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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada 

teladan umat Rasulullah Muhammad SAW. Berkat limpahan rahmatNya, penyusun mampu 

menyelesaikan tugas artikel ini guna memenuhi tugas LK.4 DJJ BDK SEMARANG KTI 

PENYULUH ANGKATAN I. 

 Agama sebagai system kepercayaan dalam kehidupan umat manusia dapat dikaji 

melalui berbagai sudut pandang. Islam sebagai agama yang telah berkembang selama empat 

belas abad lebih, menyimpan banyak masalah yang perlu diteliti, baik itu menyangkut 

perkembangan ajaran, pola pendidikan dan pemikiran keagamaan maupun realitas social, 

politik, ekonomi dan budaya. 

 Artikel ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang pendidikan dan 

pengajaran keagamaan, terutama tentang baca tulis Al Qur’an untuk saudara-saudara kita di 

Rumah Tahanan (RUTAN) ataupun lembaga Pemasyarakatan (LP). Data yang kami sajikan 

berdasarkan pengamatan selama 15 tahun, praktek mengajar dan mendidik para santri di 

majlis taklim At-Taubah, dialog dengan para santri, wawancara dengan para pemangku 

kebijakan terkait, dan berbagai sumber informasi lainnya. 

 Penulis berharap, meski penyusunan artikel ini banyak kekurangan, mudah-mudahan 

dibalik kekurangannya itu mampu melahirkan kemanfaatan terutama bagi penulis sendiri dan 

umumnya bagi para penyuluh agama serta masyarakat lainnya yang dalam kesehariannya tak 

lepas dari kegiatan berfikir dan bertindak untuk masa depan umat Islam dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

 Semoga artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi 

sumbangan pemikiran kepada pembaca, khususnya para Penyuluh Agama Islam. Penulis 

menyadari bahwa artikel ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu 

kepada Widya Iswara Ibu Dr. Siti Aminah, MA, saya minta masukannya demi perbaikan 

pembuatan artikel saya di masa yang akan datang sesuai standar KTI. Kritik dan saran dari 

para pembaca juga sangat diharapkan. Terima kasih. 

 

Kebumen, 18 Juli 2020 
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ABSTRAKSI 

Peranan berasal dari kata peran, yang berarti sesuatu yang memegang pimpinan yang 

terutama atau unsur yang sangat menentukan dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. 

Dalam hal ini menyangkut tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam. Adapun 

kedudukan dan fungsi Majlis Taklim adalah sebagai tempat kajian, interaksi jamaah serta 

forum untuk saling belajar dan mendewasakan diri dalam berilmu, beramal dan berperilaku. 

At-Taubah adalah sebuah nama yang memiliki harapan bahwa siapapun yang mengikuti 

program Majlis Taklim ini bisa bertaubat. Hal ini karena semua peserta atau jamaah Majlis 

Taklim ini adalah para penghuni Rumah Tahanan baik yang sudah berkeputusan hokum tetap 

maupun titipan dari Kejaksaan dan Kepolisian. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peranan dartikan sebagai tindakan yang 

dilakukan seseorang di suatu peristiwa dan tindakannya itu berpengaruh besar dalam 

menggerakkan masyarakat. Tugas Penyuluhan di Majlis Taklim ini adalah bagaimana 

menggerakkan para jamaah narapidana agar bisa melakukan  penghayatan terhadap suatu 

ajaran dan doktrin  agama, sehingga mempunyai keyakinan dan kesadaran akan kebenaran 

doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang dapat berlangsung lewat 

penyuluhan, penataran, pendidikan baca tulis Al Qur’an, fiqh ibadah dan sebagainya.  

Peranan Penyuluh Agama Islam pada Jama’ah Majelis Taklim, adalah upaya  

menggerakkan para jamaah narapidana agar bisa melakukan  penghayatan terhadap suatu 

ajaran dan doktrin  agama, sehingga setelah keluar dari pembinaan di Majlis Taklim ini atau 

keluar dari penjara ini mampu menjadi orang yang lebih baik, bisa baca tulis Al Qur’an serta 

amaliyah keagamaan lainnya, dan kembali menjadi masyarakat normal yang jauh dari 

perilaku yang melanggar aturan baik aturan agama maupun pemerintah. 

 
 
 
 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang mewajibkan umatnya untuk 

menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Islam sebagai rahmat bagi 

seluruh alam (dapat) menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, apabila 

ajarannya yang mencakup semua segi kehidupan itu dijadikan sebagai pedoman hidup dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 

Usaha penyebarluasan syiar Islam, begitu pula untuk merealisasikan ajarannya di 

tengah-tengah kehidupan umat manusia adalah usaha dakwah. Usaha ini harus dilaksanakan 

dengan sungguh-sungguh oleh umat Islam dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun 

tempatnya (Abdul Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, hal 11). Usaha dakwah dapat 

dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Usaha ini melibatkan banyak 

pihak seperti da’i (termasuk Penyuluh Agama Islam), audience, dan tokoh pemuka 

masyarakat serta tersedianya sarana dan prasarana dakwah yang bisa dijadikan sebagai alat 

pendukung bagi terlaksananya keberhasilan dakwah. 

Sekarang ini, perubahan sosiokultural semakin kompleks, berarti masalah 

kemanusiaanpun makin meluas, dengan begitu maka kerja dakwah dihadapkan dengan 

keharusan untuk memberikan jawaban yang jelas menyangkut kepentingan manusia dalam 

berbagai segi kehidupannya. 

 Penyuluh Agama Islam, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri  Negara 

Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

54/KEP/MK/WASPAN/9/1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 



 
 

bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui Bahasa 

agama. 

