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Transformasi digital akan berdampak pada meningkatnya kemampuan 

Kementerian Agama sebagai pusat data keagamaan negara, integrasi data 

Kementerian Agama, meningkatnya kecepatan layanan dan menguatnya 

eran Kementerian Agama dalam moderasi Beragama berbasis data. 

TRANSFORMASI DIGITAL 

02 

A. 5 Kebijakan Strategi Moderasi Beragama :  

1. penguatan cara pandang,sikap, dan praktik beragama jalan tengah 

2. Penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama 

3. Penyelerasan relasi agama dan budaya 

4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama 

5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan 

 

B. Fokus Utama Penguatan Moderasi Beragama : Pengembangan Infrastruktur  

      dan penguatan perspektif Moderasi Beragama pada institusi 

 

PENGUATAN MODERASI BERAGAMA 
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Kementerian Agama akan mendirikan perguruan tinggi islam berbasis siber 

yakni UISSI (Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia). UISSI 

diharapkan menjadi erguruan tinggi islam berbasis siber pertama di 

Indonesia dan dapat di jadikan contoh dalam pembelajaran jarak jauh, 

multimedia, software, berbasis computer dan secara daring. 

 

  

CYBER ISLAMIC UNIVERSITY 
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A. Revitalisasi KUA penting dilakukan pada 3 aspek :  

1. Aspek Fisik (Gedung,sarana prasarana,IT) 

2. Aspek Operasional (Standar layanan,SOP) 

3. Aspek SDM 

 

B. Tahun 2021 akan dilaksanakan revitalisasi KUA piloting 100 KUA 

     Tahun 2022 dan seterusnya, akan dikembangkan KUA sebagai pusat 

     data keagamaan, rumah Moderasi Beragama di kecamatan dan early 

     warning & response system  

 

  

REVITALISASI KUA 
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Dewasa ini masih saja terjadi kasus intoleransi di negara kita. Masih ada 

kasus penolakan temat ibadah umat beragama, narasi beragama yang 

eksklusif dan ekstrem di medsos dan media massa, hoax dan hate speech. 

Oleh karena itu, Presiden RI mengamanatkan agar tahun 2022 menjadi 

Tahun Toleransi. 

  

TAHUN TOLERANSI 2022 
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A. Program prioritas Kemandirian Pesantren sangat penting agar 

pesantren memliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan 

sehingga dapat menjalankan fungsi Pendidikan, dakwah dan 

pemberdayaan masyarakat dengan optimal. 

 

B. Tahun 2021, Kementerian Agama akan me-launching gerakan 

Pesantrenpreneur, mengembangkan Dashboard Data Ekonomi 

Pesantren dan pilot program kemandirian Pesantren di 100 Pesantren. 

  

KEMANDIRIAN PESANTREN 
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RELIGIOSTY INDEX 

A. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia harus bisa 

menjadi barometer kualitas persaudaraan antar sesame umat islam, 

sesama warga bangsa dan umat manusia, untuk mewujudkannya 

Religiosity index dibutuhkan sebagai :  

1. Alat bantu pemerintah,khususnya Kementerian Agama 

2. Sebagai early warning & early response system kondisi 

ukhuwah Islamiyah,Wathoniyah dan Basyariah 

3. Sebagai alat diplomasi Indonesia selaku negara mayoritas 

muslim moderat dan mempromosikan persatuan dan kesatuan 

4. Sebagai model, metode, bahan ajar serta penelitian di 

Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Balitbang di bawah 

Kementerian Agama. 

B. Tahun 2021, Dashboar dari Religiosty Index sudah bisa terpasang dalam 

Situation Room Kementerian Agama, embedded dengan Onemap 

Monitoring. 
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Karena cara kerja jabatan 

fungsional kolaboratif, maka 

indikator kinerja atau KPI 

pejabat fungsional juga 

harus kolaboratif, atau tidak 

individual. 

KEDUA  

Kapasitas individual pejabat 

fungsional harus relevan 

dengan era disrupsi saat ini. 

KEEMPAT 

Ekosistem kerja jabatan 

fungsional juga harus 

mendorong kolabarasi. 

KETIGA 

02 

03 

04 
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Cara kerja jabatan fungsional 

harus lebih kolaboratif 

dalam memecahkan masalah 

lintas sektor, lintas 

disiplin,lintas skill dan lintas 

keahlian . 

PERTAMA  Kementerian Agama telah 

melakukan konversi 

jabatan structural (eselon 

II dan IV) menjadi jabatan 

fungsional dalam skala 

besar. 

 

Tujuannya : untuk 

konsolidasi sumber daya 

negara, anggaran dan 

SDM guna merespon 

perubahan dunia yang 

sangat cepat.  

 

Konversi jabatan 

structural ke jabatan 

fungsional ini 

membutuhkan ekosistem 

baru 

REFORMASI EKOSISTEM BIROKRASI 




