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Se-Indonesia  
 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
 
Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 
Agama RI akan menyelenggarakan kegiatan “Festival PAI SMA dan SMK Tahun 2022”. 
Kegiatan ini diperuntukkan bagi peserta didik SMA dan SMK di seluruh Indonesia. 
Pelaksanaan Festival PAI SMA dan SMK berlangsung mulai tanggal 1 September hingga 
4 November 2022.  
 
Adapun jenis lomba yang dikompetisikan dalam Festival PAI dimaksud adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Islamic Trending Issues Debate Competition; 
2. Islamic Content Creator Challenge on Social Media;  
3. Moderasi Beragama Innovation Project.  
 
Sebelum para peserta didik mengikuti perlombaan, para peserta Festival PAI SMA dan 
SMK Tahun 2022 akan mendapatkan materi Coaching dan Mentoring PAI yang dilakukan 
secara synchronous dan asynchronous berupa materi-materi tentang pengenalan 
Moderasi Beragama dan wawasan pengembangan bakat minat sesuai kebutuhan peserta 
didik abad 21. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk meneruskan 
informasi ini kepada pihak-pihak terkait di wilayah kerja Saudara demi kesuksesan 
penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Penjelasan lebih rinci terkait teknis pelaksanaan 
Festival dan Lomba beserta mekanismenya dapat dilihat dalam Petunjuk Teknik Festival 
PAI SMA dan SMK Tahun 2022 yang terdapat dalam lampiran surat ini atau dapat 
diunduh melalui laman: https://pendis.kemenag.go.id/pai/berita-675-festival-pai-sma-dan-
smk-tahun-2022.html#informasi_judul    
 
Demikian surat ini disampaikan, informasi terkait program PAI lainnya serta bahan ajar 
Pendidikan Agama Islam dapat diakses melalui www.pendis.kemenag.go.id /pai dan 
www.cendikia.kemenag.go.id . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 
 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
 
 

a.n. Direktur Jenderal  
 Direktur Pendidikan Agama Islam, 
 
 
 ^ 
 
 
 Amrullah 

 
Tembusan: 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sebagai laporan. 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
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Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor  3 – 4 Jakarta Pusat 
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             KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
                                      NOMOR 4591 TAHUN 2022 
 

 

                                                   TENTANG 
 

                                                  PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FESTIVAL PAI SMA DAN SMK 
                                                 TAHUN 2022 

 

 
 

                         DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

                         DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 

 
Menimbang  :  a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan 

dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, 
bertakwa dan berakhlak mulia untuk mewujudkan 
masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab; 

  b. bahwa perkembangan abad 21 mendorong kebutuhan 
menghadirkan kemasan berbeda dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI), pemanfaatan teknologi 
merupakan keniscayaan agar Pendidikan Agama Islam bisa 
lebih lekat dan dekat dengan generasi muda. Untuk itu, 
perlu dilakukan kegiatan Festival PAI SMA dan SMK Tahun 
2022; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu disusun dan diterbitkan 
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Festival PAI SMA dan SMK 
Tahun 2022. 

 
 

Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4326); 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6735); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4769); 



  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6267); 

7.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 
2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6762); 

  8.  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Tahun 168); 

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 
Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
106); 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana 
Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang 
Mengarah Kepada Terorisme  

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 
tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata 
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1736); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 
Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958); 

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama 



 
 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama 
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat 
Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita 
Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1383); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021  Nomor 658); 

17. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan 
Agama Islam pada Sekolah; 

18. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 
Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan 
Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FESTIVAL PAI 
SMA DAN SMK TAHUN 2022. 

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Festival PAI SMA 
dan SMK Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
merupakan acuan dalam Pelaksanaan Festival PAI SMA dan 
SMK Tahun 2022. 

KETIGA :   Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Agustus 2022  
   

DIREKTUR JENDERAL, 
 
 

                ttd. 
 
 

MUHAMMAD ALI RAMDHANI 
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PETUNJUK TEKNIS 
 PELAKSANAAN FESTIVAL PAI SMA DAN SMK 

TAHUN 2022 
 

 
A. PENDAHULUAN 

  Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Sisdiknas) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dalam Bab III Pasal 4 
ditegaskan, penyelenggaraan pendidikan setidaknya harus memenuhi 
prinsip-prinsip: (1) sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan 
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (2) diselenggarakan dengan 
memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan 
kreativitas.  