 Tupoksi Penyuluh Agama ini sejalan dengan usaha dakwah yang digariskan oleh 

ajaran agama Islam, karena itu sejak tahun 2006 sampai sekarang untuk melaksanakan 

tupoksi kinerja penyuluh agama Islam sekaligus sebagai upaya dakwah ini, mengambil Majlis 

Taklim At-Taubah Napi Rutan Kebumen Kelas II B sebagai salah satu Binaan Tetap. 

 Mulai dari tahun 2006 – 2016, bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan bersifat 

mingguan atau satu minggu satu kali. Tahun 2017 – sekarang, bimbingan dan penyuluhan 

yang tadinya mingguan, ditambah lagi menjadi satu minggu 3x, yang 1x untuk bimbingan 

dan penyuluhan ibadah secara umum, dan yang 2x khusus untuk belajar baca tulis Al-Qur’an. 

Bahkan pada tahun 2018, Kepala Rutan Kelas II B Kebumen dalam salah satu sambutan, 

pengarahan dan pembinaan terhadap para Napi, beliau mengatakan bahwa “Kami tidak akan 

memberikan dispensasi pengurangan hukuman sebelum ada rekomendasi dari para penyuluh 

agama Islam yang selama ini menjadi guru kalian”. 

 

B. Rumuan Masalah 
 

Berangkat dari latarbelakang masalah di atas maka dalam karya tulis ilmiah 

tentangPERANAN PENYULUH AGAMA ISLAM  DALAM MENINGKATKAN BTQ 

PADA MAJLIS TAKLIM  AT-TAUBAH NAPI RUTAN KELAS II B KEBUMEN 

TAHUN 2020 M, dapat kami kemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peranan penyuluh agama Islam dalam meningkatkan BTQ pada majlis 

taklim At-Taubah napi rutan kelas II B Kebumen khususnya tahun 2020 ? 

2. Bagaimanakah tanggapan para pemangku kebijakan di Rutan Kelas II B Kebumen 

terhadap peran penyuluh agama Islam Kankemenag Kabupaten Kebumen ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan : 

Tujuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 



 
 

a. Untuk mendeskripsikan peranan Penyuluh Agama Islam dalam 

upaya melaksanakan bimbingan dan penyuluhannya terutama 

terkait BTQ khususnya tahun 2020 M. 

b. Untuk mendeskripsikan tanggapan para pemangku kebijakan di 

Rutan Kelas II B Kebumen terhadap peran Penyuluh Agama Islam 

Kankemenag Kabupaten Kebumen 2020 M. 

 
 

2. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari Penelitian ini adalah : 

a. Dengan penelitian ini diharapkan Penyuluh Agama Islam Kankemenag 

Kabupaten Kebumen makin menyadari pentingnya kegiatan bimbingan 

dan penyuluhan di Napi Rutan Kebumen Kelas II B dengan perencanaan 

yang lebih matang dan lebih menyempurnakan untuk masa yang akan 

datang. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan masukan 

bagi para pemangku kebijakan di Napi Rutan Kebumen Kelas II B sebagai 

bahan pemikiran dan pengembangan lebih lanjut dalam menyusun 

program pembinaan bagi warganya. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pemangku 

kebijakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen khususnya 

dalam mendukung sarana dan prasarana peningkatan kinerja para 

penyuluhnya. 

d. Bagi penulis sendiri diharapkan lebih memperdalam dan meningkatkan 

ilmu serta kinerjanya dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan 

pembangunan dengan Bahasa agama. 



 
 

D. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk 

melaksanakan penelitian (Sutrisno Hadi, 4). Adapun yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif, artinya memberi gambaran dan melaporkan 

apa adanya dengan proses analisa dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian kasus, yaitu penelitian 

yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisme, 

lembaga atau gejala tertentu (Dr. Suharsimi Arikunto, 115).  

1. Metode Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan 

penelitian (Tatang M. Arifin, 92). Sedangkan yang menjadi subyek 

penelitian atau key informan adalah mereka yang memegang kunci / 

peranan penting, pada kepengurusan atau jabatan terkait, seperti Kepala 

Dinas, Kasi Keagamaan dan pengurus majlis taklim At-Taubah Napi 

Rutan Kebumen Kelas II B Kabupaten Kebumen. 

b. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah sasaran yang dituju oleh peneliti dalam 

melaksanakan penelitian yakni menyangkut peranan penyuluh agama 

dalam meningkatkan BTQ di majlis taklim At-Taubah Napi Rutan Kelas 

II B Kabupaten Kebumen. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, diperlukan adanya data yang 

mempunyai nilai validitas tinggi sehingga mampu mengungkap permasalahan 



 
 

yang diteliti. Sesuai dengan pengertian di atas, maka metode pengumpulan 

data pada penelitian ini adalah : 

a. Metode Interview 

Metode interview adalah proses tanya jawab secara lesan dimana dua 

orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik, yang satu melihat 

muka, yang lain mendengarkan (Winarno Surakhmad, 132). Metode 

interview yang penulis lakukan adalah metode interview bebas terpimpin, 

yaitu dengan menggunakan pedoman umum yang memuat pokok-pokok 

masalah secara garis besarnya saja yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Metode ini terutama ditujukan kepada key informan yang memegang 

peranan penting, yang penulis anggap mampu menerangkan kondisi 

obyektif proses pembelajaran BTQ majlis taklim At-Taubah Napi Rutan 

Kelas II B Kabupaten Kebumen, seperti bagaimanakah proses 

pembelajaran BTQ yang diselenggarakan oleh majlis taklim tersebut dan 

sejauh manakah peranan penyuluh agama dalam upaya meningkatkan 

proses pembelajaran BTQ. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek yang diteliti dan 

mencatat secara sistematik fenomena-fenomena yang diteliti (Sutrisno 

Hadi, 136). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif 

yang berupa kenyataan-kenyataan atau berupa bahan-bahan keterangan 

mengenai berbagai gejala yang berkaitan dengan peranan penyuluh agama 

Islam, agar mendapatkan hasil yang tepat / lebih baik untuk menyesuaikan 

jawaban interview dengan keadaan yang sebenarnya. 



