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TIGA MANTRA:
MODERASI BERAGAMA
KEBERSAMAAN UMAT

INTEGRASI DATA



MODERASI

 1. Memandu, mengatur, menengahi
 2. Pengurangan kekerasan, penghindaran ke-

ekstriman

 : komitmen bersama untuk menjaga
keseimbangan yang paripurna di mana setiap
warga masyarakat apapun suku, etnis, budaya, 
agama dan pilihan politiknya harus mau saling
mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar
melatih kemampuan mengelola dan mengatasi
perbedaan di atyara mereka. 



MODERASI DAN TOLERANSI

 Moderasi erat kaitannya dengan toleransi.

 Toleransi adalah kemauan dan kemampuan

untuk bersedia menghormati dan menghargai

perbedaan. Kesediaan seperti itu sama sekali

tidakmengganggu, mengurangi atau

menghilangkan keyakinan prinsipil pada diri

kita karena berkeyakinan adalah hak setiap
manusia.



PEMAKNAAN MODERASI BERAGAMA

 1. Moderasi beragama sangat penting dijadingan
framing dalam meneglola kehidupan beragama
di masyarakat yang plural dan multicultural, 
masyarakat milenial dan umat digital. Moderasi
beragama diperlukan untuk menghindadi
terbentuknya eksklusivisme, ekstrimisme dan
terorisme.

 2. Moderasi beragama tidak berarti
mengorbankan keyakinan dan prinsip ajaran
agama pokok.



MODERASI UNTUK KEBERSAMAAN UMAT

 Mantra “moderasi” sangat terkait dengan
mantra “kebersamaan” maka dua mantra 
tersebut dapat digabung menjadi “moderasi
untuk kebersamaan umat”

 Pesan moral:

 Agar semua program moderasi yang akan
dilaksanakan oleh Kemenag di tahun 2019 
khususnya dapat melahirkan kebersamaan dan
penguatan rasa kebangsaan umat.



MENGELOLA MODERASI DAN KEBERSAMAAN DI ERA 
DISRUPSI

 Saat ini kita berada di era keterbukaan yang nyaris tak
ada batas (borderless), yang diakibatkan oleh
perkembangan cepat teknologi informasi. Di era ini
terjadi perubahan mendasar bagaimana cara umat
memperoleh pengetahuan agama. Ilmu agama tidak
lagi selalu harus didapat melalui proses panjang
mengkaji sumper primer atau mengikuti pandangan
guru  yang mempunyai aklhlak dan kedalaman ilmu, 
melainkan melalui jalan pintas instan, hitam putih dan
sering menyediakan tafsir kebenaran tunggal dalam
beragama.



MENGELOLA MODERASI DAN KEBERSAMAAN DI ERA 
DISRUPSI

 Perubahan yang serba cepat belum diimbangi

dengan kesiapan kesiapan otoritas agama 

dalam menyediakan konten yang sesuai

dengan kebutuhan zaman. Pemangku agama 

dan akademisi bidang agama masih gagap

dan belum mampu memberikan jembatan yg

menghubungkan kekayaan wawasan agama 

mereka dengan kebutuhan generasi milenia
yang serba cepat dan dinamis.



MENGELOLA MODERASI DAN KEBERSAMAAN DI ERA 
DISRUPSI

 Kondisi tersebut yang kemudian melahirkan era 

disrupsi, suatu keadaan terjadinya perubahan

radikal yang sangat cepat akibat lahirnya era 

digital. Era ini mengakibatkan efek domino 

yang luar biasa massif, nyaris mengubah

perilaku manusia di semua aspek termasuk

bidang agama                                                                                                                        



MODERASI, KEBERSAMAAN DAN INTEGRASI DATA

 Di era digital ini mustahil kita memberikan
pelayanan yang baik tanpa melakukan
transformasi manajemen data dan informasi yang 
baik pula.

 Pelayanan umat di bidang agama dan
keagamaan tidak bisa lagi mengandalkan data 
basi atau kadaluwarsa, lambat dan parsial, 
melainkan harus termutakhirkan, cepat dan
terintegrasi.



MODERASI, KEBERSAMAAN DAN INTEGRASI DATA

 Kunci sukses program pelayanan kemenag
akan sangat dipengaruhi oleh sedetil apa
penguasaan kita terhadap data, dan seefisien
apa kita mengelolanya:

data kebutuhan umat, rumah ibadah,    
pemangku kepentingan Kemenag, tenaga
kependidikan, lembaga kependidikan, peserta
didik, semuanya harus terintegrasi dan mudah
diakses dengan satu jari. 



TAHUN SADAR DATA

 Tahun 2019 selain dijadikan tahun moderasi
Bergama juga dijadikan tahun sadar data di 
mana semua aparat kemenag harus memiliki
kesadaran terhadap pentingnya data sehingga
tercipta budaya data.

 Data yang valid, akurat dan terintegrasi akan
menentukan kualitas informasi yang diberikan ke
masyarakat dan akan menentukan jenis kebijakan
yang akan diambil oleh Kementerian Agama.



TERIMAKASIH


