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USULAN MODEL PENYULUHAN AGAMA YANG MEMBEBASKAN
SESUAI JENJANG JABATAN YAKNI PENYULUH AGAMA AHLI

(Penyuluh Agama Ahli Pertama: III/a-IIIb)

A. Usulan Rincian Kegiatan Penyuluh Agama Ahli Pertama:

1. Perencanaan Program Penyuluhan Agama:

a. Mengolah data identifikasi potensi wilayah/kelompok sasaran berdasarkan hasil diskusi dan

dialog dengan pimpinan kelompok dan peserta penyuluhan.

b. Menyusun rencana kerja operasional bersama peserta dalam suatu hubungan dialogis dan

komunikatif tentang kebutuhan, pergumulan, keprihatinan dan harapan-harapan mereka.

c. Menyusun konsep materi bimbingan/penyuluhan dalam bentuk naskah yang mencakup materi

penyuluhan agama dan pembangunan secara seimbang.

d. Mendiskusikan konsep materi bimbingan/penyuluhan sebagai penyaji kepada atasan langsung

dan penyuluh lainnya.

e. Merumuskan materi bimbingan/penyuluhan yang mencakup materi penyuluhan agama dan

pembangunan secara seimbang.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan:

a. Melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat

perkotaan dengan pendekatan Bible Centered dan Life Centered dan metode dialog yang kritis

dan efektif sesuai kategori usia.

b. Melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus

dengan pendekatan Bible Centre dan Life Center dan metode dialog yang kritis dan efektif

sesuai kategori usia.

c. Melaksanakan konsultasi secara perorangan dengan metode yang komunikatif.

d. Melaksanakan konsultasi secara kelompok dengan metode yang komunikatif.

3. Evaluasi Penyuluhan:

a. Menyusun instrumen pemantauan hasil pelaksanaan bimbingan/penyuluhan oleh penyuluh

bersama peserta.



b. Menyusun instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan/penyuluhan oleh penyuluh bersama

peserta.

c. Mengumpulkan data pemantauan/evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan/penyuluhan lewat

dialog dan komunikasi dengan peserta.

d. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan/penyuluhan.

e. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok.

B. Usulan Model Penyuluhan Agama yang membebaskan:

Pelaksanaan:

Penyuluh Agama
melaksanakan

penyuluhan agama
dan pembangunan
dengan pendekatan
Bible/Life Centered

dengan metode
dialog dan

komunikasi yang
kritis dan efektif

dalam rangka
membangkitkan
kesadaran kritis

dalam diri peserta
untuk selanjutnya

dapat terlibat dalam
tindakan praksis
nyata di tengah-

tengah pergumulan
gereja dan
masyarakat

Perencanaan:

Penyuluh Agama
bersama peserta
terlibat secara
dialogis dan

komunikatif dalam
merencanakan

program
penyuluhan yang

mencakup
tema/materi agama
dan pembangunan

yang berkaitan
dengan kebutuhan,

harapan dan
pergumulan

peserta, dengan
manfaat dan tujuan

program yang
dapat

membangkitkan
kesadaran kritis

peserta

Evaluasi:

Penyuluh Agama
bersama peserta
terlibat dalam

dialog dan
komunikasi antar
subjektif dalam
mengevaluasi
pelaksanaan

penyuluhan demi
pencapaian

kebutuhan, harapan,
keprihatinan dan
tujuan bersama

Terlibat
dalam

tindakan
praksis yang
transformatif
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. Informan Kunci (Para Penyuluh Agama)
1. Bagaimana perkembangan pelaksanaan penyuluhan selama 2 tahun terakhir?
2. Apa yang menjadi petunjuk/pedoman pelaksanaan penyuluhan saudara dan bagaimana penggunaannya?
3. Bagaimana saudara mempersiapkan pelaksanaan penyuluhan?
4. Di kelompok mana saja saudara melaksanakan penyuluhan dan apa saja bentuknya?
5. Dalam seminggu, berapa kali tatap muka penyuluhan dan berapa jumlah peserta penyuluhan?
6. Materi apa saja yang saudara sampaikan kepada peserta penyuluhan?
7. Metode atau pendekatan seperti apa yang saudara pergunakan selama penyuluhan berlangsung?
8. Bagaimana tanggapan/respon peserta penyuluhan terhadap materi dan metode/pendekatan saudara/
9. Masalah/kendala apa yang saudara temukan selama proses persiapan dan pelaksanaan penyuluhan?
10. Solusi apa yang telah saudara lakukan dalam mengatasi masalah/kendala yang ada?
11. Pihak-pihak mana saja yang telah dan dapat bekerja sama dengan saudara dalam pelaksanaan

