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KECAMATAN GIRIWOYO 

  



 
A. PENDAHULUAN  

I. Latar Belakang  

Pengajian merupakan salah salah satu kegiatan keagamaan dalam Islam. Pengajian 

agama merupakan salah satu bentuk kegiatan dakwah atau tabligh, karena di dalam pengajian 

itu sendiri tidak lepas dari usaha penyampaian ajaran-ajaran Islam dalam rangka mengajak 

atau membina umat manusia untuk senantiasa berada di jalan Islam, sehingga tercapai 

kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengajian  tidak  hanya dilakukan  oleh  

orang-orang  tertentu, seperti  santri  dan  siswa  namun pengajian  juga  diikuti  oleh  Bapak-

bapak,  ibu-ibu,  remaja dan  anak-anak serta  untuk  semua  kalangan.  Pada umumnya, di 

dalam pengajian dibahas tentang  ajaran-ajaran  Islam  dan penjelasannya,  seperti  

muamalah, aqidah  akhlak,  tauhid  dan  masih banyak lagi ajaran Islam lainnya. Bagi 

sebagian  muslim,  pengajian  juga merupakan kebutuhan seseorang untuk bisa  mendapatkan  

ajaran-ajaran  Islam yang  baik  dan  benar.  Sekaligus dijadikan  sebagai  sarana  komunikasi 

dan sosialisasi. Dakwah  Islam  atau  pengajian  di lingkungan  masyarakat merupakan upaya  

untuk  memenuhi  kebutuhan rohani  masyarakat,  sehingga  ada keseimbangan antara 

kebutuhan rohani dan  kebutuhan  jasmani  masyarakat. Selain itu melalui ustad akan 

disampaikan pesan-pesan cinta tanah air, anti radikalisme dan terorisme yang rawan terjadi di 

masyarakat. 

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Giriwoyo beragama Islam. Munculnya 

heterogenitas kelompok Islam rawan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. 

Kecamatan Giriwoyo bersinergi dengan semua elemen umat Islam di Giriwoyo, diantaranya: 

KUA Giriwoyo, Penyuluh Agama Islam Giriwoyo, DMI Giriwoyo, Badko TPQ Kecamatan 

Giriwoyo, IPHI Kecamatan Giriwoyo menyelenggarakan kegiatan pengajian bersama yang 

dilaksanakan rutin setiap Jumat Kliwon. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dan bergilir di 

setiap desa/kelurahan di Kecamatan Giriwoyo. Pengelolaan kegiatan dilakukan oleh kepala 

desa yang perangkatnya bersama tokoh agama di masing-masing desa/kelurahan. Dari 

kegiatan tersebut ternyata antusiasme masyarakat sangat tinggi bahkan ribuan masyarakat 

hadir untuk mengikuti pengajian tersebut.  Kegiatan ini menggunakan anggaran swadaya dari 

masyarakat. Keberlanjutan kegiatan ini ditunjang oleh segenap pihak yakni Tokoh yang 

memprakarsai pengajian jumat kliwon adalah sinergitas antara semua elemen umat Islam di 

Giriwoyo antara lain KUA Giriwoyo, Penyuluh Agama Islam Giriwoyo, DMI Giriwoyo, 

Badko TPQ Kecamatan Giriwoyo, IPHI Kecamatan Giriwoyo serta peran aktif masyarakat 

dalam mensukseskan kegiatan. Sampai saat ini pengajian jumat Kliwon masih aktif dilakukan 



dan semakin banyak masyarakat yang hadir untuk menimba ilmu agama sekaligus 

meningkatkan silaturahmi. Harapan dari kegiatan ini yakni terjalinnya suatu ukwah Islamiyah 

diantara segenap masyarakat Islam di Kecamatan Giriwoyo tanpa memandang aliran, 

kelompok yang mereka ikuti. Kegiatan ini dapat menyatukan masyarakat dalam keragaman 

dengan tujuan yang sama yakni beribadah kepada Allah SWT dengan meningkatkan 

ketakwaan diri.  

II. Tujuan Kegiatan  

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwan masyarakat di Kecamatan Giriwoyo  

2. Meningkatkan silaturami tanpa memandang heterogenitas aliran agama Islam  

3. Menghindari konflik dan perpecahan sebagai upaya mencegah radikalisme di 
Kecamatan Masyarakat  
 

III. Manfaat Kegiatan  

1. Tumbuhnya semangat persaudaraan dari masyarakat di Kecamatan Giriwoyo  

2. Menangkal radikalisme, terorisme yang rawan berkembang di masyarakat.  

3. Meningkatkan keimanan dan ketakwan masyarakat di Kecamatan Giriwoyo  

 

IV. Prosedur Inovasi  

1. Pertemuan lintas sektor  

2. Pengumuman rencana kegiatan  

3. Pendaftaran kegiatan  

4. Validasi data warga yang mengikuti kegiatan  

5. Pelaksanaan kegiatan  

 

V. Proses Inovasi  

1. Pengumuman kegiatan pengajian  

2. Pendaftaraan anggota pengajian  

3. Persiapan pengajian  
a. Interaksi peserta pengajian  

b. Pembentukan panitia pengajian  

c. Penyampaian materi  

d. Penyampaian pendapat  
4. Pelaksanaan kegiatan pengajian  
 

 

 



 

 


