S.Pd.

2. Model yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah cara sederhana yang

terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan atau tugas. Model kemungkinan

identik dengan desain. Dalam hal ini, sebuah model penyuluhan haruslah

praktis, realistis, efisien dan inklusif yang mencakup perencanaan program

penyuluhan, pelaksanaan yang meliputi cakupan tema/materi,

metode/pendekatan, dampak/hasil dan evaluasi penyuluhan.

3. Umat/masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah umat/masyarakat

yang beragama Kristen yang menjadi kelompok binaan dari Penyuluh Agama

Kristen.
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4. Penyuluhan yang membebaskan adalah penyuluhan yang melaluinya peserta

penyuluhan dapat mendengar suaranya yang asli dengan kesadaran yang

tumbuh dari pergumulannya atas realitas yang dihadapi dan diharapkan akan

menghasilkan suatu tingkah laku kritis dalam dirinya.

5. Pedagogi adalah pendidikan, pedagogik adalah ilmu pendidikan, sedangkan

pedagogi kritis adalah pendekatan pembelajaran yang berupaya membantu nara

didik mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-

praktek yang mendominasi.

I.5. Metode, Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Kata

kualitatif disini menyiratkan penekanan pada kualitas entitas, proses dan makna

yang tidak dikaji atau diukur secara eksperimental dari sisi kuantitas, jumlah atau

frekuensi. Penelitian kualitatif merupakan satu aktifitas yang menempatkan

pengamat di dalam dunia. Penelitian kualitatif meliputi penggunaan dan

pengumpulan beraneka ragam data empiris yang sedang dipelajari yaitu studi

kasus, pengalaman pribadi, instropeksi, kisah perjalanan hidup, wawancara, teks

dan produksi kultural, teks-teks observasional, historis dan interaksional yang

melukiskan aneka momen dan makna rutin serta problematik di dalam kehidupan

individu. Peneliti kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial,

hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti dan kendala situasional

yang membentuk penelitian. Mereka mencari jawaban atas berbagai pertanyaan
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yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan

maknanya.29

Dalam penelitian kualitatif, juga akan diinventarisir dan diteliti bahan

kepustakaan tentang Pedagogi Pembebasan dari Paulo Freire. Sedangkan dalam

rangka pengambilan data di lapangan, akan digunakan teknik wawancara dengan

pertanyaan terbuka dan observasi langsung30 di kelompok binaan penyuluh

agama, studi dokumenter tentang Dasar Hukum Penyuluh/Penyuluhan Agama

dan Aspek-aspek yang berkaitan dengannya, dan Laporan Penyuluhan Agama

Kristen selama 3 tahun terakhir yaitu periode 2010 s/d 2012. Hasil penelitian di

lapangan akan ditinjau secara kritis berdasarkan teori yang ada.

Model penyuluhan akan menjadi objek penelitian dengan waktu penelitian

selama 2 minggu yaitu tanggal 22 April s/d 04 Mei 2013. Dari tiga belas (13)

penyuluh yang ada, hanya diambil 8 orang karena memenuhi syarat sesuai

batasan penelitian yaitu Penyuluh Agama Kristen Ahli dan yang sudah terlibat

dalam kegiatan penyuluhan selama 3 periode yaitu tahun 2010 s/d 2012 atau yang

dapat diwawancarai. Delapan (8) orang penyuluh tersebut akan menjadi informan

utama dalam pengambilan data, sedangkan informan pelengkap yang mendukung

data-data dan dokumen yang berkaitan adalah Kepala Kantor/Kepala Tata Usaha,

Kepala Seksi Urusan Agama Kristen dan peserta penyuluhan.

29 Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Ed), The Sage Handbook of Qualitative Research 1
Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2011), hal. 7-11
30 John W. Cresswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Edisi Ketiga
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 24



21

I.6. Garis Besar Penulisan

Adapun garis besar penulisan dalam penelitian terdiri dari lima bab yaitu Bab

I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Manfaat dan Signifikansi

Penelitian, Landasan Teori, Batasan Konsep, Metode, Objek dan Waktu dan

Waktu Penelitian, serta Garis Besar Penulisan. Bab II berisi landasan teori

Pedagogi Pembebasan Paulo Freire. Bab III berisi hasil penelitian berupa Model

penyuluhan agama yang diawali dengan Profil Kantor Kementerian Agama Kota

Kupang, Penyuluh dan Penyuluhan Agama Kristen dan aspek-aspek yang

berkaitan dengannya yang meliputi arti, alasan, dasar hukum, tugas pokok dan

ruang lingkup kerja penyuluh agama. Bab IV berisi tinjauan kritis dari perspektif

Pedagogi Pembebasan Paulo Freire terhadap model penyuluhan. Bab V berisi

penutup yaitu kesimpulan dan saran/rekomendasi.