penyuluhan/mengatasi kendala?
12. Apa yang menjadi target/tujuan jangka pendek, menengah dan panjang saudara dalam pelaksanaan

penyuluhan?
13. Hasil/dampak apa yang saudara temukan dari peserta penyuluhan selama 2 tahun terakhir?
14. Apa saja dukungan/hambatan bagi tugas pokok dan fungsi/TUPOKSI saudara sebagai penyuluh?

II. Informan Pelengkap (Kepala Kantor/Kepala TU dan Kepala Seksi Urusan Agama Kristen/URAK)
A. Kepala Kantor/Kepala Tata Usaha:

1. Bagaimana struktur organisasi Kantor Kemenag. Kota Kupang?
2. Apa saja visi dan misi Kantor Kemenag. Kota Kupang?
3. Bagaimana penjebaran visi dan misi dalam Renstra Kantor Kemenag. Kota Kupang?
4. Dasar hukum apa yang dipakai dalam penjabaran visi dan misi kantor?
5. Berapa jumlah pegawai struktural dan fungsional di kantor?
6. Bagaimana kebijakan kantor terhadap para penyuluh dalam pelaksanaan TUPOKSInya?
7. Bagaimana hubungan/kerja sama kantor dengan instansi/lembaga terkait selama 2 tahun terakhir?

B. Kepala Seksi URAK:
1. Berapa jumlah pengawai struktural dan fungsional dan pembagian kerja dari setiap unsur di

Sie.URAK?
2. Bagaimana koordinasi antara Kasie. dengan penyuluh dalam rangka konsultasi persiapan dan

evaluasi kinerja penyuluh?
3. Bagaimana kebijakan Kasie berkaitan dengan pembagian waktu penyuluh di kantor dan di lapangan

penyuluhan?
4. Kendala/persoalan apa yang dialami Seksi URAK untuk mendukung pelaksanaan TUPOKSI

penyuluh?
5. Solusi apa yang telah diambil Seksi URAK terhadap kendala/persoalan penyuluhan?

C. Peserta Penyuluhan:
1. Bagaimana proses penyuluhan yang berlangsung selama ini?
2. Materi apa saja yang disajikan oleh penyuluh dan metode apa yang digunakan selama ini?
3. Bagaimana tanggapan saudara terhadap materi dan metode yang diberikan oleh penyuluh?
4. Apakah manfaat/dampak dari penyuluhan agama terhadap pembentukan sikap, nilai dan iman

saudara selama ini?
5. Hal-hal apa saja yang saudara harapkan dari pelaksanaan proses penyuluhan?
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JADWAL KEGIATAN PENELITIAN
TANGGAL 22 APRIL S/D 04 MEI 2013

Hari/Tanggal Uraian Kegiatan Indikator Pencapaian

Senin, 22 April 2013 1. Persiapan Penelitian: Permohonan
ijin penelitian kepada Kepala
Kantor Kemenag. Kota Kupang
(Maksud dan Tujuan).

2.Membuat kesepakatan jadwal
wawancara

1. Diterimanya kehadiran peneliti
dan diberikan ijin penelitian.

2.Adanya kesepakatan jadwal
wawancara dengan menghubungi
Seksi URAK sebagai sasaran
langsung penelitian

Selasa, 23 April 2013 1.Mewawancarai Kepala
Kantor/Kepala Tata Usaha mengenai
profil kantor, dasar hukum/peraturan
dan kebijakan kantor mengenai
penyuluh agama
2.Menghimpun data yang tersedia

1.Mendapatkan data/dokumen
mengenai profil kantor, dasar
hukum/peraturan dan kebijakan
kantor mengenai para penyuluh.