 
 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode dimana penulis memperoleh data 

dengan dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, seperti 

buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

lain-lain (Dr. Suharsimi Arikunto, 131). Metode ini penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen sebagai pelengkap dan 

memperjelas data, seperti data struktur kepengurusan majlis taklim, 

program kerja, laporan perubahan yang mengarah kepada kegagalan atau 

keberhasilan proses pembelajaran btq dan sebagainya. 

3. Analisa Data 

Untuk menganalisa data dari hasil penelitian ini, penulis menggunakan 

metode analisa data deskriptif kualitatif, yaitu setelah data yang berkaitan 

dengan penelitian terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya 

dianalisa dan diinterpretasikan dengan kata-kata sedemikian rupa untuk 

menggambarkan obyek penelitian disaatpenelitian dilakukan (Winarno 

Surakhmad, 139). 

Deskriptif kualitatif yang penulis maksud disini adalah setelah data-

data terkumpul semua, lalu data-data tersebut disusun dan diklasifikasikan. 

Dari klasifikasi tersebut, nanti akan diketahui adakah peranan dari penyuluh 

agama Islam, terutama dalam meningkatkan BTQ yang diselenggarakan oleh 

majlis taklim tersebut. 

Adapun analisa data kualitatif yang penulis pergunakan adalah dengan 

menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari dasar-

dasar pengetahuan yang umum, dari proporsi-proporsi yang berlaku secara 



 
 

umum dan meneliti persoalan-persoalan dari segi dasar-dasar pengetahuan 

yang umum (Sutrisno Hadi, 42). 

4. Lokasi Penelitian 

   Lokasi penelitian yang dilakukan disini adalah Rumah Tahanan Negara 

(Rutan) Kelas II B Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 163 

Kebumen, phone (0287) 381622, Email :rutankbm163@yahoo.com. Rutan 

Kelas II B Kebumen, mempunyai visi dan misi sebagai berikut : 

VISI DAN MISI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KEBUMEN 

VISI : 

Menjadi Rumah Tahanan Negara yang bersih, sehat, Tertib, kondusif, 

Transparan dan Profesional dengan didukung petugas yang mempunyai 

integritas dan kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan prinsip perawatan 

tahanan dengan baik. 

MISI : 

1. Mewujudkan Tertib Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Tahanan 

Negara secara konsisten dengan mengedepankan hokum dan Hak Asasi 

Manusia 

2. Membangun Rumah Tahanan Negara yang professional berlandasan 

akuntabilitas dan transparansi dalam tugas pokok dan fungsi 

pemasyarakatan 

3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara 

konsisten dan berkesinambungan 

4. Membangun kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder dan 

masyarakat. 

5. Kerangka Teoritik 

a. Tinjauan Tentang Peranan 

Pengertian Peranan 

mailto:rutankbm163@yahoo.com


 
 

 Peranan, secara etimologi berasal dari kata peran, yang berarti sesuatu 

yang mengambil peran atau yang memegang pimpinan yang terutama atau 

tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa dan mampu 

menggerakkan revolusi (KBBI, PN BALAI PUSTAKA, Cetakan ke 4, 

1995 halaman 751), dan secara terminologi berarti aspek dinamis dari 

suatu kedudukan, dimana seseorang melakukan hak-haknya dan 

kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soerjono 

Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 237). Penyuluh Agama Islam 

dianggap mempunyai peranan apabila melaksanakan kegiatan-kegiatan 

sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. 

 Ada beberapa macam pengertian peranan : 

1). Ikut Serta 

  Peranan yang berarti ikut serta adalah pengertian peranan yang 

paling minimal. Apabila manusia dapat merasa, berpikir dan berbuat 

sebagaimana yang dirasakan, dipikirkan dan diperbuat oleh orang lain, 

maka manusia itu telah menempatkan dirinya dipandang dari sudut 

pandangan orang lain (HM. Arifin M, Psikologi Dakwah Suatu 

Pengantar Studi, 95). Apabila dianalogikan terhadap Penyuluh Agama, 

maka apabila Penyuluh Agama itu telah melaksanakan berbagai 

kegiatan bimbingan dan penyuluhan sebagaimana yang dilaksanakan 

oleh para Penyuluh Agama yang lain, berarti Penyuluh Agama tersebut 

telah menempatkan peranan dirinya dilihat dari sudut pandangan 

Penyuluh Agama yang lain. 

2). Salah Satu Unsur yang Penting 



 
 

  Masyarakat sebagai obyek dakwah atau obyek penyuluhan 

adalah salah satu unsur yang penting di dalam system dakwah yang 

tidak kalah peranannya dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain 

(Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, 65-66), atau 

Penyuluh Agama sebagai salah satu lembaga Penyuluhan adalah 

merupakan salah satu unsur yang penting di dalam membangun 

masyarakat dengan bahasa agama tidak kalah peranannya dibandingkan 

dengan unsur-unsur yang lain. 

3). Peranan juga berarti Sangat Menentukan 

  Pengertian peranan yang terakhir adalah sangat menentukan. 

Peranan pemimpin yaitu orang-orang yang memiliki leadership dan 

kemampuan atau keahlian manajemen itu sangat menentukan bagi 

keberhasilan penyelenggaraan dakwah atau bimbingan penyuluhan (A. 