  Fenomena dekadensi moral yang menjangkiti kalangan generasi muda 
seringkali dianggap sebagai bukti kegagalan pendidikan, khususnya 
pendidikan agama. Hal ini disebabkan oleh kenyataan penyelenggaraan 
pendidikan agama di sekolah yang dirasa belum memberikan dampak yang 
signifikan bagi perubahan perilaku peserta didik. Kegiatan pembelajaran 
pendidikan agama (termasuk Pendidikan Agama Islam), cenderung masih 
sebatas pada proses transfer pengetahuan sehingga peserta didik hanya 
mampu menghafalkan teori tanpa disertai pemahaman dan penghayatan 
yang baik terhadap materi yang diajarkan. Idealnya pendidikan agama 
merupakan upaya internalisasi nilai-nilai religius ke dalam diri seorang 
peserta didik yang nantinya dapat menjadi anasir dasar bagi self control di 
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

  Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan agama 
dilaksanakan oleh Menteri Agama, dan bertujuan untuk berkembangnya 
kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan 
mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemudian dalam Peraturan Menteri 
Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada 
Sekolah disebutkan, pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam, 
dapat diberikan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler maupun 
ekstrakurikuler, seperti lomba-lomba atau kompetisi. Kegiatan apresiasi 
seperti lomba atau kompetisi merupakan sarana efektif untuk 
memunculkan daya kreativitas peserta didik, disamping juga untuk 
menumbuhkan mental bersaing secara sehat yang memang amat 
dibutuhkan di era globalisasi yang semakin masif seperti sekarang ini. 

  Pada tahun 2021, di tengah maraknya pandemi Covid 19, proses 
pembelajaran mengalami perubahan secara drastis. Kondisi tersebut 
memaksa para guru dan peserta didik untuk melakukan proses 
pembelajaran secara daring, sehingga penggunaan teknologi dan media 



 
 

dalam proses pembelajaran merupakan sebuah keniscayaan. Untuk 
menunjang proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan memberikan 
pengalaman yang berbeda bagi para peserta didik, Direktorat Pendidikan 
Agama Islam mencoba melakukan sebuah langkah kebijakan 
pengembangan pengelolaan Pendidikan Agama Islam di sekolah khususnya 
di tingkat SMA dan SMK, yakni dengan menyelenggarakan kegiatan Festival 
PAI  bagi peserta didik jenjang SMA dan SMK. Kegiatan ini dimaksudkan 
sebagai wahana aktualisasi peserta didik yang lebih bersifat akademik, 
untuk menyerasikan antara penguasaan teori dengan kemampuan analisa-
kritis terhadap berbagai fakta sosial yang terjadi di lapangan, dengan 
mengoptimalkan penggunaan Media dan teknologi. Lomba yang akan 
dilaksanakan pada Festival PAI SMA dan SMK ini bertujuan untuk 
menumbuhkan semangat para peserta didik dalam mendalami substansi 
dalam Pendidikan Agama Islam, melatih peserta didik agar memiliki struktur 
pemikiran yang logis dan sistematis dengan menggunakan media dan 
teknologi secara bijak. Diharapkan melalui kegiatan ini, penyelenggaraan 
Pendidikan Agama Islam di SMA dan SMK dapat berjalan secara lebih 
dinamis dan inovatif sesuai perkembangan zaman, sehingga makna Islam 
sebagai agama yang up to date sepanjang masa akan lebih membumi dan 
dapat dirasakan manfaatnya bagi semua insan, khususnya segenap civitas 
sekolah.   

Dengan mengusung konsep Moderasi Beragama dalam tema besar di 
setiap lomba, diharapkan peserta didik khususnya jenjang SMA dan SMK 
dapat mengimplementasikan 9 nilai yang terkandung dalam kehidupan 
sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. 
disamping itu, para peserta diharapkan dapat memiliki kecakapan individu 
yang baik. 

 
 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

 Festival PAI SMA dan SMK Tahun 2022 diperuntukan bagi peserta didik 
tingkat SMA dan SMK, dimaksudkan sebagai wahana aktualisasi peserta 
didik dalam mengembangkan minat, bakat dan kreativitas berbasis 
teknologi yang bernafaskan Pendidikan Agama Islam.  

