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BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Pada akhirnya, dengan dilakukannya tinjauan kritis dari perspektif

Pedagogi Pembebasan Paulo Freire, ditemukan bahwa model penyuluhan

agama yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Kristen di Kantor Kementerian

Agama Kota Kupang belum sepenuhnya membebaskan.

Menghasilkan sebuah model penyuluhan agama yang membebaskan yang

tercermin baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program

penyuluhan, membutuhkan kesadaran, kerendahan hati, komitmen, dan kerja

keras dari penyuluh agama sendiri serta keyakinan mendalam, cinta kasih,

penghargaan dan solider terhadap peserta penyuluhan sebagai subjek

sepenuhnya yang berpotensi untuk menamai dan memikirkan realitas serta

memformulasikan tindakan-tindakannya sendiri yang berujung pada

pembebasan dan tranformasi yang sejati.

Artinya, bahwa model penyuluhan yang diterapkan oleh Penyuluh Agama

Kristen di Kantor Kementerian Agama Kota Kupang harus mampu membuat

peserta penyuluhan menjadi subjek yang berkesadaran kritis terhadap

kebutuhan dan pergumulannya, objek/pengetahuan yang dipelajari maupun

terhadap realitas yang  ada di sekelilingnya dengan berpartisipasi aktif melalui

penggunaan metode dialog dan komunikasi secara terus menerus, dan bukan

hanya menjadi pendengar yang penurut, yang selalu menyesuaikan diri dengan
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semua hal yang dikatakan oleh penyuluh melalui metode yang konvensional,

karena baik penyuluh maupun peserta adalah sumber pengetahuan dan

pembelajaran. Hanya dengan begitu, peserta pada akhirnya akan melibatkan diri

secara sadar dalam sebuah tindakan praksis nyata di tengah-tengah pergumulan

gereja dan masyarakat Kota Kupang.

Hal ini menjadi penting oleh karena tidak semua persoalan agama dan

pembangunan yang ada di Kota Kupang harus dipecahkan dan diselesaikan

oleh penyuluh agama sendiri secara khusus dan pemimpin/tokoh agama secara

umum. Penyuluh agama seharusnya hanya menjadi motivator, pembimbing dan

pemberdaya bagi umat yang dibimbing dan disuluh. Lewat kegiatan

bimbingan/penyuluhan agama yang dilakukan harus menghantar umat sampai

pada proses pemberdayaan diri yaitu sampai pada tingkat kesadaran kritis,

menjadi subjek yang mandiri dan idependen dalam memahami, mengkaji

berbagai persoalan hidup sehingga siap menjadi pelaku perubahan secara

kreatif menuju transformasi gereja dan masyarakat.

Penggunaan metode dialog dan komunikasi seperti apa dalam seluruh

model penyuluhan, menjadi tantangan tersendiri bagi Penyuluh Agama Kristen

oleh karena bervariasinya kelompok binaan dengan kategori usia dari anak-

anak sampai lansia. Namun, prinsip utamanya adalah penyuluh agama harus

siap memperlakukan peserta sebagai subjek yang memiliki potensi diri untuk

sama-sama belajar dan mengajar, menamai dan berpikir terhadap realitas dan

bertindak dalam realitas. Dengan demikian, penggunaan metode dialog dan
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komunikasi sejati dalam rangka mencapai kesadaran penuh menuju

pembebasan merupakan hal mutlak yang dibutuhkan.

V.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil tinjauan kritis di atas, maka peneliti

mengusulkan beberapa saran dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam

rangka menghasilkan suatu model penyuluhan agama yang membebaskan:

1. Para penyuluh agama harus melibatkan peserta penyuluhan secara aktif

melalui penghadapan pada masalah-masalah seputar agama, pengalaman

keseharian dan pembangunan melalui penggunaan metode dialog dan

komunikasi yang kritis dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi program penyuluhan. Pendekatan yang digunakan harus

mencakup baik pendekatan Bible Centered maupun Life/Eksperience

Centered. Hal ini menjadi penting, oleh karena peserta harus mengalami

pemberdayaan diri yaitu menjadi pemikir dan pengkaji kritis terhadap

semua realitas kehidupan yang akhirnya dapat melibatkan diri dalam

tindakan praksis untuk tujuan transformasi sosial yang lebih baik.

Penyuluh agama hanya berfungsi sebagai pembimbing, penerang,

petunjuk jalan dan motivator. Pesertalah yang harus menentukan pilihan,

solusi, keputusan dan sejarahnya sendiri dalam rangka transformasi diri

dan sosial.

2. Walaupun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh

Agama dan Angka Kreditnya sudah lengkap, namun perlu dijelaskan lebih



123

mendetail makna kata “penyuluh dan penyuluhan” dalam kaitannya

dengan pencapaian sasaran akhir dari penugasan seorang penyuluh agama

maupun kelompok umat yang disuluh. Juga, model penyuluhan yang

harus diterapkan oleh penyuluh agama dalam setiap jenjang jabatan dalam

kaitannya dengan keterlibatan peserta penyuluhan dengan penggunaan

metode yang kritis dan efektif dan cakupan materi agama dan

pembangunan. Selain itu, dalam identifikasi potensi wilayah, perlu

dimasukan kearifan lokal tiap daerah dalam kategori data khusus untuk

menjadi bahan kajian, diskusi dan refleksi dalam materi penyuluhan.

Kriteria warga binaan yang disuluh seperti apa dengan cara pendekatan

yang bagaimana untuk kelompok yang berbeda juga perlu diperjelas lagi

agar sasaran akhir dari penyuluhan bisa diukur secara spesifik.

3. Dalam rangka menambah berbagai pengetahuan dan ketrampilan

menyuluh, penyuluh agama wajib dan segera diikutsertakan dalam

berbagai jenjang Diklat Penyuluh Agama.

4. Penyuluh agama perlu memperlengkapi diri dan diperlengkapi dengan

berbagai buku sumber/bacaan, buku acuan/pegangan, alat/media

pendukung dalam penyuluhan.

5. Adanya dukungan dan perhatian serius dari Kantor Kementerian Agama

terkait dengan Tupoksi penyuluh agama sehingga kinerjanya semakin

berkualitas di mata gereja sebagai mitra kerja dan di mata masyarakat

sebagai agen pembawa kerukunan.
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6. Perlu adanya peningkatan fungsi pengawasan, pemantauan dan evaluasi

dari Kepala Kantor dan Kepala Seksi Urusan Agama Kristen terhadap

kinerja penyuluh agama.