Rosyad Shaleh, 47). Penyuluh Agama sebagai salah satu unsur 

Kementerian Agama, akan memiliki peranan yang sangat menentukan 

apabila Penyuluh Agama itu memiliki manajemen yang teratur rapi dan 

terkoordinir dengan baik serta perencanaan yang tepat dalam 

merealisasikan usaha-usaha bimbingan dan penyuluhan. 

b. Tinjauan Tentang Penyuluh Agama 

 Penyuluh Agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri 

Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan 

Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 

adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 

bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat 



 
 

melalui bahasa agama (Departemen Agama RI, Materi Bimbingan dan 

Penyuluhan Bagi Penyuluh Agama Islam Ahli, 2002, 9). 

 Penyuluh Agama mempunyai dua tugas pokok, yaitu : 

1). Membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama. 

 Agama akan memberikan makna dalam hidup manusia apabila 

diamalkan secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam 

kehidupan masyarakat, seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan 

dalam pemahaman dan pengamalan agama baik disebabkan pengaruh 

dari dalam maupun pengaruh dari luar agama itu sendiri. Oleh karena 

itu penyuluhan dan bimbingan dalam pemahaman dan pengamalan 

agama Islam harus terus ditingkatkan. Dengan demikian, dalam arti 

luas bahwa agama Islam adalah sebagai pembawa rahmat dan 

kedamaian serta kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat (Departemen 

Agama RI, op.cit, 11-12) 

2). Menyampaikan Gagasan Pembangunan 

  Pembangunan adalah sebagai realita pengamalan agama, 

karena pembangunan merupakan usaha yang sistematis dan berencana 

untuk memberikan kemudahan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi 

manusia baik lahiriah maupun bathiniah. Tujuan pembangunan 

nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil 

makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, 

berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana 

perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta 



 
 

dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib 

dan damai.  

  Masyarakat dan bangsa Indonesia adalah masyarakat yang 

berpegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Upaya 

memasyarakatkan gagasan-gagasan pembangunan yang merupakan 

pengamalan agama itu dapat berhasil, lebih tepat apabila upaya tersebut 

melalui pendekatan keagamaan, disini nampak dengan jelas betapa 

besar dan pentingnya peranan Penyuluh Agama(Departemen Agama 

RI, op.cit, 12-13). 

c. Tinjauan Tentang BTQ 

 Baca Tulis Qur’an (BTQ) adalah sebuah sarana untuk menunjang 

kehidupan khususnya umat islam. Dengan adanya BTQ sistem 

pembelajaran untuk anak didik atau warga belajar menjadi bertambah. 

BTQ tidak hanya dikembangakan diranah masyarakat seperti pengajian-

pengajian yang ada disetiap rumah akan tetapi diranah rumah tahanan 

(rutan) juga diterapkan adanya pembelajaran BTQ untuk pendekatan ruh 

Islam agar tertanam dalam hati nurani. 

 Penyuluh Agama muda perlu mengetahui bahwa Al Qur’an adalah 

wahyu Allah SWT, pedoman bagi hidup dan kehidupan manusia, terutama 

umat Islam yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW 

menjamin hidup tidak akan tersesat, bila berpegang teguh kepada Al 

Qur’an dan Al Hadits. Untuk itu para Penyuluh Agama Muda perlu 

memahami dan sekaligus dapat mengajarkan hal-hal sebagai berikut : 

1). Mengenal dan bisa membaca Al Qur’an 

2). Memberikan bimbingan cara-cara menulis huruf Hijaiyyah 

3). Menghafal ayat-ayat atau surat-surat pendek Al Qur’an untuk 

diamalkan sehari-hari terutama dalam sholat (Bidang Penamas Kanwil 

Kemenag Provinsi Jawa Tengah, 2012, 29). 

d. Tinjauan Tentang Majelis Taklim 



 
 

Secara etimologi, majelis taklim berasal dari bahasa arab yaitu “majlis” 

(ism makan) yang berasal dari akar kata jalasa – yajlisu– julusan, yang 

artinya tempat duduk atau tempat rapat.Untuk kata taklim (ta’lim) 

merupakan ism masdar dari kata ‘alima ya’lamu, ilman (   ِعْلما    –يَْعلَُم    –َعِلَم ) 

yang memiliki arti mengetahui sesuatu, ilmu, dan arti dari ta’lim adalah 

pengajaran, melatih. Yang kemudian kata ta’lim dibakukan penulisannya 

dalam bahasa Indonesia menjadi taklim (sebenarnya dimaksud dengan 

ta’lim).Jadi kata majelis taklim adalah suatu tempat (wadah) yang 

didalamnya terdapat proses belajar mengajar para jamaah dan anggota. 

Itulah asal kata dari majelis taklim secara bahasa atau etimologi. 

Adapun pengertian majelis taklim secara terminologi adalah suatu tempat 

yang digunakan untuk proses belajar mengajar tentang keislaman dan 

materi lainnya guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.Dari 

pengertian ini maka komponen majelis taklim adalah : 

1). Tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar 

2). Materi adalah tentang keislaman atau lainnya 

3). Gunanya untuk mencapai tujuan tujuan yang ditetapkan. 

 Penyuluhan Agama melalui majlis taklim ini sangat efektif walaupun 

mungkin pesertanya hanya terdiri dari beberapa orang ataupun massal. 

Namun demikian Penyuluhan Agama melalui majlis taklim ini akan 

mempunyai dampak yang besar dalam membina kehidupan keagamaan 

masyarakat ((Bidang Penamas Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, 

2012, 25). 

e. Tinjauan Tentang Rumah Tahanan (Rutan) 

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka 

atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara 

merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).  

https://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka
https://id.wikipedia.org/wiki/Terdakwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_pelaksana_teknis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Indonesia


 
 

Rutan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan apabila 

perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan 

tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah 

Agung (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung 

Jawab Perawatan Tahanan). 

