
 
 

  
 
 

INOVASI LAYANAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG 
DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA 

MELALUI PEMBENTUKAN AGEN MODERASI BERAGAMA 
DARI EKS NARAPIDANA TERORISME 

 
 

Gambaran singkat mengenai program Penguatan Moderasi Beragama melalui 
Pembentukan Agen Moderasi Beragama dari Eks Narapidana Terorisme, dapat 
disaksikan melalui link youtube berikut ini : https://youtu.be/eaIgdOqqELM 
 
Dokumentasi kegiatan penguatan moderasi beragama melalui eks napiter sebagai 
agen moderasi beragama di Kota semarang : 
 

 
Audiensi dengan Pemerintah Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang 

https://youtu.be/eaIgdOqqELM


 
 

  
 
 

 
Kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama oleh Eks Napiter 

di beberapa Pondok Pesantren di Kota Semarang 
pada Bulan Ramadhan 1442 H/ 2021 M 

 



 
 

  
 
 

 Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi memberikan dampak yang 
sangat signifikan dalam tatanan kehidupan manusia, dimana diperolehnya 
kemudahan dalam mengakses informasi apapun, dari belahan dunia manapun, 
dimana saja dan kapan saja. Kondisi ini tentunya memberikan dampak dalam 
berbagai aspek kehidupan, untuk itu diperlukan sistem filtrasi yang baik supaya tidak 
berdampak negatif. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah menurunnya 
sikap toleransi beragama atau radikalisme. Hal ini muncul dikarenakan banyaknya 
tayangan maupun ulasan yang menyuguhkan pembenaran atas sikap kaum 
mayoritas kepada minoritas. Permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab 
bersama antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat itu 
sendiri. 
 Kementerian Agama ditunjuk oleh negara untuk menjalankan tugas 
pemerintahan di bidang agama. Menyikapi dampak negatif dari efek globalisasi dan 
kemajuan teknologi informasi tersebut, Kementerian Agama mencanangkan 
Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritasnya. 
 Menindaklanjuti program prioritas ini, Kementerian Agama Kota Semarang 
melalui Penyuluh Agama Islam, menggandeng eks nara pidana terorisme (napiter) 
untuk menjadi agen moderasi beragama di Kota Semarang. Mereka diberikan 
pembinaan dan penyuluhan bahkan pelatihan serta bimbingan teknis terkait 
nasionalisme dan patriotisme yang benar, serta harmonisasi dan moderasi 
beragama. Melalui kegiatan ini para eks napiter dirangkul untuk menjadi duta atau 
agen moderasi beragama guna mencegah dan menghentikan virus terorisme. 
 Para eks napiter tergabung dalam organisasi PUTRA PERSADANI (Putra 
Persaudaraan Anak Negeri). Kementerian Agama Kota Semarang selalu melakukan 
pendampingan kepada eks napiter agar selalu cinta tanah air dan terbebas dari 
faham radikalisme. 
 Dalam pembentukan agen moderasi beragama ini, Kementerian Agama Kota 
Semarang bersinergi dengan Polrestabes Kota Semarang, Pemkot Semarang dan 
FKUB Kota Semarang.   

 Manfaat kegiatan ini adalah : 
1. Lebih efektifnya pemberantasan faham radikalisme dan terorisme, 

dikarenakan mereka yang pernah terlibat dalam organisasi tersebut lebih 
memahami karakter anggotanya; 

2. Penguatan moderasi beragama di Kota Semarang, khususnya bagi generasi 
muda; 

3. Meningkatkan harmonisasi kerukunan umat beragama di lingkungan Kota 
Semarang; 

 


