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Pedoman Observasi 

 
Observasi dilakukan selama beberapa bulan, dimulai sejak bulan Januari 

sampai bulan Maret 2021. Adapun hal-hal yang diobservasi dalam 

penelitian ini adalah cara PAI berkontribusi, bersikap, mengayomi atau 

mengajak masyarakat dalam memecahkan masalah mereka, juga respon 

masyarakat binaan PAI. Hasil observasi menunjukkan bahwa PAI yang 

aada di Kota Kendari sudah sangat berkontribusi dalam hal memberikan 

berbabgai layanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang 

pembangunan keagamaan maupun yang bersifat konsultatif, sikap yang 

ditunjukkan atau dicontohkan kepada masyarakatpun samgat baik. Dalam 

observasi ini juga peneliti mengamati respon masyarakat Kota Kendari 

terhadap kinerja PAI. Adapun hasil observasi menunjukkan bahwa respon 

masyarakat Kota Kendari sangat baik kepada PAI Kota Kendari, hal ini 

ditunjukkan oleh masyarakat yang antusias mengikuti berbagai kegiatan 

yang diselenggarakan PAI Kota Kendari, selain itu masyarakat juga sering 

melakukan konsultasi kepada PAI dengan berbagai permasalahan yang 

mereka hadapi. 
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Pedoman Wawancara 

 
Nama Narasumber   :  Masyruddin, S.Ag, M.Pd 

Usia      : 48 Tahun 

Jenis Kelamin      : Laki-Laki 

Pekerjaan                  : PAI Fungsional KUA Kecamatan Wua-Wua 

Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara    : Via WhatsAp, 14 maret 

2022 

1. Dalam fungsi konsultatif, kegiatan bimbingan apa saja yang dilaksanakan 

oleh penyuluh ? 

 Jadi, dalam kegiatan-kegiatan bimbingan konsultatif, yang biasa kita 

lakukan adalah konsultasi calon pengantin dimana disini kita memberikan 

arahan dan bimbingan kepada mereka. Selain itu bimbingan persoalan-

persoalan keagamaan di masjid, dan persoalan rumah tangga atau individu 

yang datang ke rumah atau kami bertemu di tempat-tempat tertentu yang 

telah disepakati untuk menanyakan terkait persoala-persoalan yang 

dialami masyarakat itu sendiri. Dan masih banyak lagi kegiatan yang lain, 

termasuk didalamnya adalah di organisasi-organisasi keagamaan kita 

sering diskusi. 

2. Untuk menunjang terlaksananya bimbingan konseling, apakah penyuluh 

mendapatkan pelatihan terlebih dahulu ? 

 PAI fungsional memang dia mempunyai kegiatan diklat (Pendidikan dan 

latihan) dan itu berjenjang sesuai dengan golongannya. Ada yang tingkat 

dasar, tingkat menengah dan mahir. Jadi dalam Pendidikan pelatihan itu, 

tentu diajarkan bagaimana kami menyelesaikan persoalan-persoalan di 

masyarakat, termasuk juga pelaksanaan bimbingan dan konseling itu 

sendiri. 

3. Untuk pelatihannya sendiri pak, apakah itu dari kemenag? Untuk 

materinya juga tergantung dari golongannya yh?  Bisa dijelaskan sedikit 

pak,  bagaimana penerimaan materi utk tingkat dasar,  menengah,  dan 

tingkat mahir itu sendiri? 

 Jadi memang pelatihan diklat itu, kemenag yang menyelenggarakannya. 

Jadi untuk yang tingkat dasar itu dilaksanakan di balai diklat kemenag di 

Makassar. Adapun yang mahir dan madia itu dilaksanakan di pusat yaitu 

di Jakarta. Jadi setiap diklat itu ada agenda-agenda atau materi-materi yang 

di diklatkan. Dan itu sudah terprogram. Dan tidak semua kita bisa jabarkan 

satu persatu karena itu sudah dilaksanakan sejak lama. Jadi sebagian itu 

materi-materinya sudah tidak teringat lagi susunannya. Tetapi memang 

pada dasarnya didalam diklat itu kami diajarkan apa saja yang menjadi 

kegiatan kepenyuluhan itu di lapangan. Kami diajarkan bagaimana 

menjadi seorang konselor itu. Selain itu kami juga  menerima mater-materi 
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khusunya tentang bimbingan konseling. Jadi dengan bekal materi-mater 

bimbingan konseling itu kami bisa menjalankan fungsi konsultatif ini 

dengan semaksimal mungkin. Bisa membantu masyarakat keluar dari 

persoalan-persoalan yang mereka alami. Baik itu persoaan rumah tangga, 

maupun persoalan individu.   

4. Untuk waktu pelatihannya pak,  dilaksanakan setiap brp bulan? 

 Waktu pelaksanaan pelatihannya itu satu sampai dua minggu. Jadi kami 

mengikuti berdasarkan permintaan balai diklat Makassar atau balai diklat 

pusat. Jadi PAI Fungsional itu hanya menunggu giliran jika sudah ada 

permintaan dari balai diklat Makassar atau Jakarta 

5. Bagaimana peran penyuluh dalam menjalankan fungsinya sebagai  

konsultan/Konselor masyarakat ? 

 Dimasyarakat itu, kita sebagai penyuluh tentunya kami aktif dalam 

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan banyak kegiatan-kegiatan itu 

dilaksanakan di masjid ataupun bagi ibu-ibu kami laksanakan didasa 

wisma mereka. Jadi kita selalu saja menjadi figure dan selalu siap untuk 

memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang ada, 

terutama dalam persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan individu, 

maupun persoalan keagamaan. Jadi PAI Fungsional itu selain dari kegiatan 

ritual keagamaan juga menjalankan kegiatan social lainnya.  

6. Misalnya utk masyarakat yang memiliki masalah permasalahan yg datang 

konsultasi, baik itu permasalahan keluarga atau individu, biasanya brp kali 

pertemuan baru selesai masalahnya pak? 

 Semaksimal mungkin kami bisa menyelesaikan persoalan pertama, tetapi 

kalau biasa itu dari pengalaman kami, terkadang konflik-konflik rumah 

tangga juga yang kami selesaikan itu, memang dia butuh waktu. Selain 

konsultsi yang bersangkutan kepada kami terkadang juga kami berkunjung 

langsung ke lokasinya bertemu dengan suami atau istrinya, karena biasa 

salah satu dari mereka itu tidak mau jika dilakukan konsultasi, tetapi disatu 

pihak juga ngotot untuk melakukan konsultasi itu sendiri. Jadi  tergantung 

dari persoalannya. Dan itu tidak bisa kita katakan dalam pertemuan satu 

dua kali akan selesai. Tetapi kita tetap bersabar dan juga ikhlas yang 

sangat penting mendampingi mereka. Kalau ada persoalan-persoalan yang 

mereka hadapi dan kebetulan mereka membutuhkan keterlibatan kita 

dalam persoalan rumah tangganya. 

Kemudian terkadang juga persoalan-persoalan yang kami temukan di 

lapangan itu mirip-mirip yah. Jadi untuk melayani masyarakat dengan baik 

kami harus senantiasa menghindari rasa bosan ketika menemukan 

persoalan yang sama dari klien yang berbeda. Dan itu sering didapatkan, 

apalagi persoalan rumah tangga.  

7. Dalam membantu klien menyelesaikan permasalahannya, metode apa yang 

Bpk gunakan? Apakah yang Bpk lakukan ketika membantu permasalahan 
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tersebut? Apakah dalam menyelesaikan masalah itu klien yang dibiarkan 

aktif atau Bpk sebagai konselor yang lebih aktif? 

 kalau untuk metode menyesuaikan yah. Tergantung dari kliennya itu 

sendiri. Kalau kliennya terbuka, maka biasanya itu kami hanya mendorong 

mereka dengan memberikan beberapa pertanyaan dan juga nasehat-nasehat 

maka mereka dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Tapi ini 

kembali lagi tergantung dari permasalahannya. Kalau permasalahan 

keluarga itu biasanya penyuluh yang lebih aktif, karena kalau dalam 

permasalahan keluarga melibatkan beberapa anggota keluarga. Berbeda 

dengan permasalah individu. Dan itu nanti keputusan akhirnya kita 

kembalikan lagi kepada klien. 

8. Apakah ada hambatan yang dialami para penyuluh dalam menangani 

sebuah kasus masyarakat ketika melakukan konsultatif/bimbingan 

konseling? Hambatan apa saja yang dialami para penyuluh ? 

 Ini saya fokus dulu pada persoalan-persoalan rumah tangga yah. Karena 

terkadang memang ada istri itu ia ingin konsultasi terhadap persoalan 

rumah tangganya, tetapi hambatannya belum tentu suaminya itu setuju 

untuk melakukan konsultasi atau dengan keterlibatan orang lain. Jadi kita 

melihat situasi dan kondisi, sehingga kami betul-betul bisa berperan dalam 

persoalan-persoalan kemasyarakatan. Tentu kalau dalam persoalan 

hambatan-hambatan yah tidak semua orang itu bisa menerima saran dan 

argumentasi kita kalau itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. 