Sasaran penyuluhan Agama pada Rumah Tahanan (Rutan) / Lembaga 

Pemasyarakatan (LP) adalah karyawan / Petugas Lembaga tersebut dan 

narapidana. Penyuluhan agama kepada  narapidana berusaha 

menumbuhkan kesadaran ruhaniah untuk memperbaiki kesalahannya dan 

kembali ke jalan yang benar dengan penuh harapan bahwa Allah akan 

menerima taubatnya dan membuka lembaran baru bagi sisa umurnya. Oleh 

karena itu para Penyuluh Agama hendaknya mengetahui latar belakang 

pendidikan, keluarga, ketaatan beragama, jenis kejahatan yang dilakukan 

dan lama hukuman yang dijalaninya (Bidang Penamas Kanwil Kemenag 

Provinsi Jawa Tengah, 2012, 14-15). 

 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung


 
 

BAB II 

PEMBAHASAN 

A. PERSIAPAN LAPORAN 

Dalam rangka melaksanakan penelitian di lapangan untuk memperoleh 

keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan masalah “Peranan Penyuluh 

Agama Islam Dalam Meningkatkan BTQ di Majlis Taklim At-Taubah Rutan Kelas II 

B Kebumen Tahun 2020 M”, maka sesuai dengan penelitian kasus yang digunakan 

dalam penyusunan artikel ini, penulis berusaha untuk melaksanakan penelitian secara 

intensif, terinci dan mendalam terhadap kegiatan Penyuluh pada Majlis Taklim At-

Taubah Napi Rutan Kelas II B Kebumen, khususnya Bimbingan dan Penyuluhan 

Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ). 

Sedang dalam penyusunan laporannya, penulis menggunakan metode 

deskriptif, artinya memberikan gambaran / mendeskrepsikan data-data hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan dan melaporkan apa adanya sesuai dengan kejadian dan 

kenyataan yang terjadi di lapangan. 

Dalam mengenal para santri Majlis Taklim At-Taubah, penulis mulai 

mengamatinya (observasi) sejak tahun 2006 ketika penulis mulai bertugas 

melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan rutin setiap hari Jum’at (Mingguan / 

seminggu 1x). Mulai tahun 2006 sampai tahun 2017, Tugas Bimbingan dan 

Penyuluhan yang dilaksanakan hanya focus pada bimbingan dan penyuluhan dalam 

hal ibadah mahdloh, mengajari bagaimana ibadah sholat secara benar mulai wudlu 

dan gerakan-gerakannya, waktunya mulai jam 11.00 – 12.30 WIB. 

  Adapun dalam kegiatan mencari dan mengumpulkan data-data atau 

keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan masalah di atas, penulis peroleh 

dari : 

1. Observasi selama bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan setiap hari 

Jum’at mulai pukul 11.00 – 12.30 WIB, dari tahun 2006 – 2017. Bahkan pada 

tanggal 13 September 2018 bertepatan dengan tanggal 1 Muharam 1440 H, 

seluruh penghuni Rutan melaksanakan do’a bersama dan deklarasi hapus buta 

huruf Al-Qur’an. Observasi berlanjut sampai tahun 2020 M. 



 
 

2. Wawancara dengan Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kebumen, 

Bapak Soebiyakto, AMD.IP, SH. 

3. Wawancara dengan Kepala Seksi Keagamaan, Bapak Baihaqi, AMD.IP, SH. 

4. Wawancara dengan Ketua Takmir Masjid At-Taubah, Bapak Suhartono Aks. 

5. Wawancara dengan Pengurus Takmir Masjid At-Taubah Bapak Rusmaryanto. 

Apabila ternyata Penyuluh Agama Islam selalu aktif dalam kegiatan di Majlis 

Taklim At-Taubah terutama dalam melaksanakan kegiatan BTQ dan mampu 

meningkatkan BTQnya, berarti Penyuluh Agama Islam mempunyai peranan dalam 

meningkatkan BTQ di Majlis Taklim At-Taubah. 

 

B. PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 

Untuk menganalisa data dari penelitian ini, penulis menggunakan analisa data 

deskriptif kualitatif, yaitu setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian ini 

terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisa dan 

diinterpretasikan dengan kata-kata sedemikian rupa untuk menggambarkan hasil 

penelitian ini disaat penelitian ini dilakukan. 

Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, maka penulis menyusun dan 

mengklasifikasikan peranan Penyuluh Agama Islam dalam dua kategori, yaitu : 

1. Peranan Penyuluh Agama Islam dalam bentuk lisan, meliputi : pengajian, tadarus 

Al-Qur’an dan pendidikan. 

2. Peranan Penyuluh Agama Islam dalam bentuk peragaan, meliputi : praktek 

pembinaan peribadatan (Sholat fardlu 5 waktu, sholat Jum’ah dan sholat Sunnah), 

kegiatan kebudayaan dan social kemasyarakatan (daging qurban) serta bil hal 

(bantuan sarana dan prasarana BTQ) 

Dari penyusunan dan pengklasifikasian data tersebut diatas, maka akan dilaporkan 

dan dibahas peranan Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan BTQ. 

1. Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan dan Penyuluhan dengan bentuk 

lisan, meliputi : 

a. Pengajian 

b. Tadarus Al-Qur’an 

c. Pendidikan BTQ 



 
 

Untuk mengetahui berperanan tidaknya Penyuluh Agama Islam seperti 

tersebut di atas, akan ditentukan berdasarkan frekuensi / seringnya kegiatan 

tersebut dilaksanakan, jumlah jamaah rata-rata yang mengikuti kegiatan tersebut 

dan pengaruh yang ditimbulkan. 

a. Pengajian 

Untuk mengetahui peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan 

dan Penyuluhan dalam bentuk lisan melalui pengajian, lihatlah table 1 di 

bawah ini : 

Tabel 1 

Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan dan Penyuluhan / Pengajian 

(Ditentukan berdasarkan frekuensi kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah 

jamaah rata-rata yang mengikuti kegiatan itu)* 

 

