
Instrumen Wawancara 

Nama : Masruddin 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan : Koordinator Penyuluh 

Tempat/Tgl 

Wawancara 

: Kantor KUA Kecamatan Wua-wua/ 1 Agustus 2019 

Tanya Jawab 

Peneliti  Apa yang menjadi landasan hukum bapak dalam 

menerapkan tes mengaji terhadap calon pengantin? 

Informan  Ya, tentu kami menerapkan perda buta aksara al-qur’an No 

17 tahun 2005 dan bukan hanya untuk calon pengantin 

tetapi jugamasyarakt umum yang beragama islam 

Peneliti : Bagaimana sosialisasi perda tersebut kepada masyarakt 

khussnya masyarakat di Kec wua-wua? 

Informan  Sebenarnya perda tersebut disosialisasikan mulai dari 

DPRD sampai kepada kami di KUA. Tetapi sosialisasinya 

berhenti samapai kepada pemerintah kecamatan bahkan 

lurah tidak mengetahui perda tersebut. 

Peneliti : Apakah peraturan daerah No 17 Tahun 2005 tentang bebas 

buta aksara al-qur’an pada anak usia sekolah dan 

masyarakat islam sudah berjalan efektif? 

 

Informan : Untuk melihat efektif dan tidaknya sebenarnya perda 

inikan sudah lebih dari 10 tahun dan baru belakngan ini 

efektif. Kami di kementerian agama tetap melaksanakan 

perda itu. Kami tetap mengimbau kepada ibu-ibu majelis 

taklim untuk terus melestarikan al-qur’an. kami juga 

memiliki penyuluh honorer dan penyuluh honorer ada 

dimasing-masing kecamatan dan ada tpqnya dan 

orientasinya salah satunya adalah memberantas buta 

aksara al-qur’an 

Peneliti : Bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 

penyuluh? 

Informan  Bentuk kegiatannya setiap penyuluh berbeda-beda, karena 

memiliki tupoksi masing-masing. Jadi penyuluh yang ada 

disetiap kecamatan itu ada 8 orang dan masing-masing 

memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Misalnya ada yang 

tentang narkoba, keluarga sakinah, ada juga yang bebas 

buta aksara 

 

  



Instrumen Wawancara 

Nama  : Nur Ahsan Basalamah, S.HI 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan : Sekretaris BKPRMI 

Tempat/ Tgl Wawancara : KUA Kendari Barat/ 9 Agustus 2019 

Tanya Jawab 

Peneliti : Bagaimana latar belakang perda No 17 tahun 2005 ini lahir? 

  Perlu diketahui bahwa perda buta aksara yang cetuskan adalah 

Bkprmi dan Bkprmi juga yang mengajukan ke DPRD. Bkprmi 

yang berjuang untuk perda tersebut. Jadi pada saat itu, kami 

diberi mandat untuk hadir pada kegiatan di sulawesi selatan. 

Kegiatan tersebut membahas tentang perda buta aksara al-

qur’an di wilayah tersebut. Dari situlah kami memikirkan 

bahwa perda buta aksara ini juga harus ada di kota kendari 

karena banyak masyarakaat yang tidak tahu mengaji. Jadi 

kamilah yang berjuang untuk mendorong agar pemerintah 

menerbitkan perda tentang buta aksara di kota kendari.  

Peneliti : Bagaimana tugas BKPRMI dalam memberantas buta aksara al-

qur’an? 

  Sebenarnya BKPRMI ini fokusnya pada anak-anak dan remaja 

mesjid. Jadi kami yang membuka TPA kami juga yang 

membuka kelompok belajar masyarakat. Kami juga yang 

membina majelis taklim  

Peneliti : Apakah ada kendala dalam memberantas buta aksara? 

  Kalau kendalanya banyak, diantaranya dukungan dari 

pemerintah yang masih kurang mendukung juga instansi terkait 

seperti kemenag dan juga dari masyrakat itu sendiri yang masih 

cuek/tidak peduli dengan al-qur’an 

Peneliti : Kalau kelompok masyarakat yang dibina apakah mendapat 

perhatian dari pemerintah? 

  Seharusnya seperti itu. Tetapi faktanya kan tidak. Kalau 

kelompok masyarakatkan kami bentuk berdasarkan kemauan 

pribadi  

  



Instrumen Wawancara 

Nama  : Arman, S.Ip 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan : Lurah Anawai 

Tempat/ Tgl Wawancara : Kantor Lurah/21 Agustus 2019 

Tanya Jawab 

Peneliti : Bearapa jumlah dari warga bapak yang buta aksara al-qur’an? 