2. Tersimpannya data

Rabu, 24 April 2013 1.Mewawancarai Kepala Seksi
URAK dan Penyuluh Agama Kristen

2.Menghimpun data yang tersedia

1.Diperolehnya data/dokumen
tentang struktur organisasi,
kebijakan terhadap para penyuluh,
kendala dan solusi terhadap
pelaksanaan TUPOKSI penyuluh
dan diperolehnya data/dokumen
penyuluhan agama selama 2 tahun
terakhir berkaitan dengan
persiapan program, pelaksanaan
dan evaluasi penyuluhan serta
Petunjuk Teknis yang digunakan
sebagai acuan.
2. Tersimpannya data

Kamis, 25 April 2013 1.Observasi ke lokasi  penyuluhan 1

2.Mewawancarai peserta penyuluhan

3.Menghimpun data yang tersedia

1.Diperolehnya gambaran tentang
model penyuluhan.
2.Diperolehnya data tentang
tanggapan peserta terhadap model
penyuluhan, manfaat dan harapan
ke depan.
3. Tersimpannya data

Jumat, 26 April 2013 1.Observasi ke lokasi  penyuluhan 2
2.Mewawancarai peserta penyuluhan
3.Menghimpun data yang tersedia

Sama Dengan di Atas/SDA



Sabtu, 27 April 2013 1.Observasi ke lokasi penyuluhan 3
dan 4
2.Mewawancarai peserta penyuluhan
3.Menghimpun data yang tersedia

SDA

Minggu, 28 April 2013 1.Observasi ke lokasi penyuluhan 5
dan 6
2.Mewawancarai peserta penyuluhan
3.Menghimpun data yang tersedia

SDA

Senin, 29 April 2013 1.Observasi ke lokasi penyuluhan 7
2.Mewawancarai peserta penyuluhan
3.Menghimpun data yang tersedia

SDA

Selasa, 30 April 2013 1.Observasi ke lokasi penyuluhan 8
2.Mewawancarai peserta penyuluhan
3.Menghimpun data yang tersedia

SDA

Rabu, 01 Mei 2013 1.Mewawancarai ulang Pimpinan
Kantor
2.Menghimpun data yang tersedia

Terlengkapinya data yang masih
dibutuhkan

Kamis, 02 Mei 2013 1. Melakukan studi dokumenter
2.Menghimpun data yang tersedia

Terlengkapinya data yang masih
dibutuhkan

Jumat, 03 Mei 2013 1. Mewawancarai ulang Penyuluh
Agama Kristen

2.Pemberitahuan berakhirnya masa
penelitian dan sumbangan hasil
penelitian untuk model penyuluhan
yang membebaskan

1.Terlengkapinya data/dokumen
yang dibutuhkan selama
penelitian
2.Diterima dengan senang hati

Sabtu, 04 Mei 2013 Perpisahan dengan Penyuluh Agama Saling mendukung dalam
perbaikan model penyuluhan



Ket: Penyuluh Agama sedang menjelaskan materi penyuluhan tentang ‘Siapakah
Saya’ kepada peserta binaan di Lapas Dewasa Penfui Kupang

Ket: Penyuluh Agama sedang membaca salah satu Nats Alkitab sebagai dasar dalam
melakukan konseling di Lapas Wanita Penfui-Kupang



Ket: Penyuluh Agama sedang memberikan materi penyuluhan dari bahan Alkitab
kepada  warga binaan di Lapas Anak Penfui Kupang

Ket: Warga Binaan sedang mendengarkan materi yang disampaikan oleh Penyuluh
Agama



Ket: Penyuluh Agama sedang melakukan konseling dengan warga binaan di Lapas
Wanita Penfui Kupang

Ket: Para Lansia sedang mengikuti ibadah dan mendengarkan renungan yang
dibawakan oleh Penyuluh Agama di Panti Jompo Dinas Sosial Kupang



Ket: Warga Binaan di Panti Tuna Netra Hitbia sedang mendengarkan materi dari
Bahan Alkitab

Ket: Para Penyuluh Agama bersama warga binaan di Lapas Anak setelah mengikuti
kebaktian Jumat pagi