 
Adapun tujuan lomba adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Umum 

Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, melalui 
pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik terhadap 
nilai-nilai ajaran Islam serta membentuk akhlak mulia, karakter 
bangsa, dan kepribadian sosial dalam kehidupan sehari-hari. 
 

2. Tujuan Khusus 
a. Meningkatkan motivasi peserta didik agar lebih bergairah untuk 

mempelajari dan mencintai Pendidikan Agama Islam; 
b. Membangun ruang interaksi digital melalui keterhubungan dan 

jejaring antar peserta didik; 
c. Menyediakan media pembelajaran PAI berbasis teknologi yang 

relevan dengan karakteristik peserta didik; 
d. Meningkatkan wawasan, pemahaman dan keterampilan digital di 

bidang Pendidikan Agama Islam; 
e. Mempromosikan nilai-nilai Moderasi Beragama melalui Media 

Sosial;  
f. Membekali langkah praktis dalam mengimplementasikan moderasi 

beragama dalam kehidupan sosial bermasyarakat di lingkungan 
peserta didik. 
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C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan Festival PAI SMA dan SMK merupakan ajang pertama yang 
dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam bekerjasama dengan Sekolah.mu. Dalam kegiatan ini 
akan diselenggarakan 3 (tiga) jenis lomba, yaitu:  
1. Lomba Debat Isu Islam Kontemporer (Islamic Trending Issues Debate 

Competition) 
2. Lomba Cipta Konten Islami di Media Sosial (Islamic Content Creator 

Challenge on Social Media)  
3. Lomba Proyek Inovasi Moderasi Beragama (Moderasi Beragama 

Innovation Project) 
 
Dalam kegiatan ini, peserta didik tidak hanya mengikuti lomba yang 
diselenggarakan, akan tetapi peserta didik diberikan pembekalan dan 
pelatihan baik dari sisi penguatan konsep substansi Keagamaan, metode 
penyampaian dakwah yang persuasif, pemanfaatan metode dakwah melalui 
media dan teknologi dan implementasi moderasi beragama dalam 
kehidupan sosial bermasyarakat.  
 
Adapun tahapan pelaksanaan pada kegiatan Festival PAI SMA dan SMK 
sebagai berikut: 
1. Launching Program Festival PAI SMA dan SMK; 
2. Pendaftaran peserta; 
3. Pelatihan dan pembekalan; 
4. Penjurian babak penyisihan; dan 
5. Penjurian final dan acara puncak Festival PAI SMA dan SMK. 
 
 

D. TAHAPAN FESTIVAL PAI 

1. Alur Festival PAI SMA dan SMK 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pendaftaran Festival 
a. Persyaratan  

Peserta Festival PAI merupakan peserta didik aktif kelas X, XI, dan XII 
yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari sekolah; 
 

b. Mekanisme Pendaftaran 
Peserta melakukan tiga kali registrasi. Pertama Daftar Festival untuk 
mendapatkan ID Peserta, kedua Daftar Coaching dan Mentoring untuk 
mengikuti Coaching dan Mentoring Moderasi Beragama dan 
Pengembangan Bakat dan Minat, ketiga Daftar Lomba untuk 
mendaftarkan karya yang akan diperlombakan. Alur pendaftaran 
sebagai berikut: 
1) Kunjungi laman https://belajaragama.id 
2) Klik Event 
3) Klik Festival 



 
 

4) Klik Daftar Festival kemudian isi data yang diminta lalu Submit. ID 
Peserta Lomba akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan. 

5) Klik Daftar Coaching dan Mentoring untuk mengikuti Coaching dan 
Mentoring Pengembangan Bakat Minat sampai mendapatkan 
sertifikat. Sertifikat mentoring akan menjadi syarat untuk 
mengirimkan karya yang mau dilombakan. 

6) Setelah mendapatkan ID Peserta dan Sertifikat Coaching dan 
Mentoring serta telah memiliki karya yang mau dilombakan, peserta 
mengupload persyaratan dan karya dengan cara Klik Daftar Lomba 
pada masing-masing jenis lomba yang mau diikuti. 