No Petugas Jenis Frekuensi Jumlah 

1 Penyuluh Rutin Mingguan 1x / Minggu 65** orang 

2 Penyuluh Syawalan 1x / Tahun 133 orang 

3 Penyuluh Isra’ Mi’raj 1x / Tahun 133 orang 

4 Penyuluh Maulud Nabi 1x / Tahun 133 orang 

5 Penyuluh Satu Muharram 1x / Tahun 133 orang 

6 Penyuluh Idul Adha 1x / Tahun 133 orang 

 

*Wawancara dengan Ketua Takmir Masjid At-Taubah Bapak Suhartono Ask pada hari 

Jum’at tanggal 10 Juli 2020 

**Observasi selama bertugas di Rutan Kebumen, sejak tahun 2006 – sekarang 

 

Dengan melihat data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama 

Islam mempunyai peranan karena selalu aktif memberikan Bimbingan dan 

Penyuluhan dalam bentuk pengajian lesan. 

b. Tadarus Al-Qur’an 

  



 
 

Tabel 2 

Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan dan Penyuluhan melalui 

tadarus Al-Qur’an* 

(Ditentukan berdasarkan frekuensi kegiatan yang dilakukan dan jumlah jamaah 

rata-rata yang mengikutinya) 

No Petugas Jenis Hari Frekuensi Jumlah 

1 Pengurus 

Takmir 

Tadarus Al-

Qur’an 

Senin 3x / Minggu 10 orang 

2 Pengurus 

Takmir 

Tadarus Al-

Qur’an 

Rabu 3x / Minggu 10 orang 

3 Pengurus 

Takmir 

Tadarus Al-

Qur’an 

Jum’at 3x / Minggu 10 orang 

Dengan melihat table di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama 

Islam tidak mempunyai peranan dalam kegiatan tadarus Al-Qur’an 

c. Pendidikan BTQ 

Tabel 3 

Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan dan Penyuluhan melalui Baca 

Tulis Al-Qur’an (BTQ)* 

(Ditentukan berdasarkan frekuensi kegiatan yang dilakukan dan jumlah jamaah 

rata-rata yang mengikutinya) 

 

NO PETUGAS MATERI HARI FREKUENSI JUMLAH 

1 Penyuluh BTQ Senin 2x / Minggu 100 orang 

2 Penyuluh BTQ Rabu 2x / Minggu 100 orang 

Melihat data ini, maka dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam 

mempunyai peranan dalam meningkatkan BTQ bahkan sampai ada deklarasi hapus 

buta aksara BTQ pada hari Senin tanggal 10 Juli 2018. 

 

*Wawancara dengan Kepala Rutan Kelas II B Kebumen Bapak Soebiyakto, AMD SH pada 

hari Jum’at, tanggal 10 September 2018 / 1 Muharram 1440 H. 

2. Peranan Penyuluh Agama Islam dalam bentuk peragaan, meliputi :  

a. praktek pembinaan peribadatan (Sholat fardlu 5 waktu, sholat Jum’ah dan sholat 

Sunnah),  

b. kegiatan kebudayaan  

c. social kemasyarakatan (pemberian daging qurban)  



 
 

d. bil hal (bantuan sarana dan prasarana BTQ) 

Untuk mengetahui berperanan tidaknya Penyuluh Agama Islam seperti 

tersebut di atas, akan ditentukan berdasarkan frekuensi / seringnya kegiatan tersebut 

dilaksanakan, jumlah jamaah rata-rata yang mengikuti kegiatan tersebut dan 

pengaruh yang ditimbulkan. 

a. Praktek pembinaan peribadatan (Sholat fardlu 5 waktu, sholat Jum’ah dan sholat 

Sunnah),  

Untuk mengetahui peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan dan 

Penyuluhan dalam bentuk Praktek pembinaan peribadatan (Sholat fardlu 5 

waktu, sholat Jum’ah dan sholat Sunnah), lihatlah 22able4 di bawah ini : 

Tabel 4 

Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan dan Penyuluhan Praktek 

pembinaan peribadatan (Sholat fardlu 5 waktu, sholat Jum’ah dan sholat 

Sunnah), 

(Ditentukan berdasarkan frekuensi kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah 

jamaah rata-rata yang mengikuti kegiatan itu)* 

NO PETUGAS MATERI HARI FREKUENSI JUMLAH 

 

1 

 

Penyuluh Agama 

Praktek 

Sholat 

Fardlu 

 

Jum’at I 

 

1x / Bulan 

 

35 orang 

 

2 

 

Penyuluh Agama 

Praktek 

Sholat 

Jum’at 

 

Jum’at II 

 

1x / Bulan 

 

40 orang 

 

3 

 

Penyuluh Agama 

Praktek 

Sholat 

Sunnah 

 

Jum’at III 

 

1x / Bulan 

 

25 orang 

 

Melihat data ini, Penyuluh Agama Islam mempunyai peranan dalam kegiatan 

Bimbingan dan Penyuluhan walaupun masih kalah dengan BTQ.  