Informan  Kalau untuk buta aksara al-qur’an disini sebenarnya kami sudah 

memiliki program di MT untuk orang tua yang mengaji tidak ada 

semangat mereka yang dulu-dulu tidak mau belajar mengaji 

karena alasan mereka sudah tua tapi sekarang kita ubah mindset 

mereka bukan masalah tua atau mudanya, tapi membaca al-qur’an 

wajib hukumnya. Kemudiann untuk masyarakat disni yaa sekitar 

30% sudah bisa membaca al-qur’an.di kelurahan anawaikan terdiri 

dari 7 Rw dan 23 RT sementara berlangsung untuk pembelajaran 

mengaji bagi orang tua itu diRW 7 dan RW 4.  

Peneliti : Bagaimana upaya yang dilakukan? 

Informan : Upaya yang dilakukan sudah pasti kta tetap mengimbau 

masyarakat untuk tetap membaca al-qur’an tetapi juga semangat 

masyarakat yang kurang sehingga membuat imbauan kami hanya 

terlintas begitu saja. Di RW ini kan kami jadikan percontohan 

ketika masyarakat diwilayah sudah berbondong ada niat utk giat 

ba da asahar belajar mengaji mungkin saya rencana 

programkansupaya dia bisa tertular di RW lain. Jadi kami akan 

kordinasi dengan majelis taklim, kerja sama dengan staf KUA 

Peneliti : Apa kendala yang dihadapi dalam memberantas buta aksara al-

qur’an? 

Informan  Kendalanya banyak seperti keinginan, dan rasa minder masyarakat 

khususmya yg berumur 40 tahunan. Mreka malu sudah tua baru 

kembali belajar, akhirnya orangorang tua dulu hampir 80% tidak 

tau mengaji. jadi kendalanya itu belum ada organisasi yang 

terstruktur atau tim pengajar yang kurang, kepada penyuluh pun 

juga hanya fokus pada 2 RW tadi itu RW 7 dan RW 4. Kalau dari 

IAIN ada yang siap kami dari anawai ini siap memfasilitasi, kalau 

dari segi anggran tdak ada untuk pemberantasan buta aksara. 

Hanya honorarium imam dan pembantu imam. Kalau untuk guru 

mengaji pun yang berikan hanya yang mengajar kepada anak-anak 



saja untuk orang dewasa tidak ada. 

Peneliti : Apa yang menjadi keinginan atau solusi dalam memberantas buta 

aksara al-qur’an? 

Informan : Kalau keinginannya pasti saya selaku lurah ingin masyarakat sya 

bebas dari buta aksara. Saya akan terus berusaha memberikan 

solusi yang terbaik, akan terus berkordinasi dengan KUA dan 

majelis taklim untuk membuat program tentang mengaji. saya 

juga akan melibatkan RW-RW untuk mendata warganya yang 

belum bisa membaca al-qur’an agar dibuatkan program serentak. 

 

  



Instrumen Wawancara 

Nama  : Edy Gunadi, S.Si 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Jabatan : Ketua RW 

Tempat/ Tgl Wawancara : Kantor Camat 

Tanya Jawab 

Peneliti : Berapa jumlah dari warga bapak yang buta aksara? 

Informan : Kalau buta aksara al-qur’an kita disini kalau orang tua masih 

ada 30-40% utk wilayah RW sy tapi kalau secara kseluruhan 

skitar 40% yang tidak bisa membaca al-qur’an. Kita ini di 

sulawesi tenggara, kota kendari khususnya menganggap 

majelis taklim itu hanya ibu-ibu harusnya ibu-ibu dan bapak2. 

Karena kurang lebih yang buta aksara adalah dari bapaknya. 

Peneliti : Apa upaya yang dilakukan dari RW untuk memberantas buta 

aksara? 

Informan : Kalau kami tiap malam ada pengajian hanya yang isi 90% 

anak-anak. Kalau anak-anak iya, karena stiap tahun saya selaku 

RW disini selalu melakukan musabaqah disetiap bulan 

ramadhan. 

Peneliti : Apakah ada faktor yang mempengaruhi warga bapak yang buta 

aksara? 

Informan : Kalau itu yaa pasti ada banyak diantara mereka yang tidak 

belajar dan gengsi. Apalagi kalau mereka  mlihat anak-anak 

mengaji dimesjid, harusnya menjadi motivasi. Tapi yaa 

sudahlah namanya orang tua. 

 

 



 