 
3.  Coaching dan Mentoring 

Moderasi beragama secara implementatif adalah sikap dan upaya 
menghindari perilaku yang ekstrem (baik ekstrem kanan maupun 
ekstrem kiri) dan selalu mencari jalan tengah dengan semangat mencari 
titik temu dari dua kutub dalam beragama. Sikap tersebut harus 
diajarkan dan dibiasakan kepada peserta didik di sekolah dan 
masyarakat agar terbiasa menghadapi segala bentuk keragaman sebagai 
akibat dari kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural. 

 
Salah satu ikhtiar untuk hal tersebut akan diselenggarakan Festival PAI 
SMA dan SMK untuk peserta didik pada sekolah secara nasional. Dalam 
Festival PAI SMA dan SMK peserta diberikan pembekalan moderasi 
beragama dan bakat minat sebagai bahan dalam mengikuti lomba 
Islamic Trending Issue Debat, Islamic Social Media Challenge, dan Islamic 
Moderasi Beragama Project bagi kelas X, XI dan XII SMA/SMK seluruh 
Indonesia yang memenuhi syarat kriteria masing-masing bidang lomba.  
 

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan coaching dan 
mentoring: 
a.  Ketentuan Umum 

Coaching dan mentoring Kegiatan Festival PAI SMA dan SMK ini 
dilaksanakan secara online/virtual melalui Learning Management 
System (LMS) Sekolah.mu dan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu: 
1. Coaching dan mentoring Moderasi beragama (MB). 
2. Coaching dan mentoring Bakat Minat (BM). 

 
b.  Mekanisme  

Coaching dan mentoring terdiri dari  pengenalan moderasi beragama 
dan pengembangan bakat minat yang menjadi syarat untuk 
mengikuti lomba.  
1) Mekanisme coaching dan mentoring  terdiri dari: 

a) Peserta mendaftar di https://kemenag.sekolah.mu ; 
b) Klik Daftar. 
c) Pilih Daftar dengan Google 
d) Pilih Anak/Remaja 
e) Isi data yang diperlukan 
f) Login  
g) Mengikuti kelas Moderasi Beragama; 
h) Mengikuti kelas Bakat Minat. 

 
2) Waktu Pelaksanaan  

a) Pembekalan Moderasi Beragama dilaksanakan tanggal 16 
September 2022; 

b) Pembekalan Bakat Minat dilaksanakan tanggal 17 September 
2022. 
 
 



c.  Output 
1) Moderasi Beragama (MB) 

Peserta dapat memahami makna Moderasi Beragama dan mampu 
mengimplementasikan nilai-nilai Moderasi Beragama dalam 
kehidupan sehari-hari di sekolah dan masyarakat. 
 

2) Bakat minat (BM) 
a) Debat Isu Islam Kontemporer (Islamic Trending Issue Debate 

Competition) 

- Peserta dapat memahami nilai-nilai dan perkembangan 
isu moderasi beragama; 

- Peserta mampu mempraktikkan nilai-nilai moderasi 
beragama dalam kehidupan sehari-hari; 

- Peserta dapat mempraktikkan tata cara  debat yang 
beretika. 

b) Cipta Konten Islami di Media Sosial (Islamic Content Creator 
Challenge on Social Media)  

- Peserta dapat memahami nilai-nilai dan perkembangan 
isu moderasi beragama; 

- Peserta mampu mempraktikkan nilai-nilai moderasi 
beragama yang dituangkan dalam bentuk konten di media 
sosial; 

- Peserta mampu berpartisipasi aktif dalam mewarnai  
ruang media sosial dengan konten moderasi beragama. 

c) Proyek Inovasi Moderasi Beragama (Moderasi Beragama 
Innovation Project) 

- Peserta dapat menyusun dan mengembangkan proyek 
sosial Moderasi Beragama yang kreatif dan edukatif; 

- Peserta dapat berkolaborasi dengan membangun jejaring 
sosial yang lebih beragam; 

- Peserta dapat memberikan contoh praktik baik 
implementasi moderasi beragama di masyarakat.  