 

*Wawancara dengan Pengurus Takmir Masjid At-Taubah, Bapak Rusmaryanto, pada hari 

Jum’at tanggal 10 Juli 2020. 

b. kegiatan kebudayaan  

Untuk mengetahui peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan 

dan Penyuluhan dalam bentuk kegiatan kebudayaan, lihatlah tabel5 di bawah 

ini : 



 
 

Tabel 5 

Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan dan Penyuluhan kegiatan 

kebudayaan (rebana) 

(Ditentukan berdasarkan frekuensi kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah 

jamaah rata-rata yang mengikuti kegiatan itu)* 

NO PETUGAS MATERI HARI FREKUENSI JUMLAH 

1 Takmir Masjid 

At-Taubah 

Rebana Minggu 1x / Minggu 15 orang 

 

Dari data ini, maka dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam tidak 

berperan dalam kegiatan kebudayaan di Majlis Taklim At-Taubah 

cSocial kemasyarakatan (pemberian daging qurban) 

Untuk mengetahui peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan 

dan Penyuluhan dalam bentuk kegiatan social kemasyarakatan (pemberian 

daging qurban), lihatlah tabel6 di bawah ini : 

Tabel 6 

Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan dan Penyuluhan kegiatan 

social kemasyarakatan (pemberian daging qurban) 

(Ditentukan berdasarkan frekuensi kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah 

jamaah rata-rata yang diberikan dalam kegiatan itu)* 

NO PETUGAS MATERI HARI FREKUENSI JUMLAH 

1 Penyuluh 

Agama Islam 

Pemberian 

daging 

qurban 

Sesuai 

PHBI 

1x / Tahun 2 ekor 

kambing & 

50 bungkus 

daging sapi 

 

Dari data ini, maka dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam 

mempunyai peranan dalam kegiatan social kemasyarakatan (pemberian 

daging qurban) di Majlis Taklim At-Taubah 

*Wawancara dengan Kasi Keagamaan dan Sosial Bapak Baihaqi, AMD SH, pada hari 

Jum’at, tanggal 10 Juli 2020 

d     Bil hal (bantuan sarana dan prasarana BTQ) 

Untuk mengetahui peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan 

dan Penyuluhan dalam bentuk kegiatan bil hal (pemberian sarana dan 

prasarana BTQ), lihatlah tabel7 di bawah ini : 



 
 

Tabel 7 

Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan dan Penyuluhan kegiatan bil 

hal (pemberian sarana dan prasarana BTQ) 

(Ditentukan berdasarkan frekuensi kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah 

jamaah rata-rata yang diberikan dalam kegiatan itu)* 

NO PETUGAS MATERI FREKUENSI JUMLAH 

1 Penyuluh 

Agama Islam 

Pemberian 

Iqro dan Al 

Qur’an 

1x 50 set Iqro 

10 ex Al Qur’an 

 

Dari data ini, maka dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam 

mempunyai peranan dalam kegiatan bil hal (pemberian sarana dan prasarana 

BTQ) di Majlis Taklim At-Taubah 

 

 Setelah mengamati semua data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Penyuluh Agama Islam mempunyai peranan dalam kegiatan Bimbingan dan 

Penyuluhan di Majlis Taklim At-Taubah Napi Rutan Kelas II B Kebumen 

(dari 7 tabel, 2 tidak mempunyai peranan dan 5 mempunyai peranan). 

2. Peranan Penyuluh Agama Islam tersebut, yang paling tinggi adalah dalam 

hal Baca Tulis Al-Qur’an. Terbukti pada hari Senin tanggal 10 September 

2018 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1440 Hijriyah, semua 

penghuni Rutan Kelas II B Kebumen melaksanakan Deklarasi Bebas Buta 

Al-Qur’an, padahal awalnya, menurut Kasi Keagamaan Baihaqi, AMD SH, 

dari semua penghuni yang berjumlah 255 pada tahun 2018, hanya 15 orang 

(6%) yang bisa membaca Al-Qur’an. 

3. Para santri di Majlis Taklim At-Taubah sekarang berjumlah 133 orang, dan 

sudah lebih dari 56% (75 orang), sudah bisa Baca Tulis Al-Qur’an.** 

 

*Wawancara dengan Bapak Rusmaryanto, Takmir Masjid At-Taubah, Jum’at, 10-7-2020 

**Wawancara dengan Bapak Baihaqi, AMD SH, Kasi Keagamaan, Jum’at, 10-7-2020 

C.  FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG 

1. Faktor Penghambat dan Upaya Penanggulangannya 

a. Faktor Penghambat 



 
 

1) Faktor penghambat dilaksanakannya penelitian ini agar terukur secara pasti 

adalah adanya penghuni yang belum tetap, atau masih titipan baik dari Polres, 

Kejaksaan dan Dinas terkait lainnya serta jenis kasus yang sangat variatif. 

2) Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran BTQ, seperti Iqro, Al-Qur’an, 

meja belajar, papan tulis dan lainnya. 

b. Upaya Penanggulangannya 

1) Kita menyadari aturan kedinasan yang sudah menjadi ketentuan Dinas, 

sehingga seluruh stakeholder terkaitlah yang menyesuaikannya dengan 

berbagai kekurangan yang ada. Termasuk para Penyuluh Agama yang 

bertugas dalam menyesuaikan materinya harus selalu mengulanginya 

sesuai dengan kemampuan penghuni yang baru masuk pesntren At-

Taubah 

2) Kita melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan sarana yang 

ada. Para Penyuluh Agama juga mencari bantuan dari Dinas lainnya 

ataupun lembaga lain yang bersedia membantunya 

 

  



 
 

BAB III 

PENUTUP 

 Penyuluh Agama Islam yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama 

dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama, sudah seharusnya selalu 

berinovasi dan professional dalam menjalankan tugasnya.  

 Anggaran operasional bukanlah satu-satunya syarat agar tugas kita bisa berhasil 

dengan baik, walaupun dalam realitanya, para penyuluh sering tombok agar targetnya bisa 

berhasil dengan baik. Masyarakat dan umat selalu menanti kehadiran kita para penyuluh 

agama. Perkembangan di masyarakat, atau lebih tepatnya di Dinas selain Kementerian 

Agama, selalu terbuka untuk saling bekerja sama mendidik, mengajar dan membimbing 

masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir 

batin material dan spiritual. 

A. KESIMPULAN 

1. Bahwa Penyuluh Agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mensukseskan pembangunan bangsa karena mayoritas masyarakat beragama 

Islam dan cenderung agamis, sehingga pendekatan yang paling mengena adalah 

pendekatan dengan Bahasa agama. 