9. Kalau dari faktor internya pak,  misalnya dari bpk sendiri,  apakah ada 

hambatan yg dialami? 

 Kalau dari faktor internya dari penyuluh itu sendiri, insyaa Allah kami dari 

awal komitmen untuk terlibat dalam persoalan-persoalan keagamaan. Jadi 

Insyaa Allah kami akan mendapatkan jalan keluar dari permasalah-

permasalahan yang kami hadapi di masyarakat. Dan memang secara 

umum penyuluh itu harus lebih banyak belajar lagi dan harus banyak 

mengisi diri sehingga dia bisa menghadapi persoalan di masyarakat. Jadi 

pengetahuan dari persoalan itu juga secara kognitif itu perlu kita 

tingkatkan kemampuan kita agar bisa menghadapi persoalan-persoalan 

tersebut.  

10. Misalnya tadi pak,  dari segi eksternalnya,  hambatannya itu seperti salah 

satu pihak dlm satu keluarga tidak setuju untuk melakukan konsultasi, jadi 

Bagaimana strategi yang dilakukan para penyuluh ketika menemukan 

hambatan dalam menangani sebuah kasus ? 

 Ya, tentu kita memberikan penjelasan. Jadi kami memberikan penjelsan 

terlebih dahulu sebelum konsultasi dimulai baik istri atau suaminya, bukan 

hanya memberikan penjelasan kepada salah satu pihak. Supaya mereka 

bisa mendapatkan jalan keluar. Apalagi di kantor KUA itu pengetahuan 

masyarakat bahwa itu adalah tempat melangsungkannya pernikahan dan 

mereka berpikir juga di kantor KUA itu sebagai tempat bercerai. Padahal 

itu bukan, memang dari kementrian agama, KUA itu tempat melaksanakan 

pernikahan, tetapi kalau ada persoalan rumah tangga tentang perceraian itu 
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pengadilan yang mempunyai wewenang. Jadi kami selalu 

mensosialilsasikan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat 

tentu dengan pendekatan-pendekatan keagamaan.sosialisanyapun kami 

lakukan ketika sedang berada di Majelis Taklim, di KUA maupun 

ditempat-tempat perkumpulan dengan masyarakat.  

Selain itu kami juga harus selalu menambah wawasan tentang 

pengetahuan terkait bimbingan konseling itu sendiri, sehingga bisa 

maksimal lagi ketika kami membantu masyarakat. 

Nama Narasumber   :  H. Wahit Nursalim, S Ag., Ma 

Usia        :  50 Tahun 

Jenis Kelamin        : Laki-Laki 

Pekerjaan        : Kepala KUA Kecamatan Wua-Wua 

Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara    :Kantor KUA, 14 maret 

2022 

1. Bagaimana tanggapan Bpk terkait peran penyuluh agama islam sebagai 

konselor masyarakat ? 

 PAI sebagai konselor masyarakat menurut saya itu perannya sangatlah 

penting. Karena PAI adalah sebagai figure dimasyarakat itu sendiri. PAI 

itu tidak hanya menjadi seorang imam maupun pendakwah, pengajar, 

tetapi dia juga bisa menjadi seorang konselor khususnya dimasyarakat 

binaan. Dan Alhamdulillah, dilihat dari kinerja PAI Fungsional maupun 

Non PNS ini, banyak masyarakat yang datang ke KUA maupun datang 

kepenyuluh secara pribadi untuk mencari solusi dari berbagai persoalan 

yang mereka alami. Seperti yang kalian lihat sendiri sewaktu PPL, banyak 

masyarakat yang datang konsultasi, baik itu persoalan rumah tangganya, 

maupun persoalan keluarganya. Disini dapat saya katakana bahwa PAI 

sebagai konsultatif itu cukup berhasil, karena dulu itu masyarakat 

mengenal kantor KUA itu hanya sebagai tempat urus menikah. Berbeda 

dengan sekarang, masyarakat datang ke KUA dengan tujuan yang 

berbeda-beda seperti yang saya katakana tadi yaitu untuk melakukan 

konsultasi atau bimbingan. Dan bimbingan disini juga tidak hanya 

persoalan keluarga, tetapi ada bimbingan kursus calon pengantin, 

bimbingan mualaf, wakaf, dan lain-lain seperti yang kalian amati sendiri 

sewaktu PPL. Dan seperti yang kalian lihat juga disini yang melaksanakan 

fungsi konsultatif itu bukan hanya PAI fungsional saja, tetapi saya sebagai 

Kepala KUA dan juga Pak Suhiat sebagai Penghulu disini juga sering 

melaksanakan fungsi konsultatif itu, jika PAI Fungsionalnya sedang tidak 

berada di Kantor. Yah karena memang PAI fungsional itu dia sebenarnya 

waktu untuk kerjanya sendiri memang harus lebih banyak terjun ke 

lapangan, bersentuhan langsung dengan masyarakat dibandingakn harus 

selalu ada di kantor. Dan PAI fungsional itu berada di kantor hanya 



102 

 

sampai siang saja, selebihnya mereka mengahbiskan waktu di lapangan. 

Jadi ketika tidak ada penyuluh di kantor, dan ada masyarakat yang dating 

dengan membawa permasalahannya, disitu kami berusaha semaksimal 

mungkin untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi 

PAI sebagai konselor itu sangat berperan. Bahkan perannya itu sangatlah 

penting untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di 

Kecamatan Wua-Wua.  

2. Apa harapan bapak kedepan bagi para penyuluh sebagai konselor 

masyarakat ? 

 Harapan saya untuk PAI ini adalah tetap menjadi panutan di masyarakat. 

Kemudian juga semoga selalu diberikan kesabaran yah selama menjadi 

seorang konselor. Karena untuk menjadi konselor itu menurut saya cukup 

berat, dimana kita harus bisa sabar mendengarkan keluh kesahnya 

masyarakat, kemudian juga kita harus bisa memahami mereka, bahkan 

semaksimal mungkin kita juga bisa membantu mereka. Tidak hanya untuk 

PAI fungsional yah, tetapi semoga kedepannya PAI Non PNS juga bisa 

berperan sebagai seorang konselor. Seperti yang kalian lihat sendiri untuk 

kinerja PAI Non PNS itu hanya mengajar BTQ, Majelis Taklim urusan 

kemasjidan. Kalaupun ada masyarakat yang dating kepada mereka dengan 

membawa persoalan yang mereka hadapi baik itu permasalahan individu 

maupun keluarga, para PAI Non PNS ini terkadang mereka hanya bisa 

mengarahkan masyarakat itu untuk dating ke Kantor KUA. Seperti yang 

kamu lihat sendiri PAI Non PNS disini itu ada yang ibu rumah tangga, ada 

mahaswa. Jadi untuk menjadi seorang konselor itu mereka belum cukup 

bisa yah. Jadi harapan saya semoga para PAI Non PNS ini juga nantinya 

bisa menjadi seorang konselor. 

 

Nama Narasumber   :  Harifah 

Usia      : 28 Tahun 

Jenis Kelamin      : Perempuan 

Pekerjaan                  : Ibu Rumah Tangga 

Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara    : 15 Maret, 2022, (Rumah 

Masyarakat) Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua  

 

1. Seberapa sering anda melakukan konsultasi kepada Penyuluh Agama 

Islam? 

 Untuk konsultasi di KUA atau sama Penyuluh itu baru pertama kali. 

Karena urusan rumah tangga. Jadi dulu saya ada konflik sama suami, dulu 

saya minta izin ke suami mau rawat bapak saya yang sedang sakit di 
rumah. Terus suami izinkan, tapi setelah saya kembali ke rumah suami, 

saya malah diusir sama suami saya sendiri karena tinggal beberapa hari di 

rumah orangtua buat rawat bapak saya. Padahal sebelum ke rumah bapak 
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saya pamit sama beliau. Tapi pas kembali ke rumah suami saya malah 

diusir. Dan itu saya sama-sama anak saya. Jadi anak saya itu satu orang, 

perempuan. Dia baru berumur lima tahun. Nah kemudian saya kembali ke 

rumah bapak Bersama dengan anak saya, karena suami dan mertua juga 

sudah keluarkan baju-baju saya dari rumahnya. Saya mencoba mencari 

jalan keluar, tapi suami saya semacam keras kepala. Saya mau minta cerai 

juga suami saya tidak setuju, dan buku nikah saya suami yang pegang. 

Saya minta buku nikahnya, tetapi suami saya tidak mau. Dia mau kasi 

buku nikahnya kecuali saya kembalikan mahar yang dulu dia berikan 

waktu pas kami menikah. Nah disitu saya bingung mau ngapain, jadi saya 

coba ke Kantor KUA untuk konsultasi terkait masalah saya. 

2. Menurut anda, bagaimana kualitas pelayanan para Penyuluh Agama Islam 

dalam melakukan konseling ? 

 Kalau pelayanannya saya rasa bagus. Iya bagus. Pegawainya ramah. 