 

4. Waktu Pelaksanaan 
 

No Tanggal Kegiatan 

1 5-7 September 2022 Sosialisasi Festival SMA & SMK 
dan Publikasi 

2 1-14 September 2022 Pendaftaran  

3 16-17 September 2022 Launching, 

Coaching Moderasi Beragama & 
Mentoring Bakat Minat 

4 19 September-10 Oktober 2022 Pengiriman Hasil Karya 

5 13-15 Oktober 2022 Penilaian dan Penyisihan 

6 02-04 November 2022 Final Festival Semua Lomba 

Malam Puncak 

 
5. Jenis Lomba 

a. Lomba Debat Isu Islam Kontemporer (Islamic Trending Issue 
Debate Competition)  

1) Komponen dalam lomba ini adalah: 



 
 

a) Materi debat adalah isu kontemporer bertema Moderasi 
Beragama; 

b) Format debat menggunakan Sistem Debat Parlemen Asia 
(Asian Parliamentary Debate System).  

 
2) Persyaratan Peserta  

a) Mengikuti tahap coaching penguatan moderasi beragama 
yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI dan 
sekolah.mu, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat 
kegiatan; 

b) Peserta debat merupakan tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang, 
yaitu sebagai pembicara satu, pembicara dua dan pembicara 
tiga. 

 
3) Mekanisme Seleksi 

a) Seleksi Tingkat Provinsi 
(1) Penilaian/seleksi tingkat provinsi dilakukan oleh Kantor 

Wilayah Kementerian Agama dengan ketentuan  
(2) setiap provinsi wajib mengirimkan 1 (satu) tim 

debat;Dalam hal seleksi sebagaimana dimaksud, Kantor 
Wilayah Kementerian Agama dapat menentukan 
komposisi tim debat provinsi yang berasal dari satu 
sekolah yang sama dan/atau gabungan dari beberapa 
sekolah yang berbeda dengan memperhatikan 
keterwakilan jenjang SMA dan SMK. 

 
b) Seleksi Tingkat Nasional 

(1) Penilaian Tahap I 
Kompetisi debat akan dilakukan secara daring meliputi 
babak penyisihan sekaligus babak eliminasi hingga 
terpilih 6 (enam) besar tim debat yang akan melaju ke 
tahap final melalui aplikasi Zoom dengan teknik breakout 
room;  

(2) Penilaian Tahap II 
Babak ini merupakan babak final yang akan 
mempertemukan 6 (enam) besar hasil seleksi tahap 
sebelumnya, untuk bertanding secara luring/tatap 
muka langsung di tingkat nasional. 

 
4) Materi/Tema Debat Isu Islam Kontemporer (Islamic Trending 

Issue Debate Competition): 
a) Kultur keberagamaan (religious culture) di sekolah 
b) Toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari 
c) Ukhuwah Islamiyah 
d) Kepedulian terhadap sesama 
e) Ekstremisme kekerasan 
f) Demokrasi dan perempuan sebagai pemimpin 

 
Berdasarkan materi/tema tersebut di atas, berikut ini beberapa 
bentuk mosi Dewan, yaitu: 
a) Dewan ini menolak penerapan tata tertib wajib berjilbab di 

sekolah umum; 
b) Dewan ini setuju ucapan selamat pada perayaan hari besar 

agama lain; 
c) Dewan ini menolak praktik supranatural dan metafisika 

(perdukunan) di masyarakat; 
d) Dewan ini setuju pemisahan tempat belajar bagi peserta didik 

putra dan putri di kelas; 



e) Dewan ini menolak keberadaan anak narapidana terorisme di 
sekolah; 

f) Dewan ini setuju pemberlakuan batasan jam malam bagi 
perempuan. 

 
Peserta dapat mempersiapkan 1 (satu) halaman bahan mosi pada 
tahap case building baik pro maupun kontra, dalam bentuk 
referensi rujukan dari berbagai sumber setiap mosi dewan yang 
ditentukan dalam bentuk soft copy/scan tulisan tangan.  
Penggunaan alat bantu elektronik seperti komputer, handphone, 
tablet dan sejenisnya tidak diperkenankan digunakan. 
 