2. Bahwa Penyuluh Agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

ikut serta dalam memberikan penyadaran kepada para penghuni Rutan Kelas II B 

Kebumen, karena mereka adalah warga masyarakat yang sedang mengalami ujian 

baik karena kebodohannya maupun karena kelalaiannya. 

3. Bahwa Penyuluh Agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

ikut serta menghapus buta aksara Al-Qur’an, karena setelah diobservasi lebih dari 

14 tahun, mayoritas para penghuni Rutan Kelas II B Kebumen adalah orang-orang 

yang jauh dari agama dan tidak bisa baca tulis Al-Qur’an. 

4. Bukti nyata bahwa Penyuluh Agama Islam mempunyai peranan yang sangat 

penting adalah pada hari Senin tanggal 10 September 2018 / 1 Muharram 1440 H, 

semua penghuni yang menjadi santri pada Majlis Taklim At-Taubah, sepakat 

untuk mendeklarasikan bebas buta aksara Al-Qur’an. 



 
 

5. Bukti lainnya lagi bahwa Penyuluh Agama Islam mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam meningkatkan BTQ pada Majlis Taklim At-Taubah Napi Rutan 

Kelas II B Kebumen, adalah lebih dari 56% penghuni Rutan ini sudah mulai bisa 

membaca dan memahami Baca Tulis Al-Qur’an. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang penulis alami selama bertugas, baik di 

dalam Rutan maupun binaan lainnya, maka perkenankanlah penulis mengemukakan 

saran-saran yang kiranya bermanfaat bagi kebaikan para pihak yang terkait di 

dalamnya. 

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Agar kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Agama lebih teratur dan maju, 

diperlukan adanya administrasi yang lebih rapid an terstruktur. Untuk saat ini, 

penulis menemukan kenyataan bahwa jadwal pelaksanaan kegiatan keagamaan, 

seperti Pengajian rutin, tadarus, BTQ maupun lainnya belum ada administrasi 

yang jelas, semuanya sukarela tanpa absen daftar hadir, perencanaan, evaluasi 

pelaksanaan dan control yang ketat dari pihak terkait. 

2. Agar kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Agama berjalan lancer dan nyaman, 

disarankan adanya anggaran operasional kegiatan keagamaan, baik operasional 

untuk kegiatan penyuluhan oleh Kantor Kementerian Agama, maupun oleh 

Rumah Tahanan Negara. 

3. Agar pengadaan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan juga dipenuhi sehingga 

proses penyadaran baik itu melalui pengajian, praktek ibadah keseharian maupun 

BTQ bisa berjalan dengan aman dan lancer sesuai dengan target yang ditentukan. 

 

C. PENUTUP 

Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga terlaksananya penulisan artikel ini. Harapan penulis, 

semoga artikel ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para 

Penyuluh Agama Islam, penulis sendiri, Dinas terkait dan masyarakat pada umumnya. 
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Lampiran I 

DAFTAR INTERVIEW GUIDE 

 

A. GAMBARAN UMUM MAJLIS TAKLIM AT-TAUBAH RUTAN KELAS II B 

KEBUMEN 

1. Kapan Majlis Taklim At-Taubah didirikan ? 

2. Bagaimana sejarah berdirinya ? 

3. Apa dasar, sifat dan tujuan Majlis Taklim At-Taubah didirikan ? 

4. Dari mana sumber dana yang diperoleh untuk operasional Majlis Taklim ? 

5. Fasilitas apa saja yang dimiliki Majlis Taklim At-Taubah ? 

6. Bagaimana situasi dan kondisi lingkungan Rutan Kelas II B Kebumen ? 

7. Bagaimana struktur organisasi Majlis Taklim At-Taubah ? 

8. Bagaimana SDM Personalia  kepengurusan ? 

9. Bagaimana system pelaksanaannya ? 

10. Apa saja program kerjanya ? 

11. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung program kerja Majlis Taklim ? 

12. Bagaimana alternative cara mengatasinya ? 

13. Bagaimana perkembangan atau hasil akhir dari program kerja Majlis Taklim At-

Taubah ? 

14. Adakah evaluasi dari kinerja yang telah dilaksanakan ? 

B. KEGIATAN KEAGAMAAN MAJLIS TAKLIM 

1. Apa saja kegiatan yang diselenggarakan oleh Majlis Taklim At-Taubah ? 

2. Bagaimana jadwal pelaksanaannya ? 

3. Materi apa saja yang disampaikan ? 



 
 

4. Tujuan apa yang ingin dicapai dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan 

keagamaan ? 

5. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung diselenggarakannya berbagai 

kegiatan keagamaan dan bagaimana cara mengatasinya ? 

C. PERANAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM BTQ 

1. Bagaimanakah peranan Penyuluh Agama Islam dalam kegiatan bimbingan dan 

penyuluhan dengan bentuk lisan yang meliputi pengajian rutin, pembinaan praktek 

ibadah mahdloh seperti sholat fardlu 5 waktu, sholat Jum’at maupun sholat sunnah 

serta pendidikan BTQ ? 

2. Bagaimanakah peranan Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan dan Penyuluhan 

dengan peragaan, kegiatan kebudayaan, social kemasyarakatan seperti pembagian 

daging qurban serta dakwah bil hal seperti membantu pengadaan sarana dan 

prasarana BTQ ? 

Lampiran II : 

Sebagian dokumen kegiatan dalam bentuk foto 

 

VISI MISI RUTAN KEBUMEN 



 
 

 

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Rutan, Pemda dan Kemenag, 17 April 

2019 
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Doa bersama dan DEKLARASI BEBAS BUTA BTQ, Senin 10 September 2018 

 

Imam Sholat, Khotib dan Ceramah 1 Syawal 1441 

 