Kepala KUAnya juga orangnya ramah. Apalagi Peunyuluhnya, baik 

sekali. Dulu pas saya ke Kantor KUA, saya ditanya sama pegawai, “ada 

keperluan apa bu? Ada yang bisa dibantu?” terus saya bingung mau jawab 

apa. Disitu saya langsung ceritakan masalah saya, kemudian saya 

diarahkan ke pak penyuluh. Setelah menceritakan masalahnya, 

penyuluhnya juga banyak bertanya tentang persoalan saya dan suami saya, 

kemudian pak penyuluh mencoba menghubungi suami saya. Beberapa kali 

suami saya  itu tidak dapat dihubungi, sempat bisa dihubungi tapi dia tidak 

mau membahas permasalahan ini. Kemuadian penyuluh juga memberikan 

penjelasan kepada suami saya agar dia mau gitu selesaikan baik-baik, tapi 

suami saya malah matiin telponnya. Dari situ dia juga sulit dihubungi, 

karena suami saya sulit dihubungi, jadi saya kembali lagi besoknya. 

Setelah suami saya bisa dihubungi, pak penyuluhnya juga mencoba 

memberikan penjelasan, tapi suami saya keras kepala. Dia tetap mau minta 

mahar yang dulu dia berikan. Disitu saya juga sudah tidak tahan dengan 

perlakuan suami saya dan juga mertua saya, jadi saya bilang ke pak 

penyuluhnya mau cerai saja, tapi buku nikahnya ada di suami saya, dan 

saya dulu tidak bisa menggugat cerai karena tidak pegang buku nikah. Dan 

Pak KUA juga tidak bisa mengeluarkan duplikat buku nikahnya sebelum 

dia bicara sama suami saya. Setelah suami saya dihubungi oleh Pak KUA, 

suami mau kasi buku nikahnya kalau itu tadi, saya kembalikan maharnya. 

Karena saya orang kurang mampu, jadi saya tidak bisa kembalikan 

maharnya, saya bilang ke suami, saya mau kembalikan maharnya yang 

penting dia juga mau kembalikan keperawanan saya. Jadi disitu pak KUA 

memberikan duplikat buku nikah karena sudah memberitahu juga suami 

saya. Dan alhamdulillah saya bisa gugat cerai.  

3. Bagaimana permasalahan anda setelah melakukan konseling kepada para 

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Wua-Wua ? 

 Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah dengan bantuan dari pak penyuluh, 

dan juga pak KUA saya bisa gugat cerai suami saya 

4. Apa yang anda rasakan setelah melakukan konsultasi terhadap Penyuluh 

Agama Islam Di Kecamatan Wua-Wua ? 
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 Legah sih. Yah karena itu tadi saya bisa bebas dari tekanan dari mantan 

suami dan juga mertua saya. Bersyukur sekali sih masalahnya bisa cepat 

selesai. Jadi saya juga lebih fokus untuk merawat bapak sakit. 

 

Nama Narasumber   :  As’ad, S.Ag 

Usia      : 50 Tahun 

Jenis Kelamin      : Laki-Laki 

Pekerjaan                  : PAI Fungsional KUA Kecamatan Kendari Barat 

Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara    : 10 Maret 2022, Kantor 

KUA Kendari Barat 

1. Dalam fungsi konsultatif, kegiatan bimbingan apa saja yang dilaksanakan 

oleh penyuluh ? 

 PAI itu kan, kalau kita disini ada penyuluh PNS atau penyuluh fungsional 

dan juga penyuluh Non PNS. Jadi kalau misalnya penyuluh fungsional dia 

merupakan ASN yang diangkat oleh negara yang berwenang untuk 

menyampaikan bimbingan keagamaan dan juga menyampaikan bimbingan 

negara dalam Bahasa keagamaan. Jadi tugas kita disini khusunya PAI yah 

jelas kita bergerak di wilayah kita dengan berbagai kegiatan, seperti 

berdakwah, pembinaan majelis taklim kemudian pembinaan BTQ, dan ini 

adalah tugas pokoknya. Tapi sebenarnya PAI itu tugasnya sangat luas 

sekali. Segala permasalahan yang terjadi di masyarakat itu kami juga 

dituntut harus bisa menyelesaikannya atau membantu dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi yang berkaitan dengan 

permasalahan-permasahan keagamaan. Jadi penyuluh itu harus siap. 

Seperti ada kegiatan keagamaan, seperti kita disinikan seperti maulid, isra 

mi’raj dan yang lainnya, juga termasuk memberikan pelayanan 

pengurusan jenazah, yah itu sebenarnya tugas-tugas ddari seorang 

penyuluh. Jadi intinya PAI itu memberikan pelayanan-pelayanan 

keagamaan kepada masyarakat. Bukan hanya sebatas di majelis taklim 

atau TPA saja tapi semua aspek keagamaan di masyarakat. Begitu juga 

PAI ini, ada istilah konsultasi perorangan. Jadi kalau misalnya ada orang 

konsultasi dengan kita, misalnya masalah keluarga, Pendidikan anak, dan 

sebagainya itu kami siap memberikan bimbingan berupa penjelasan dan 

beberapa pilihan solusi yang dapat diambil oleh masyarakat itu sendiri. 

2. Untuk peran PAI sebagai konsultan itu seperti apa pak? 

 Yah kalau perannya disini kami senantiasa membantu masyarakat yang 

mempunyai masalah itu agar bisa selesai. Tidak hanya  di Konsultatif, 

tetapi PAI juga berperan banyak untuk masyarakat. mensosialisasikan juga 

untuk membantu program-program pemerintah. Seperti baru-baru ini, PAI 

itu berkoordinasi dengan pemerintah tentang covid, jadi disini kami ikut 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang covid dan juga prokes 

itu sendiri. Jadi dalam kegiatan apapun yang ada di masyarakat itu, kami 

turut memberikan sumbangsih dan juga motivasi. Tapi kita tetap 
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memegang utama kita kit aitu sebagai penyuluh yaitu memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

3. Untuk menunjang terlaksananya bimbingan konsultasi, apakah penyuluh 

mendapatkan pelatihan terlebih dahulu ? 

 Oh iya, kalau pelatihannya ada. Jadi kami selaku penyuluh menerima 

diklat dari pemerintah baik dari kanwil maupun kemenag. Di internalnya 

kami juga disini senantiasa selalu diberikan bimbingan baik dari  kepala 

KUA ke PAI PNS dan Non PNS, maupun dari PAI PNS ke PAI Non PNS 

dengan tujuan seorang penyuluh itu mampu menempatkan dirinya sebagai 

seorang penyuluh ketika berada di masyarakat. Karena persoalan yang ada 

di masyarakat itu juga sudah sangat kompleks yah. Apa lagi kalau 

misalnya penyuluh disinikan ada delapan poin-poin yang harus kita 

terapkan dimasyarakat, termasuk dengan produk halal, kerukunan umat 

beragama. Dan lain-lain. Jadi kami juga diberikan materi-materi 

khususnya tentang konseling itu untuk menambah wawasan kami sebelum 

kami dihadapkan dengan berbagai persoalan masyarakat. Agar solusi yang 

kami tawarkan nantinya juga bisa membantu dalam penyelesaian masalah 

masyarakat itu sendiri. Selain materi kami juga diberikan praktek 

bagaimana menangani masalah-masalah yang ada dimasyarakat.  

4. Kalau untuk tempatnya sendiri, dimana biasa Bpk bertemu dengan klien? 

 Jadi kami di kantor inikan terdiri dari delapan penyuluh, dan satu penyuluh 

itu menangani satu kelurahan. Kalau misalnya dikatakan dimana mereka 

akan bertemu yah paling tidakkan penyulh-penyuluh ini mempunyai 

tempat binaan, jadi masyarakat dilingkungan kelurahan itu sudah 

mengetahui bahwa penyuluh di KUA sini itu sudah diketahui dimana 

tempat mengajarnya, atau tempat binaannya. Kalau untuk bertemunya 

biasa mereka datang di kantor, atau kami bertemu di lapangan, atau di 

masyarakat binaan para penyuluh Non PNS. Tapi kalau untuk tempat 

khususnya itu tidak ada. Hanya untuk tempat berkumpulnya itu di KUA. 

Jadi di kantor kita bisa mencari solusi dari suatu masalah yang dialami 

masyarakat ataupun tentang rencana kegiatan untuk penyuluh. Seperti 

selama inikan kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat 

tentang pelatihan praktik penyelenggaraan jenazah, tentunya teman-teman 

penyuluh juga di wilayah kelurahan masing-masing itu mereka senantiasa 

memberikan latihan kepada anak TPA, bacaan sholat, praktek sholat dan 

sebagainya. 