5) Kriteria Penilaian 

Kriteria penilaian dilihat dari dua komponen, yaitu komponen isi 
materi dan komponen penyampaian. 
a) Penilaian komponen isi materi, terdiri dari: 

(1) Ketepatan mendefinisikan mosi (kekuatan bobot mosi); 
(2) Menyatakan klaim; 
(3) Kesederhanaan nalar/logika; 
(4) Kekuatan argumentasi; 
(5) Menyajikan fakta dan data; 
(6) Menyimpulkan kembali klaim; 
(7) Penguasaan dan relevansi rujukan. 

 
b) Penilaian komponen penyampaian terdiri dari: 

(1) Retorika dalam berpidato; 
(2) Keterampilan menyakinkan Dewan Juri dan Audien; 
(3) Kemampuan menyampaikan argumentasi atau 

sanggahan;  
(4) Keteguhan dalam menyampaikan argumentasi atau 

sanggahan; 
(5) Kemampuan menggunakan waktu; 
(6) Keterampilan menyampaikan interupsi; 
(7) Penguasaan diksi/pemilihan kata; 
(8) Komunikatif; 
(9) Artikulatif (penguasaan materi). 

 
Sistem penilaian terdiri dari 60% untuk bobot isi materi dan 40% 
untuk bobot penyampaian. Pembicara Penutup diberikan nilai 
setengahnya. Setiap anggota dewan juri akan memberikan 
jumlah akumulasi nilai. Pemenang adalah tim yang memperoleh 
akumulasi nilai tertinggi dari dewan juri. 

 
6) Aturan lomba 

a) Pelaksanaan lomba debat dengan Sistem Parlemen Asia (Asia 
Parliamentary System), dilakukan sebagai berikut: 
(1) Peserta terdiri dari Tim Pro dan Tim Kontra. 
(2) Masing–masing tim terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 

sebagai pembicara satu, pembicara dua dan pembicara 
tiga, sedang pembicara penutup diambil dari pembicara 
satu atau pembicara kedua, tidak boleh dari pembicara 
ketiga. 

(3) Pembicara pertama adalah pembicara kesatu dari tim 
Pro, lalu pembicara kesatu dari tim kontra, dilanjutkan 
dengan pembicara kedua dari pro, lalu pembicara kedua 
dari kontra, dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari 
Pro lalu pembicara ketiga dari kontra dan diakhiri oleh 



 
 

pembicara penutup dari tim kontra selanjutnya 
pembicara penutup dari tim Pro. 

(4) Masing–masing pembicara diberikan waktu maksimal 
selama 5 (lima) menit dan pembicara penutup 2 (dua) 
menit. 

(5) Urutan/alur debat: 
(a) Pembicara kesatu dari tim Pro 
(b) Pembicara kesatu dari tim Kontra 
(c) Pembicara kedua dari tim Pro 
(d) Pembicara kedua dari tim Kontra 
(e) Pembicara ketiga dari tim Pro 
(f) Pembicara ketiga dari tim Kontra 
(g) Pembicara penutup dari tim Kontra 
(h) Pembicara penutup dari tim Pro 

(6) Teknis pelaksanaan debat ini diatur oleh seorang 
Moderator dan Timekeeper.    

b) Peran Pembicara 
 

PEMBICARA TIM DESKRIPSI PERAN 

Pembicara 
Kesatu 

Tim Pro ● Menggambarkan secara umum 
pemikirannya. 

● Membatasi pembicaraan debat. 
● Definisi harus adil dan bisa 

diperdebatkan. 

● Setelah memberikan definisi, 
pembicara pertama harus 
membuktikan pernyataannya 
dengan bukti yang kuat. 

 Tim Kontra ● Menyanggah pembicara Pro. 

● Menjelaskan kenapa ada 
perbedaan dari kubu lain. 

● Menjelaskan apa yang disetujui 
dari pembicara Pro dan 
menjelaskan. Apa dan kenapa 
terhadap hal yang tidak disetujui. 

Pembicara 
Kedua 

Tim Pro 
dan Tim 
Kontra 

● Menyangkal argumen lawan dan 
memperkuat argumen tim-nya.  

● Di akhir pembicaraan, pembicara 
harus memberikan ikhtisar 
seluruh argumen dari tim-nya. 

Pembicara 
Ketiga 

Tim Pro 
dan  
Tim Kontra 

● Menyangkal argumen lawan dan 
memperkuat argumen tim-nya. 

● Membangun kembali argument 
tim-nya. 

Pembicara 
Penutup 

Tim Pro 
dan  
Tim Kontra 

● Mereview garis besar dari debat. 

