
Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Maluku yang saya sapa 

dengan penuh persaudaraan Bapak Jamaludin Bugis, S.Ag. 

Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginil Ambon 

Yang terhormat Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Maluku 

Yang terhormat Para Wakil Ketua STPAK Santo Yohanes Penginjil Ambon 

Yang terhomat Ketua LPMI, Ketua LPM, Ketua Prodi, Para Staf Dosen, Ketua BPMST, Staf 

Kependidikan dan khususnya para mahasiswa-mahasiswi civitas akademika STPAK Santo 

Yohanes Penginjil Ambon.  

 

Syalom; Asalamualaikum wr wabaraktu; Om santi santi om; Namo Budaya; Salam Kebajikan  

Saya mengawali sambutan ini dengan mengutip sebuah ungkapan bijak dari Albert Einstein, 

Fisikawan teoretis dan penemu teori realivitas, “ Ilmu Pengetahun tanpa agama adalah pincang, 

Agama tanpa ilmu adalah buta”. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta 

bahwa dirinya merupakan bagian dari anggota masyarakat yang plural-majemuk dengan 

perbedaan latarbelakang agama, suku, dan golongan serta dapat  hidup saling berdampingan 

tanpa meninggalkan entitasnya.  Dengan memahami agama dan kepercayaan dengan 

seutuhnya akan menciptakan rasa toleransi sebesar-besarnya.  

Atau seperti dikatakan oleh John Fristgeral Kenndy, Mantap Presiden AS ke 35, hasil dari 

pendidikan adalah toleransi. Toleransi tidak berarti kurangnya komitmen dan kepercayaannya,  

melainkan hal itu mengutuk penindasan dan penganiayaan terhadap orang lain”. 

 

Dalam refleksi saya, makna toleransi menjadi semakin sulit ketika orang lupa bahwa beragama 

itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang 

bahkan belum menggenapi pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai agama untuk dirinya sendiri 

tetapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Refleksi ini menjadi ‘entry ppoin’ atau pintu masuk 

memahami makna moderasi beragama.  

 

Hadirin yang saya kasihi,  

Hari ini civitas akademi Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil 

Ambon memulai kegiatan perkuliahan tahun ajaran 2021-2022 yang ditandai dengan 

pemberian kuliah umum oleh Ka Kanwil Kemenag Provinsi Maluku. Tema kuliah umum yang 

akan digeluti bersama sangat relevan yakni “ Peran Mahasiswa STPAK Santo Yohanes  Penginjil 

Ambon dalam menghidupi moderasi beragama. Hal ini sebagai bentuk implementas salah satu 

nilai dari visi Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina dan STPAK yakni Peduli 

(concerning), peduli terhadap aspek humanitas akan nilai-nilai hidup universal.   

 

 



Hadirin yang saya kasihi 

Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak 

berlebihan, dan tidak kekurangan, alias seimbang. 

Dalam kaitan dengan kehidupan beragama, ungkapan moderasi  hendak mengantar kita semua 

khususnya civitas akademika STPAK Santo Yohanes Penginjil Ambon untuk memahami, 

menginternalisasikan sekaligus menunjukkan sikap dan praktek kehidupan beragama serta  

mengamalkan esensi agama khususnya yang mengandung nilai-nilai humanitas universal.   

Menurut hemat saya, tujuan kuliah umum pertama-tama  para mahasiswa-mahasiswi dirasa 

perlu  memoderasi cara beragama kita dengan baik, benar dan seutuhnya dan bukan cenderung 

fragmentaris, karena belakangan ini disinyalir ada tiga fenomena yang sedang berkembang 

dalam kehidupan umum Bergama, a.l: 

 Pertama cara pandang atau sikap praktik keberagamaan yang justru mengingkari nilai-

nilai hidup universal dan “bonum commune” (kebaikan bersama) mewujudnyatakan 

semangat perdamaian dalam hidup bersama.  Atau seperti digariskan oleh Badan 

Unesco PBB, pendidikan harus menghantar manusia bukan saja pada “ learning to know, 

learning to be, learning to do saja, tapi harus sampai pada learning to live together 

tanpa meninggalkan jati diri dan entitasnya.  

 Cara beragama yang ekslusif, padahal cara beragama itu inklusif, bukan cara beragama 

yang segregtif, yang memisah-misahkan padahl beragama itu sifatnya ointegratif, 

menyatukan seluruh masyarakat. Atau juga cara beragama yang konfrontatif, 

menebarkan permusuhan, cenderung destruktif padahal beragama itu harusnya 

bercorak konstruktif., 

 Kecenderungan bahwa ada pemahaman keagamaan yang justeru bisa mengoyakan dan 

merusak ikatan kebangsaan seperti politisasi agama dll.  

Maka out put dari kegiatan ini, STPAK sebagai lembaga dibawah kemenag yang menghasilkan 

tokoh-tokoh agama (guru agama dan katekis) memiliki pemahaman yang utuh dan 

konprehensif tentang moderasi beragama diperlukan agar cara pandang, sikap sikap 

keagamaan yang dimiliki bersifat moderat, tidak melebih-lebihkan, tidak melampaui batas dan 

tidak cenderung ektrim. Maka moderasi bukanlah cara beragama dalam hal ini Katolik, tapi 

pada cara kita ‘ berkatolisitas” yang ikut berkonstribusi dalam menghadirkan nilai universal dan 

terciptanya hidup rukun, damai, dan harmonis.  

 

 

 

 



Pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan, apresiasi dan terimakasih kepada 

Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenag sebagai narasumber utama dalam kegiatan kuliah 

umum ini sekaligus atas perhatian, dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil yang 

telah dan akan diberikan kepada STPAK Santo Yohanes Penginjil Ambon.  erimakasih juga 

kepada seluruh staf Dosen dan tenaga kependidikan serta para mahasiswa-mahasiswi  STPAK 

Santo Yohanes Penginjil atas kehadiran dan keterlibatannya dalam kegiatan ini.  Dan 

terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dengan caranya tersendiri dalam 

ikut memperlancar kegiatan. 

Semua usaha, kerja keras dan keterlibatan Bapak-Ibu saudara-saudari sekalian dalam kegiatan 

ini kiranya diberkati oleh Tuhan Yang Mahakuasa.  

Akhirnya saya atas nama civitas akademika STPAK Santo Yohanes Penginjil Ambon mengundang 

dengan resmi Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku untuk pada saatnya nanti 

membawakan materi dalam kuliah umum ini.  

Saya menutup sambutan ini dengan ungkapan ini “ jika Tuhan memberiku cinta dengan 

dibungkus agama, maka aku akan jaga agamaku tanpa menyakiti  agama orang lain, dan jika 

Tuhan memberiku rasa yang dibalut toleransi , maka aku akan hargai pendapat orang lain, 

namun jika  masih ada yang mempersalahkan kedua hal tersebut, dia manusia  amatir yang 

harus bertobat”.    

Sekian dan terimakasih.  

Tuhan memberkati kita semua ! 

Syalom;  Wasalammualaikum waramahtulahi wabaraktu; om santi santi om, namo budaya, 

salam kebajikan.  