5. Untuk permasalahan yang bapak temui itu biasanya seperti apa yah ? 

 Kalau dari masyarakat kita disini itu biasanya masalah kehidupan dalam 

berkeluarga, masalah anak-anak ataupun masalah dalam hidup bertetangga 

dalam menciptakan toleransi, karena kami di Kendari Barat ini ada 

beberapa macam agama. Jadi bagaimana mereka bisa hidup rukun 

bertetangga. Kemudian masalah keluarga juga, karena penyuluh bukan 

hanya masalah TPA, majelis taklim, tapi permasalahan yang ada 

dimasyarakat itu sering disampaikan kepada penyuluh untuk memberikan 

solusi ata jalan keluarnya. Begitu juga sebenarnya dengan anak-anak kita 

sekrang, bagaimana pengaruh-pengaruh hp, sangat kita sadari Bersama. 
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Masyarakat kita menginginkan supaya bagaimana penyuluh itu 

memberikan sebuah pencerahan kepada anak-anak kita. Apalagi anak-anak 

sekarangkan pergaulannya sangat luas.  

6. Dalam satu masalah, biasanya berapa kali pertemuan baru selesai yah pak? 

 Kalau untuk pertemuan tidak ada Batasan yah. Karena inikan biasanya itu 

masalah keluarga. Jadi dari masyarakatnya itu sendiri mau datang 

konsultasi, disini kami hanya berusaha membantu saja menyelesaikan 

masalah apa yang sedang mereka alami 

7. Dalam membantu klien menyelesaikan permasalahannya, metode apa yang 

Bpk gunakan? Apakah yang Bpk lakukan ketika membantu permasalahan 

tersebut? Apakah dalam menyelesaikan masalah itu klien yang dibiarkan 

aktif atau Bpk sebagai konselor yang lebih aktif?  

 Kalau berbicara siapa yang lebih aktif ketika menyelesaikan masalah 

apakah penyuluh atau masyarakat, itu biasanya masyarakatnya sendiri. 

Disini penyuluh itu hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang 

masalah yang mereka alami, setelah memahami masalahnya juga kami 

mencoba memberikan nasehat-nasehat, nah dari nasehat-nasehat itu 

mereka akan menyimpulkan sendiri bagaimana solusi dari 

permasalahannya itu. Tetapi ada juga masyarakat yang bingung dengan 

solusi apa yang akan ia ambil bahkan kadang tidak menemukan bagaimana 

solusi dari permasalahannya. Nah disini terkadang kami memberikan 

tawaran-tawaran solusi. Tetapi ini tetap dikembalikan lagi kepada mereka. 

Jadi kadang penyuluh dan masyarakat itu tentunya sama-sama aktif dan itu 

harus yah sebenarnya, agar permasalahannya itu bisa selesai. Dan ini 

dilakukan baik ketika menemukan masyarakat yang membawa persoalan 

individu maupun mereka yang membawa persoalan rumah tangga mereka.  

8. Apakah ada hambatan yang dialami para penyuluh dalam menangani 

sebuah kasus masyarakat ketika melakukan konsultatif/bimbingan 

konseling? Hambatan apa saja yang dialami para penyuluh ? 

 Kalau untuk hambatan itu hanya masalah waktu saja. Karena terkadang 

kami sedang berada di lapangan, sementara masyarakat yang ingin 

konsultasi itu datang ke KUA. Selain itu dalam melakukan konsultasi juga 

itu kami sebagai penyuluh hanya memberikan penjelasan-penjelasan 

terkait dengan permasalahannya. Misalnya masalah keluarga, jadi kami 

hanya sekedar memberikan penjelasan bagaimana membangun keluarga 

yang sakinah mawaddah dan wa rahmah. Jadi kami tidak terlalu 

mendalami seperti proses konseling pada umumnya karena keterbatasan 

keahlian juga. 

9. Kalau untuk stateginya sendiri pak bagaimana? Bagaimana bapak 

menatasi hambatan-hambatan tadi ? 

 Kalau untuk masalah waktu, biasanya masyarakat langsung dikasi nomor 

hp yah. Jadi bisa buat janjian dulu atau bisa bertemu diluar jam kantor. 

Tapi itu khusus bagi masyarakat yang datang ke kantor dan di kantor juga 

sedang tidak ada yang memang tidak bisa menangani yah. Kemudian kami 

juga terus menerus menambah wawasan yah agar ketika masyarakat 
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datang kepada kita dengan membawa masalahnya itu kami bisa lebih 

maksimalkan lagi untuk membantunya. 

 

Nama Narasumber   :  Arman, S.Sos.I, M.Si 

Usia      : 45 Tahun 

Jenis Kelamin      : Laki-Laki 

Pekerjaan                  : Kepala KUA Kecamatan Kendari Barat 

Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara    : 08 Maret 2022, Kantor 

KUA Kendari Barat 

 

1. Bagaimana tanggapan bpk terkait peran PAI sebagai konselor masyarakat? 

 Jadi peran PAI sebagai konselor masyarakat, kalau mengedukasikan 

perannya ke masyarakat itu sangat membantu, dan sangat nampak 

hasilnya. Karena penyuluh itu adalah perpanjangan tangan Kementerian 

Agama yang terbawa ke masyarakat. Jadi buah dari hasil karya penyuluh 

itu beda dengan beda dengan penyuluh-penyuluh lain. Tapi kalau 

penyuluh agama Islam hari ini dia mengajarkan, hari ni dia mendidik, 

tidak semerta-merta besok kita dapat hasilnya. Kalau penyluh pertanian 

mungkin hari ini dia menanam hari ini dia pupuk, tiga sampai empat bulan 

kedepan dia panen. Kalau PAI tidak, ia mengajarkan kepada anak-anak 

atau masyarakat anak didikannya tidak tiga atau empat bulan atau satu 

tahun keluhatan hasilnya, boleh jadi puluhan tahun baru diliat. “ohh ini 

buah hasil daripada jeripayah penyuluh-penyuluh ketika mendidik 

binaannya di lapangan”. Itu yang membuat dia berpengaruh, sehingga 

berbeda dengan penyuluh-penyuluh lain. Kalau mau ditanyakan apakah ia 

berpengaruh? Iya dia sangat berpengaruh. Kalau saya katakana sangat 

berpengaruh, indikatornya apa? Yaitu dengan ifen-ifen musabaqah dan 

kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, Nampak kelihatannya bahwa sangat 

berhasil kegiatan di lapangan. Kemudian dilihat dari respond masyarakat 

yang sangat merespond, apalagi dengan akhir ini selama dua tahun yang 

pekerjaannya karena covid, tapi penyuluhnya tetap jalan. Dan itulah yang 

disenangi masyarakat, tidak menghambat apa yang menjadi wabah yang 

dating sampai hari ini. Jadi keberhasilan penyuluh itu apa yang kita 

saksikan saat ini. Jadi kalau PAI itu hari ini dia mengajar, tidak langsung 

kelihatan hasilnya, tetapi dia kelihatan nanti setelah beberapa tahun 

kedepan. Jika dia ditanyakan apakah dia berpengeruh, yah sangat 

berpengaruh. indikatornya apa? Indikatornya bisa diliat dari masyarakat 

yang sudah mampu membaca ayat suci Al-Qur’an untuk saat ini. Kenapa, 

karena itu adalah buah keberhasilan yang dilakukan oleh PAI 10 sampai 

15 tahun yang lalu yang dilakukan melalui bimbingan pranikah.  

2. Kalau dari segi konsultatifnya bagaimana pak? Yang secara umum bapak 

jelaskan tadikan lebih ke fungsi edukatif yah. Bagaimana tanggapan bpk 

terkait dengan fungsi konsultatifnya? 
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 Kalau dari konsultatif, apalagi kalau ada masyarakat yang bermasalah 

dalam keluarganya itu jarang-jarang yah. Tetapi tidak dapat dipungikiri 

ada juga beberapa yang datang ke kantor KUA menggambarkan masalah 

atau miskomunikasi didalam rumah tangganya. Jadi masyarakat itu 

menganggap KUA itu adalah tempat yang bisa dijadikan mencari berbagai 

solusi terkait permasalahan rumah tangga. Jadi ketika ada masyarakat yang 

datang membawa masalahnya, kami disini selalu berusaha memberikan 

edukasi-edukasi agar permasalahan dari rumah tangga itu tidak menjadi 

fatal sampai pada perpisahan. Jadi perannya penyuluh itu juga sangat berat 

yah. Karena selain dia memberikan edukasi dari permasalahan yang 

diterimanya dari masyarakat, dia juga harus mampu menjadikan rumah 

tangganya itu sebagai contoh yang baik. Jangan sampai dia memberikan 

edukasi memberikan gambaran kehidupan rumah tangga yang baik, tetapi 

dia juga hancur rumah tangganya. Jadi disini saya tekankan sebelum 

berdakwah ke masyarakat usahakan dimulai dari diri sendiri dulu. 

Sehingga bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Dan disini 

juga ketika ada masyarakat yang datang ke kantor KUA dengan membawa 

berbagai permasalahannya, permasalahn rumah tangga misalnya, kami 

tidak memberikan solusi dari permasalahannya. Jadi yang berhak mencari 

solusinya itu masyarakat itu sendiri. Jadi kami hanya memberikan 

beberapa penjelasan atau gambaran dari permasalahan yang mereka alami. 

Untuk solusinya sendiri kami kembalikan lagi kepada masyarakatnya. 

Karena penyuluh juga itu tidak sampai terlalu mendalam masuk kedalam 

permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat itu.  