● Meyakinkan juri bahwa tim-nya 
layak memenangi debat. 

● Tidak boleh membuat argument 
baru. 

 

(1)   Tiap pembicara tidak boleh mengulangi 
argumentasi/sanggahan yang sudah disampaikan oleh 
rekannya. 

(2)   Pembicara penutup bertugas menyimpulkan sikap dari 
timnya dan tidak menambah argumentasi, dalil ataupun 
fakta baru.  

(3)   Interupsi diperbolehkan hanya satu kali untuk satu 
orang terhadap satu orang pembicara dengan waktu 
maksimal 30 detik pada menit kedua sampai keempat, 



sedang satu menit pertama dan satu menit terakhir tidak 
diperbolehkan menyampaikan interupsi. 

c) Penggunaan sistem ini dilakukan untuk mengukur 
kemampuan debat dari seluruh tim perwakilan yang ada.  

d) Dengan mempertimbangkan waktu yang terbatas, maka 
pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme grouping (6 
Group) dengan tetap menggunakan mekanisme seleksi.  

e) Mekanisme seleksi digunakan untuk mengkompilasi dan 
mengurutkan hasil (score) yang didapat. Peserta dengan nilai 
tertinggi pada setiap grup memiliki hak untuk melaju ke 
babak selanjutnya. 

f) Undian grup peserta dilakukan oleh panitia. 
 
 

7) Tahapan pelaksanaan sistem ini sebagai berikut: 
a) Pengelompokan Peserta 

(1) Peserta yang terdaftar dikelompokan menjadi 6 (enam) 
kelompok dengan komposisi masing-masing kelompok 
terdapat 5 sampai 6 tim; 

(2) Setiap tim akan mendapatkan nomor urut dalam 
kelompok; 

(3) Setiap tim akan mendapatkan 1 mosi yang disiapkan 
oleh panitia dan berhadapan dengan 1 tim lawan;  

(4) Nomor urut dan penetapan mosi ditentukan melalui 
undian. 

 
b) Alur Pelaksanaan Lomba Babak Penyisihan/Eliminasi 

(Secara Daring) 
 

No Aktivitas Aplikasi Keterangan 

Persiapan: 

Peserta lomba duduk bersebelahan 
berada pada 1 ruangan khusus 
dengan menggunakan 2 kamera 
(depan dan belakang) 

Tempat, sarana dan 
prasarana difasilitasi dan 
ditentukan oleh Kanwil 
Kementerian Agama 

Pelaksanaan: 

1 
Mobilisasi ke Zoom 
Meeting  masing-
masing 

Zoom 
Klik tautan ruangan/URL 
untuk masuk ke Zoom 
Meeting.  

2 

Mengganti/ 
Menyesuaikan 
display name 
Zoom sesuai 
aturan 
penamaan 

Zoom 

Aturan penamaan di 
Zoom: 
[Nomor Pendaftaran] 
[Group] [Nama 
Provinsi/Kode] 

 
Semua dipisahkan 
dengan dengan strip (-) 
Contoh : 1 – A – DIY 

3 Motion Release Zoom  
Diumumkan secara lisan 
oleh juri inti melalui fitur 
share screen 

4 
Mobilisasi ke 
Breakout Room 
masing-masing 

Zoom  
Panitia akan 
mengalokasikan peserta 
ke dalam Breakout Room 

5 

Waktu 
Penyusunan 
Kasus (Case 
Building) 

Zoom  

Waktu case building 30 
menit. Peserta diwajibkan 
untuk menyalakan 
kamera dan mematikan 



 
 

mikrofon selama case 
building berlangsung. 
Hasil case building ditulis 
tangan kemudian 
ditunjukkan kepada Juri 
melalui kamera di layar 
zoom dan dikirim melalui 
WAG 

6 Debat 
Zoom 
Breakout 
Room 

Peserta diwajibkan 
untuk menyalakan 
kamera selama debat 
berlangsung dan wajib 
mematikan mikrofon 
apabila bukan giliran 
memberikan 
speech/pidato dan 
mengikuti arahan dari 
ketua juri (chair 
adjudicator) di dalam 
Breakout Room 

7 

Selesai Debat; 
Keluar dari 
Breakout Room 
(bukan dari 
Zoom Meeting) 

Zoom  

Di kanan bawah, tekan 
tombol ‘Leave Room’ dan 
pilih Leave Breakout 
Room’ (bukan Leave 
Meeting). Tunggu di Zoom 
Building hingga dipanggil 
oleh ketua juri (chair 
adjudicator) 

 
    
c) Teknis Pelaksanaan Debat (Penjelasan Khusus Poin 6) 

(1) Semua tim akan diberi waktu 3 (tiga) menit untuk 
merumuskan pokok-pokok pikiran sebagai bahan 
sanggahan terhadap argumentasi tim lain. 

