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PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT MENUJU 

KEMANDIRIAN DESA

Apa yang anda bisa berdayakan…?

Objek mana yang dimandirikan…?

Sisi kemajuan mana yang 

memberdayakan dan memandirikan 

masyarakat…?

PEMBEKALAN KKN NON TERPADU 

UMSIDA 2017
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PENINGKATAN DAN 
PENGEMBANGAN  
KEHIDUPAN KEAGAMAAN, 
SOSIAL DAN BUDAYA

Sabtu, 08 Juli 2017



LOGO

TITIK TEMU BIDANG ILMU

SOSIAL

BUDAYA

AGAMA

Gejala kehidupan 

beragama di 

masyarakat

Respons agama 

terhadap perilaku 

sosial

Respons agama dan 

perilaku yang 

menghasilkan budaya
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MISI INTEGRASI GERAKAN (3H)

HEART

HAND

HEAD

“HEAD” – akal 

sebagai landasan 

berfikir

“HEART” – hati 

sebagai motorik 

etika/moral 

“HAND” – tangan yg 

selalu membawa 

„perubahan‟

Based on Activity or Project
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ASPEK AGAMA

= GEJALA KEAGAMAAN =

Kajian terhadap agama ada yang menekankan 

pada aspek ajaran dan ada juga pada gejala-

gejala keagamaannya.

= TELAAH AGAMA DAN BUDAYA =

Memahami makna yang diberikan oleh para 

penganut agama terhadap agamanya sendiri, 

dan berbagai hubungan agama dengan struktur 

sosialnya, dan dengan aspek budaya lainnya 

seperti ilmu pengetahuan dan teknologi.
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ASPEK SOSIAL

= GEJALA SOSIAL =

Mempelajari aspek sosialnya, yaitu data 

empirik yang dapat diverifikasi dengan 

panca indera (menyangkut perilaku 

individu dan kelompok).

Melihat bagaimana agama itu dapat

mempengaruhi perilaku individu dan 

masyarakat penganutnya
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RELASI AGAMA DAN SOSIAL

Agama - Sosial

Gerakan
keagamaan

Ormas

Masjid
Aliran
Agama

Tokoh
Agama

Sejauh mana relasi 

keduanya berpengaruh 

pada “aktivitas” 

(kegiatan) dan “proyek 

kerja”

Contoh: “Masjid”

Dapat “memunculkan

aktivitas” diskusi, 

kajian, ta’lim, kursus, 

dst…

“menghasilkan proyek” 

koperasi, simpan

pinjam, pendidikan, 

yayasan, pesantren, 

dst.
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Keith A. Robert: pendekatan sosiologi agama 

memfokuskan kajiannya pada:

1. Perilaku individu dalam kelompok 

keagamaan (perilaku ritual dan proses 

sosial-budaya).

2. Kelompok-kelompok dan lembaga 

keagamaan (pembentukannya, 

kegiatannya, dan kelangsungannya).

3. Realitas konflik antar kelompok 

keagamaan (internal suatu agama atau 

antar agama).
www.themegallery.com



LOGO

RELASI AGAMA DAN BUDAYA

Agama - Budaya

Kearifan
Lokal

Setempat

Kelompok
Masyarakat

Wahana / 
Sacred 

Tradisi
dan

Kebiasaan
Setempat

Tokoh
Masyarakat

Sejauh mana relasi 

keduanya berpengaruh 

pada “aktivitas” 

(kegiatan) dan “proyek 

kerja”

Contoh: “Kearifan 

Lokal” yang 

“menghasilkan 

aktivitas” melestarikan 

budaya lokal dan 

“menghasilkan proyek” 

pelestarian, 

penghijauan, 

agrowisata, ekowisata, 

eco-greening, dst.
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PESAN UNTUK KITA SEMUA

Apa yang anda tinggalkan untuk masyarakat anda?

Adakah atsar (bekas) dari ‘project’ atau ‘activity’ yang 

merubah masyarakat?

Melalui KKN, anda menempatkan diri sesuai dengan:

1) Norma hukum;

2) Norma agama;

3) Norma sosial/kemasyarakatan/adat- istiadat, dan

4) Norma susila.

Membawa nama almamater; UMSIDA
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TERIMA KASIH

MENGABDI UNTUK 

KESEJAHTERAAN UMAT, 

SEMOGA ALLAH SWT 

MENCATATNYA SEBAGAI  AMAL 

IBADAH 
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Pemateri : Bpk Eko Asmanto

Materi : Peningkatan dan Pengembangan 

Kehidupan Keagamaan, Sosial dan Budaya

www.themegallery.com