3. Apa harapan bapak kedepan bagi para penyuluh sebagai konselor 

masyarakat? 

 Harapan saya untuk para penyuluh ini adalah selalu memulai apa yang 

akan ia sampaikan itu dari dirinya sendiri, sebelum ia terjun ke 

masyarakat. Agar apa yang ia sampaikan bisa diterima serta bisa menjadi 

contoh yang baik untuk masyarakat setempat. Selain itu saya harapkan 

penyuluh ini tidak bosan dalam belajar yah, karena masyarakat itu sangat 

beragam, permasalahan mereka juga berbeda-beda, jadi penyuluh ini harus 

mampu cekatan dalam memberikan edukasi-edukasi dari permasalahannya 

itu. Sehingga kedepannya juga  mampu memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang lebih baik lagi. Apalagi kebanyakan penyuluh agama 

islam sekarang ini bukan berasal dari jurusan kepenyuluhan. Jadi penyuluh 

juga dituntut untuk terus belajar. 
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Nama :  Adik Asri 

Usia   : 45 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara : Gunung Jati,  19 Mei 2022  

1. Seberapa sering Bpk melakukan konsultasi kepada Penyuluh Agama 

Islam? 

 Kalau saya pribadi sering. Ketika bertemu dengan penyuluh saya biasa 

melakukan konsultasi 

2. Konsultasi seperti apa yang biasa lakukan kepada PAI? 

 Banyak hal yah. Dan yang paling sering adalah tentang permasalahan-

permasalahan yang terjadi dikehidupan saya pribadi maupun di keluarga 

saya. Misalnya saya itu sering konsultasi kepada PAI terkait bagaimana 

saya bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum-

minuman keras dan juga merokok. Karena saya ini tukang mabuk sekali 

dulunya. Apalagi kalau merokok. Kadang sebungkus bisa habis dalam 

seharian. Dan istri kadang suka marah-marah apalagi kalau saya mabuk 

3. apa yang mendorong Bpk sehingga mau melakukan konsultasi terhadap 

PAI? 

 sebenarnya nda pernah kepikiran sampe mau konsultasi. Agak malu-malu 

juga saya sebagai laki-laki. Apalagi saya jugakan bapak dari tiga orang 

anak. Hanya dulu itu pernah mau berubah sendiri. Tapi susah. Apalagi 

teman-teman saya juga hampir semua sama kaya saya. Pemabuk juga. Dan 

perokok juga. Malahan ada juga yang main judi. Nah dulu itu anak saya 

yang perempuan sakit. Dan anak saya itu meninggal diumur sekitar tiga 

bulan. Disitu awal saya ingin berubah. Nah terus saya ketemu penyuluh 

tapi bukan di KUA. Dulu saya ketemunya di masjid. Jadi saya juga dulu 

sudah coba-coba pergi di masjid. Saya tidak tau kalau beliau ini penyuluh. 

Saya pikirnya dia itu ustad. Dan disitu saya banyak bertanya. Bagaimana 

agar saya ini bisa berubah. Kemudian penyuluhnya banyak memberikan 

nasehat kepada saya. Dari situ saya merenung. Jadi saya sering konsultasi 

kepada penyuluh ini sesudah sholat magrib. Jadi saya sering ketemunya di 

masjid. 

4. Apa yang Bpk rasakan setelah melakukan konsultasi kepada PAI? 

 Alhamdulillah bersyukur. Karena saya sudah tidak mabuk-mabukkan lagi 

karena mengikuti nasehat yang kasi penyuluh ini. Saya juga sudah berani 

mengajarkan anak-anak saya perihal agama. Kalau dulu saya jarang dekat 

sama anak saya. Apalagi sampai mau ajar itu jarang. Karena suka mabuk-

mabukkan. Tapi sekarang alhamdulillah bisa lepas mirasnya. Hanya 

merokok yang masih susah. Padahal sudah dicoba berkali-kali. Tapi masih 

agak susah. Tapi sudah bersyukur juga kalau sekarang sudah tidak miras 

lagi. 
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Nama Narasumber   :  Drs. Kamaluddin 

Usia      : 54 Tahun 

Jenis Kelamin      : Laki-Laki 

Pekerjaan                  : PAI Fungsional KUA Kecamatan Baruga 

Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara    : 21 Maret 2022, Kantor 

KUA Baruga 

1. Dalam fungsi konsultatif, kegiatan bimbingan apa saja yang dilaksanakan 

oleh penyuluh ? 

 Jadi jika kita berbicara tentang penyuluh di masyarakat, dia memegang 

peranan penting karena penyuluh itu dituntut harus mempu berbaur 

dengan masyarakat yang heterogen. Baik itu dari latar belakang 

pendidikannya, profesinya maupun status sosialnya. Dan untuk kegiatan 

bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh itu ada beberapa, seperti 

bimbingan yang dilakukan untuk calon pengantin atau kursus calon 

pengantin, kemudian ada bimbingan mualaf, dan bimbingan lainnya 

seperti memberikan bimbingan kepada masyarakat yang datang dengan 

berbagai persoalannya.  

2. Terkait dengan masalah konsultatif pak, apakah ada masyarakat yang 

dating kepada Bpk dengan membawa permasalahannya untuk diselesaikan 

atau untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya pak? 

 Banyak, jadi itulah kita sebagai penyuluh harus dituntut serba bisa yah. 

Karena masyarakat beranggapan bahwa semua beban atau permasalahan 

yang mereka alami itu bisa dikonsultasikan kepada penyuluh. Bukan 

hanya persoalan akidah, keimanan, perkawinan, maupun permasalahan 

yang mereka alami didalam rumah tangganya. Dan itulah keberadaan kita 

sebagai penyuluh harus membangun hubungan silaturahmi yang baik 

dengan masyarakat, sehingga masyarakatnya juga bisa lebih terbuka dan 

leluasa untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang mereka 

alami 

3. Untuk menunjang terlaksananya bimbingan konseling, apakah penyuluh 

mendapatkan pelatihan terlebih dahulu ? 

 Iya, kita sebagai penyuluh fungsional itu untuk mendapatkan peningkatan 

kami diberikan pelatihan-pelatihan. jadi biasanya itu di diklatkan di 

Makassar. Dan disitulah kami mendapatkan meteri-materi sehingga bisa 

menerapkan di masyarakat. tetapi kembali lagi, terkadang apa yang kami 

dapatkan didalam materi itu selalu berbeda dengan yang terjadi 

dilapangan. 

4. Ketika Bpk berperan sebagai konselor masyarakat, dimana biasanya bpk 

bertemu dengan masyarakat? Apakah mereka datang ke kantor KUA atau 

ada yang diluar kantor pak ? 

 Ya, jadi kadang ada yang datang ke kantor, ada yang datang ke rumah juga 

bahkan di jalan yah. 

5. Permasalahan seperti apa yang biasa bpk temui? 

 Jadi  yang banyak terjadi itu permasalahan kekeluargaan, kemudian 

tentang pernikahan. 
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6. Apa yang bpk lakukan ketika menemukan permasalahan-permasalah 

seperti itu? 

 Seperti yang saya katakana tadi, bahwa masyarakat itu mengaggap 

penyuluh itu serba bisa. Jadi ketika kami dihadapkan dengan masyarakat 

yang membawa atau konsultasi terkait masalahnya maka disitu kami 

mendengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab timbulnya 

permasalahan itu, kemudia kami mencoba memberikan penjelasan 

bagaimana seharusnya menjalani kehidupan berumah tangga itu, kemudian 

kami juga terkadang menawarkan solusi kepada masyarakat terkait 

permasalahan yang mereka hadapi itu. Tetapi disini kami tidak memaksa 

mereka harus menerima saran dari solusi yang kami tawarkan yah. Jadi 

kami kembalikan lagi kepada mereka. Jadi kami hanya berusaha 

membantu semaksimal mungkin dan juga hanya memberikan pemahaman 

kepada masyarakat 

7. Dalam membantu klien menyelesaikan permasalahannya, metode apa yang 

Bpk gunakan? Apakah yang Bpk lakukan ketika membantu permasalahan 

tersebut? Apakah dalam menyelesaikan masalah itu klien yang dibiarkan 

aktif atau Bpk sebagai konselor yang lebih aktif?  

 Dalam proses penyelesaian masalahnya itu tentunya harus sama-sama 

aktif. Baik itu penyuluh maupun masyarakatnya. Tetapi kalau untuk 

masyarakat yang sulit memahami dari apa yang kita sampaikan itu 

biasanya penyuluhnya yang lebih aktif bertanya. Bertanya tentang 

permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jadi disini kita 

juga semaksimal mungkin bisa membantu dan melayani masyarakat 

dengan baik.  

8. Dalam satu masalah, berapa kali pertemuan agar bisa terselesaikan 

masalahnya pak ? 

 Untuk pertemuan itu tidak menentu yah. Terkadang hanya satu kali 

masalahnya selesai. Tetapi juga biasanya dua kali yah. Jadi tergantung dari 

masalahnya. 

9. Dalam menyelesaikan masalahnya pak, apakah ada hambatan yang bpk 

alami? Baik itu dari factor internalnya maupun factor eksternal. 

 Kadang ada  hambatan-hambatan. Karena tipe orang berbeda-beda. Ada 

yang disampaikan satu kali sudah paham dan ada yang harus berkali-kali. 

Jadi didalam meberikan penjelasan terkadang kita harus mengulang-ulang 

dan menyederhanakan sesederhana mungkin sehingga dia bisa paham 

dengan apa yang kami sampaikan. Kalau untuk internalnya saya rasa 

mungkin mengenai keikhlasan yah. Jadi ketika menjadi seorang konselor 

itu pertama kita harus ikhlas dulu agar tidak merasa bosan ketika 

menghadapi masyarakat. Karena apa yang masyarakat bawa masalahnya 

itu terkadang sama konteksnya dengan masyarakat yang dating 

sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita juga harus selalu banyak belajar 

untuk bisa lebih menambah wawasan lagi agar bisa lebih memberikan 

pelayanan kepda masyarakat 

10. Lalu bagaimana strategi bpk untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut? 
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 Jadi, hambatan-hambatan tadi kami atasi pertama tidak keluar dari ajaran 

agama yah, dari Al-Qur’an dan Hadis. Seperti tadi ada orang yang susah 

paham, jadi kami harus mengulang-ulang penjelasannya. Kemudian kita 

harus ikhlas ketika menjadi seorang konselor. Dan tidak bosan untuk terus 

belajar dan menambah wawasan.   

 

Nama : Abd Samad, S.Pd 

Usia : 48 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan  Baruga 

Tempat dan waktu pelaksanaan : KUA Baruga, 18 Mei 2022. 

1. Bagaimana tanggapan Bpk terkait peran penyuluh sebagai konselor 

masyarakat?  

 Jadi Penyuluh itu kalau di KUA ada dua.  Penyuluh fungsional dan 

penyuluh Non PNS.  Penyuluh Non PNS itu dia bernaung dibawah Kasi 

Bimas Islam Kemenag Kota Kendari.  Dia bekerja di lapangan sesuai 

dengan tusinya dalam hal pembangunan agama.  Baik dibidang pembinaan 

majelis taklim,  maupun dibidang pembinaan baca tulis ayat Al-Qur'an.  

Kemudian untuk di kecamatan baruga ini penyuluh non PNS itu 

menggalang beberapa tokoh-tokoh di baruga ini dalam hal kegiatan 

kemasyarakatan. Baik kegiatan sosial maupun kegiatan lain. Kegiatan 

sosial misalnya ada hajatan-hajatan di masyarakat, tahlilan,  aqiqah dan 

kegiatan lain.  Jadi Penyuluh berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial 

tersebut. Begitupun penyuluh Non PNS.  Jadi penyuluh PNS dan penyuluh 

Non PNS itu berkolaborasi dalam hal pendidikan keagamaan di 

masyarakat. Jadi kurang lebih 70 mesjid di Baruga ini, kita bagi habis 

antara penyuluh Non PNS dan penyuluh PNS.  Jadi kalau berbicara peran 

penyuluh ini di masyarakat sangat besar dalam hal pembinaan keagamaan.  

Walaupun di 70 mesjid ini ditangani 8 orang penyuluh Non PNs dan 2 

orang Penyuluh PNS,  sebenarnya kita ini masih kekurangan tenaga yah.   

2. Untuk masyarakat di Kecamatan Baruga sini pak,  apakah mereka selalu 

aktif melakukan konsultasi kepada Penyuluh?  Misalnya ada yang 

mempunyai permasalahan,  baik itu permasalahan individu maupun 

keluarga,  apakah mereka datang untuk mengkonsultasikan masalahnya 

tersebut ke KUA pak?  

 Iya,  jadi di KUA ini ada pembinaan keluarga sakinah. Jadi persoalan-

persoalan yang dihadapi masyarakat pasti mereka datang ke KUA,  

mengonsultasikan permasalahannya,  baik itu melalui Penyuluh maupun 

kepada kepala KUA. 

3. Jadi selain sebagai kepala KUA, Bpk juga mengambil peran dalam hal 

konsultasi ini yah?  
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 Iya. Jadi berbagai persoalan-persoalan dari masyarakat,  dan yang paling 

umum adalah permasalahan keluarga.   

4. Untuk cara penyelesaiannya pak, apa yang biasa Bpk lakukan?  

 Ya,  jadi terkadang kami hanya memediasi mereka.  Jadi kalau istri yang 

datang, maka suaminya yang kami surati datang.  Atau kami juga yang 

turun ke lapangan.  Ketemu dengan suami atau istrinya.  Ketemu juga 

dengan orangtua dari suami atau istri mereka, agar bisa diselesaikan 

permasalahan mereka sebelum masuk ke jenjang perceraian.  

5. Oh, jadi melibatkan juga keluarga inti seperti ayah atau ibu dari suami istri 

ini yh pak?  

 Iya,  ka rena yang paling mengerti mereka ini adalah keluarga mereka,  

orangtua mereka.  karena biasa perceraian itu juga terjadi karena orangtua 

yang terlalu jauh mencampuri urusan mereka.  Jadi kami mempertemukan 

dua keluarga,  dan berusaha menyelesaikan permasalahnnya.  Karena kami 

juga tidak bisa mencampuri terlalu jauh.  Jadi kami hanya memediasi 

mereka saja agar tidak sampai pada jenjang perceraian.  Kalau KUA sudah 

tidak mampu membantu mereka ini,  dan masalahnya juga sudah benar-

benar rumit,  maka biasanya mereka ini tetap melanjutkan kejenjang 

perceraian. Dan itu sebenarnya dikembalikan lagi kepada keluarga itu 

sendiri.  

6. Jadi untuk masyarakay Kecamatan Baruga itu sendiri sudah paham betul 

yah pak tentang peran penyuluh atau KUA itu sebagai tempat konsultasi?  

 Pasti.  Karena masyarakat juga sering konsultasi kesini. 

7. Ohw iya.  Dan apa harapan Bpk kedepannya bagi Penyuluh sebagai 

konselor masyarakat ? 

 Yah jadi untuk penyuluh-penyuluh sekarang inikan masih banyak yang 

taraf pendidikannya masih dibawah.  Ada yang tamatan dari SMA juga.  

Mestinya Penyuluh ini sudah S1 semua dan juga yang berasal dari 

kepenyuluhan. Kemudian kami sangat mengharapkan sebenarnya 

tambahan SDM penyuluh. Mestinya pemerintah pusat itu memberikan 

penyuluh kepada KUA sesuai dengan luas wilayahnya.  Karena di Baruga 

saja yang 26.000 jiwa yah terdapat 4 kelurahan untuk 8 orang penyuluh itu 

sebenarnya kewalahan walaupun kami sudah usaha memaksimalkan,  

tetapi itu dirasa masih kurang.  Termasuk kita di KUA itu sepersenpun 

tidak ada dana pembinaan.  Jadi tenaga pembina ada,  tetapi dana 

pembinaan tidak ada.  Jadi kita tidak bisa melakukan kegiatan bersama 

masyarakat di KUA sini,  karena yang dipikirkan juga konsumsinya dan 

lain-lain. 

 

Nama Narasumber   :  Diana 

Usia      : 40 Tahun 

Jenis Kelamin      : Perempuan 

Pekerjaan                  : Ibu Rumah Tangga 
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Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara    : 22 Maret 2022, (Rumah 

Masyarakat) Kecamatan Baruga 

1. Seberapa sering anda melakukan konsultasi kepada Penyuluh Agama 

Islam? 

 Kalau sering ndaji juga. Baru satu kaliji. Itupun karena masalahnya sudah 

terlalu rumit kalau menurutku. Kaya sudah mau merujuk ke perpisahan 

begitu. Jadi dulu saya disarankan untuk ke penyuluh yang di KUA. Biar 

bisa dapat solusi dari masalah yang saya alami kemarin. 

2. Menurut anda, bagaimana kualitas pelayanan para Penyuluh Agama Islam 

ketika melakukan konsultasi ? 

 Kalau kualitasnya menurut saya bagus. Karena masalah yang kita bawa  

juga alhamdulillah bisa terselesaikan. Dulu saya ke penyeluh itu karena 

permasalahan suami saya yang suka mabuk-mabukkan. Dan ketika saya ke 

KUA itu, ternyata penyuluhnya juga memanggil suami saya yah. Disitu 

kami diberikan penjelasan-penjelasan tentang masalah dalam rumah 

tangga kami. Dan alhamdulillah suami saya cukup mendengarkan apa 

yang disampaikan penyuluh. Karena kalau suami saya juga tidak 

mendengar mungkin permasalahan kami bisa sampai pada perceraian.  

3. Bagaimana permasalahan anda setelah melakukan konsultasi kepada para 

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Baruga? 

 Alhamdulillah selesai ka. Bersyukur juga ka dengan adanya konsultasi itu. 

Karena kalau sampai cerai juga kasian anak-anak. Dulu itu suamiku suka 

miras. Dan kalau pulang rumah itu suka marah-marah, suka banting 

barang, bemana kah orang mabuk begitu nda jelas sikapnya. saya juga nda 

tahan dengan perlakuan yang begitu. Tapi setelah ke KUA suamiku dan 

saya sendiri juga diberikan pencerahan begitu. Bagaimana menjalani 

kehidupan rumah tangga yang benar kalau saya sebut. Kemudia 

ditawarkan beberapa solusi juga dari penyuluh, karena saya juga sudah 

bingung mau cari solusi yang seperti apa. Dan alhamdulillah berkat 

konsultasi itu, rumah tangga saya masih rukun sampai sekarang. Suami 

saya juga sudah pelan-pelan berubah kearah yang lebih baik lagi. 

4. Apa yang anda rasakan setelah melakukan konseling terhadap Penyuluh 

Agama Islam? 

 Alhamdulillah merasa bersyukur sekali. Legah yah. Karena selain masalah 

dalam rumah tangga kami selesai suami juga bisa pelan-pelan berubah 

kearah yang lebih baik lagi. Beliau juga sudah sering ke masjid, mirasnya 

juga sudah jarang bahkan kadang sudah tidak. Sudah mulai dilepas 

kebiasaan-kebiasaan buruknya. Jadi merasa bersyukur sekali kasian. 

 

Nama Narasumber   :  Idris L, S.Sos.I 

Usia      : 52 Tahun 

Jenis Kelamin      : Laki-Laki 

Pekerjaan                  : Kepala KUA Kecamatan Kambu 
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Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara    : 10 Maret 2022, Kantor 

KUA Kambu 

1. Bagaimana tanggapan Bpk terkait peran penyuluh agama islam sebagai 

konselor masyarakat ? 

 Jadi PAI itu merupakan Pegawai Negeri yang memang diharapkan dapat 

memberikan bimbingan penyuluhan agama di masyarakat, dimana mereka 

ditempatkan di bimbingan masyarakat Islam (bimas) kalau di kota. Terus 

peranan mereka di masyarakat itu memang diharapkan dapat berkontribusi 

terhadap masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat juga bisa 

mengkonsultasikan persoalan-persoalan yang mereka alami didalam 

kehidupannya terutama persoalan keagamaan, baik itu ibadah mahdah 

seperti sholat maupun ibadah social misalnya tentang zakat. Persoalan jual 

beli, atau masalah prodak halal. Di prodak halal ini yah penyuluh punya 

peranan menyampaikan kepada masyarakat atau menyampaikan kepada 

msyarakat tentang bagaimana suatu prodak itu dikatakan halal. Jadi disini 

itu ada delapan fungsi penyuluh itu yang harus dia layani. 

2. Kalau dari KUA Kambu sendiri pak, apakah ada upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mensosialisasikan fungsi konsultatif it uke masyarakat, 

sehingga masyarakatnya juga bisa tau bahwa di KUA itu ternyata bisa 

dilakukannya konseling, atau untuk menyelesaikan permasalahannya. 

 Kalau disini itu, penyuluhnya yang mensosialisasikan ketika mereka 

berada di masyarakat binaannya, sehingga masyarakat mengetahui bahwa 

penyuluh itu ternyata bisa melakukan konseling itu. Tetapi untuk fungsi 

konsultatif itu sendiri sebenarnya kembali lagi pada keaktifan penyuluh itu 

sendiri, dan juga pada kemampuan dia dalam memberikan konseling itu. 

Karena masyarakat itu juga mengenal KUA itu sebagai tempat yang 

memang bisa menyelesaikan semua permasalahan, seperti konseling itu 

tadi, kemudian tentang wakaf, prodak halal dll. Hanya kalau persoalan 

konseling itu juga jarang dilakukan, apa lagi kalau di kantor KUA, karena 

masyarakatkan kalau ada persoalapersoalan yang timbul dalam rumah 

tangganya misalnya, itukan tidak serta merta juga mereka langsung ke 

penyuluh untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalannya. 

Tetapi mereka juga berusaha untuk menyelesaikan persoalannya sendiri 

dulu. Kecuali permasalahannya itu sudah rumit atau sudah tidak bisa lagi 

diselesaikan sendiri oleh keluarga itu sendiri.  

3. Apa harapan bpk sebagai kepala KUA untuk PAI fungsional ini sebagai 

konselor masyarakat ? 

 Jadi harapan saya itu memang penyuluh itu dapat memberikan bimbingan 

kepada masyarakat dengan baik. Selain itu diharapkan juga kepada 

Kementrian Agama agar ketika merekrut penyuluh itu yang memang 

mempunyai kemampuan dibidang penyuluh itu sendiri, karena di zaman 

sekarang ini juga bisa kita lihat penyuluh itu hanya namanya saja dia 

berprofesi sebagai penyuluh, tetapi mengaji saja memang kadang masih 

belum fasih, apa lagi kalau penyuluh Non PNS. Kemudian saya harapkan 

penyuluh itu juga dapat mengikuti perkembangan zaman yaitu mampu 

masuk kedalam media social, memanfaatkan media social ini agar bisa 
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lebih dekat lagi kepada masyarakat. Sehingga dengan itu juga masyarakat 

ini juga dapat lebih terbuka dengan persoalan-persoalan yang mereka 

alami, yang mereka hadapi. Sehingga permasalahannya ini juga bisa 

diselesaikan. Sekarangkan masyarakat itu lebih banyak waktunya dalam 

bermedia social, jadi penyuluh itu juga harus mampu melakukan 

pendekatan kepada masyarakat itu lewat media social dan bisa melihat apa 

sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu juga 

penyuluh ini dapat memanfaatkan teknologi untuk berdakwah melalui 

media social tadi, dan juga memanfaatkan teknologi itu sebagai wadah 

juga untuk belajar, untuk mengupdate pengetahuannya terutama tentang 

konseling tadi, apa lagi bagi para penyuluh yang memang bukan berasal 

dari jurusan kepenyuluhan. Sehingga penyuluh ini juga mampu 

menjalankan tugasnya sebagai penyuluh ini dengan fungsinya secara 

penuh, bukan hanya dia bisa mengajar di TPA atau membina majelis 

taklim, tetapi dia mampu menjalankan semua fungsi dari penyuluh itu 

sendiri. Jadi saya harapkan penyuluh ini jangan bosan dalam menambah 

wawasannya sehingga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh. 

Karena penyuluh itu juga dituntut harus mampu dalam segala hal. Jadi 

penyuluh itu juga berat tanggung jawabnya sebagai penyuluh sebenarnya. 

 

Nama Narasumber   :  Syamsul Marhalim,SP 

Usia      : 52 Tahun 

Jenis Kelamin      : Laki-Laki 

Pekerjaan                  : PAI Fungsional KUA Kecamatan Kambu 

Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara    : 09 April 2022, Kantor 

KUA Kambu 

 

1. Dalam fungsi konsultatif, kegiatan bimbingan apa saja yang dilaksanakan 

oleh penyuluh ? 

 Dalam menjalankan fungsi konsultatif, penyuluh melaksanakan kegiatan 

bimbingan sbb: membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam 

dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya. 

Bimbingan dan konseling Agama merupakan bantuan yang bersifat mental 

spiritual dimana diharap, dengan melalui kekuatan iman dan takwanya 

kepada Tuhan seseorang mampu mengatasi sendiri problema yang sedang 

dihadapinya 

2. Bagaimana peran penyuluh sebagai konselor masyarakat? 

 Peran penyuluh dalam menjalankan fungsinya sebagai konselor/konsultan 

masyarakat adalah pemberi solusi dan motivasi keagamanaan (motivator) 

bagi masyarakat. 

3. Untuk menunjang terlaksananya bimbingan konseling, apakah penyuluh 

mendapatkan pelatihan terlebih dahulu ? 
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 Iya, mendapat pelatihan dulu. Meteri dari kegiatan pelatihan banyak 

sekali. Tidak bisa jika diuraikan satu persatu. Namun salah satunya adalah 

terkait dari bimbingan konseling itu sendiri 

4. Dimana bpk bertemu dengan klian ketika akan melakukan bimbingan? 

 Tempat bertemu dengan klien : di ruang kantor khusus, di rumah penyuluh 

, rumah klien atau di mana saja yang disepakati dengan prinsip aman, 

nyaman, privasi, dll 

5. Masalah apa saja yang bpk temui ketika menjalankan fungsi sebagai 

konselor? 

 Masalah yang ada selama menjadi konselor/penyuluh: masalah pengajaran 

atau cara belajar, Masalah Pendidikan, masalah pekerjaan, masalah 

penggunaaan waktu senggang, masalah-masalah social, Masalah pribadi 

dan masalah keluarga 

6. Bagaimana dengan hambatan selama menangani berbagai kasus atau 

selama menjadi konselor masyarakat? 

 Hambatan yang sering dialami dalam melaksanakan tugas khususnya 

fungsi konsultatif adalah  : Pertama, kurangnya pemahaman terhadap 

berbagai persoalan terutama yang berkaitan dengan bimbingan konseling.  

Kedua, lemahnya kemampuan metodologis para penyuluh dalam proses 

bimbingan. Ketiga, kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi para 

penyuluh yang dilakukan oleh pusat sangat terbatas. Kemudian hambatan 

yang dialami penyuluh dalam menjalankan tugas adalah persoalan sikap 

mental dan pengetahuan serta keterampilan, seperti: 1) budaya kerja 

lemah, kurang inisiatif dan lebih banyak menunggu perintah, dan kurang 

kesungguhan dalam pekerjaan, 2) pengetahuan dan kesadaran terhadap 

tugas dan misi institusi masih kurang, 3) sikap amanah dan saling percaya 

(trust) lemah, 4) budaya pamrih berlebihan, 5) orientasi pada pencapaian 

hasil dalam pelaksanaan tugas masih kurang, 6) kurang orientasi pada 

kepuasan jama’ah sasaran/binaan (customer), akibat kepekaan dan empati 

terhadap keutuhan stakehorders yang msih rendah, 7) minat untuk 

menambah pendidikan formal meningkat, tetapi belum diikuti kesadaran 

pemanfaatan pengetahuan baru dalam menjalankan tugas, 8) lebih banyak 

tenaga yang kurang memiliki keahlian (unskilled), 9) gagap teknologi, 

tetapi semangat untuk pengadaan teknologi baru tinggi, dan 10) 

pemanfaatan informasi baru dalam pelaksanaan tugas masih rendah. 

Kemudian, permasalahan terakhir dalam penyuluhan adalah kultur atau 

budaya. Dalam hal masalah budaya ini, ada dua aspek yang menonjol, 

yaitu budaya internal kepenyuluhan dan budaya masyarakat. Khusus 

menyangkut budaya kepenyuluhan, sementara ini masih dihadapkan 

dengan budaya paternalis dan struktural. Komunikasi antara penyuluh dan 

atasan dibangun berdasarkan pola hubungan yang ketat antara atasan dan 

bawahan. Para penyuluh diposisikan sebagai pelaksana teknis yang wajib 

menjalankan apa saja kebijakan atasan dengan dibingkai loyalitas pada 

atasan, bukan loyalitas pada profesi atau pekerjaan. Sedangkan budaya 

pada masyarakat, program penyuluhan dihadapkan pada budaya global 

yang cenderung pragmatis, materialis dan ada kecenderungan kurang 
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memandang penting persoalan agama bagi kehidupan. Masyarakat kita, 

khususnya masyarakat Islam sebagai sasaran penyuluhan, sekarang ini 

sedang menghadapi dislokasi dan disorientasi hidup. Mereka gagap 

menghadapi perkembangan zaman yang ditandai dengan perubahan 

budaya sebagai akibat dari penemuan dan penerapan berbagai teknologi 

canggih, khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi. Di 

satu sisi, realitas semacam ini sebenaranya dapat menjadi peluang, tetapi 

sementara ini masih menjadi tantangan bagi penyuluhan agama. 

Kesadaran untuk memperdalam agama secara intens dan reguler di 

kalangan masyarakat masih kurang. Di kalangan anak-anak ataupun 

remaja, cenderung berkembang anggapan bahwa kalau sudah bisa 

membaca Alquran, mereka merasa belajar agama sudah selesai. Demikian 

juga di kalangan masyarakat, pengajian rutin mingguan, bulanan atau 

selapanan, seperti; yasinan, mudzakarah, atau istighasah dapat sebenarnya 

berjalan. Tetapi, program-program itu lebih bersifat simbolik sebagai 

agenda ritual yang bersifat pribadi atau massal. Beberapa kegiatan itu 

belum mampu menggerakkan kesadaran untuk meningkatkan pemahaman, 

pengamalan dan penghayatan keagamaan yang lebih baik. 

Secara detail, beberapa problem penyuluhan yang perlu dicermati secara 

kritis antara lain sebagai berikut : Penentuan program-program penyuluhan 

masih bersifat sentralistik. Sejak diterapkannya otonomi daerah, Kanwil 

Depag propinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota memang diberi 

kesempatan untuk membuat perencanaan program yang akan dimasukkan 

di dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP) dalam 

setiap tahun anggaran melalui rapat kerja daerah (Rakerda). Tetapi, 

kesempatan itu baru sebatas usulan. Pada akhirnya, ketentuan program 

mana yang akan dijalankan, yaitu di masukkan di dalam DIK/DIP tetap 

berada di pusat, Kemampuan perencanaan program-program penyuluhan 

yang kreatif, inovatif dan proyektif di tingkat Kanwil dan Kandepag masih 

lemah, Pengelolaan sumber daya penyuluh belum efektif, Lemahnya 

pemahaman para penyuluh terhadap konsep dasar penyuluhan, pendekatan 

penyuluhan, teknik-teknik penyuluhan dan teori-teori penyuluhan, 

Implementasi pelaksanaan penyuluhan cenderung bersifat formalistik dan 

strukturalistik, Para penyuluh agama belum memahami secara 

komprehensif pedoman operasional penyuluhan, misalnya menyangkut 

petunjuk teknis jabatan fungsional, materi bimbingan dan penyuluhan, 

pedoman identifikasi potensi wilayah, pedoman identifikasi kebutuhan 

sasaran, pedoman penilaian angka kredit, dan pedoman-pedoman lainnya, 

Metode pelaksanaan penyuluhan lebih cenderung bersifat konvensional, 

belum partisipatif dan transformatif, Belum efektifnya pelaksanaan 

pelaporan dan evaluasi program yang dapat menjadi dasar pengembangan 

program secara berkelanjutan, Kemampuan penyuluh dalam hal 

penguasaan teknologi pendukung masih lemah, Frekuensi dan kesempatan 

pengembangan dan pelatihan yang sangat terbatas dan belum efektif, 

Belum adanya peluang atau kesempatan pemfasisilitasian, khususnya 

pembiayaan (beasiswa) untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi, Belum 
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adanya biaya operasional pelaksanaan penyuluhan di lapangan, Belum 

dimanfaatkannya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang 

memadai untuk mendukung proses penyuluhan, Lemahnya data base 

seputar kelompok sasaran penyuluhan. 

7. Bagaimana strategi yang bapak lakukan untuk mengatasi hambatan-

hambtan tersebut? 

 Strategi dalam menangani sebuah kasus jika ada hambatan : 

Menyesuaikan dengan hambatan yang ada, seperti selalu menambah ilmu 

pengetahuan, mengikuti pelatihan baik dari kemenag maupun yang 

diselenggarakan oleh instansi-instansi tertentu khususnya terkait 

bimbingan konseling itu sendiri. 

 

Nama Narasumber   :  Merlin Kaluasa 

Usia      : 50 Tahun 

Jenis Kelamin      : Perempuan 

Pekerjaan                  : Pegawai KUA Kecamatan Kambu 

Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara    : 10 Maret 2022, Kantor 

KUA Kambu 

 

1. Seberapa sering anda melakukan konsultasi kepada Penyuluh Agama 

Islam? 

 Kalau say a sendiri itu sering yah, jadi saya itu seorang mualaf. Dan saya 

masuk islam itu bukan karena paksaan yah. Tapi saat itu saya menjadi 

mualaf semenjak tahun 2015. Dan dulu itu saya menjadi seorang guru. 

Nah dulu itu ada kegiatan maulid, dan itu saya baru temukan dan tidak ada 

didalam agama saya sebelumnya. Nah ketika saya pulang dari sekolah 

saya renungi dari pelaksanaan maulid tadi, dari proses pelaksanannya, dan 

kemudian dari isi tausiahnya itu sendiri. Kemudian selanjutnya saya 

memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Nah karena saya juga baru 

masuk islam, belum paham betul bagaimana islam itu sendiri secara 

mendalam, jadi untuk menghindari perasaan-perasaan tidak baik saya 

terhadap islam itu, saya sering melakukan konsultasi terhadap penyuluh.  

2. Menurut anda, bagaimana kualitas pelayanan para Penyuluh Agama Islam 

ketika melakukan konsultasi ? 

 Kualitasnya menurut saya sangat bagus yah, penyampaiannya bagus, 

penyuluhnya juga ramah, nasehat-nasehat yang diberikan juga mudah saya 

pahami. 

3. Bagaimana permasalahan anda setelah melakukan konsultasi kepada para 

Penyuluh Agama Islam? 

 Alhamdulillah dengan konsultasi ke penyuluh itu sangat membantu sekali. 

Saya juga tidak lagi bingung apa yang harus saya lakukan ketika saya baru 

pertamakali masuk islam, saya juga banyak diberikan nasehat-nasehat 

tentang islam itu sendiri, dan pikiran-pikiran bingung saya terhadap islam 

itu sudah tidak ada lagi. 
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4. Apa yang anda rasakan setelah melakukan konseling terhadap Penyuluh 

Agama Islam? 

 Alhamdulillah senang yah. Banyak yang saya dapatkan dari penyuluh itu 

sendiri. Mulai dari hilangnya kebingungan saya tentang islam itu sendiri, 

tetapi juga saya mendapatkan nasehat-nasehat apa yang harus saya 

laksanakan ketika menjadi seorang Muslimah. 
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