(2) Tim pada nomor urut pertama melalui Pembicara 1 
untuk mempresentasikan pokok-pokok pikirannya 
maksimal selama 5 (lima) menit. 

(3) Tim lawan memberikan sanggahan melalui pembicara 1 
terhadap pokok-pokok pikiran tim presentasi secara 
bergantian maksimal selama 5 (lima) menit. 

(4) Jawaban terhadap sanggahan disampaikan oleh 
pembicara 2 dalam waktu maksimal 5 (lima) menit.  

(5) Tim lawan memberikan sanggahan melalui pembicara 2 
terhadap pokok-pokok pikiran tim presentasi secara 
bergantian maksimal selama 5 (lima) menit; 

(6) Diakhiri dengan closing statement dari kedua belah 
pihak, disampaikan oleh pembicara 3, dengan waktu 
masing-masing maksimal 2 (dua) menit; 

(7) Nilai (score) dari seluruh tim dan kelompok direkap, 
dijumlah dan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi; 

(8) Enam tim debat terbaik yang merupakan juara di 
masing-masing grup akan melaju ke babak 6 Besar. 

 



d) Pelaksanaan Lomba Babak 6 Besar 
(1) Babak 6 Besar hanya diikuti oleh 6 (enam) tim terbaik 

hasil babak penyisihan; 
(2) Keenam tim akan dibagi menjadi 2 (dua) grup yaitu grup 

A dan B, di mana setiap grup  terdiri dari 3 (tiga) tim; 
(3) Setiap tim pada masing-masing grup akan saling 

bertemu dengan 3 mosi yang berbeda;  
(4) Setiap tim akan membahas 2 mosi dengan lawan yang 

berbeda;   
(5) Pada babak ini akan diberlakukan tim pro dan tim kontra 

terhadap mosi;  
(6) Penentuan mosi dilakukan setelah pengundian grup, 

sedangkan penentuan tim pro atau kontra akan diundi 
saat tampil; 

(7) Dari babak 6 Besar, setiap grup akan ditetapkan 1 (satu) 
tim terbaik yang akan melaju ke babak final; 

(8) Penetapan tim terbaik berdasarkan skor tertinggi dari 
masing-masing grup yang diberikan oleh dewan Juri. 

 
e) Alur debat babak 6 besar dilakukan sebagai berikut: 

(1) Pembicara pertama dari pihak pro menyampaikan 
gagasan dalam waktu maksimal 5 menit; 

(2) Pembicara pertama pihak kontra menyampaikan 
tanggapan dalam waktu maksimal 5 menit pula; 

(3) Pembicara kedua dari pihak pro menyanggah tanggapan 
lawan dengan waktu maksimal 5 menit; 

(4) Pembicara kedua dari pihak kontra menyanggah 
tanggapan lawan dalam waktu maksimal 5 menit.; 

(5) Pembicara ketiga dari masing-masing tim 
menyampaikan closing statement maksimal 2 menit. 

 
f) Penetapan Juara 

(1) Penetapan Juara 1 berdasarkan skor tertinggi yang 
diberikan oleh dewan Juri; 

(2) Juara 2 adalah tim kalah pada babak final; 
(3) Juara 3 dan Juara Harapan 1, 2, 3 ditentukan 

berdasarkan rangking skor pada babak semi final (di luar 
pemenang 1 dan 2). 

 
g)  Hadiah dan Penghargaan  

(1) Pemenang babak penyisihan akan diumumkan pada 19 
Oktober 2022 di laman resmi Kementerian Agama RI  
www.pendis.kemenag.go.id  serta akan dihubungi 
melalui telepon dan surat resmi oleh panitia; 

(2) Enam tim finalis dari hasil seleksi penyisihan akan 
diundang oleh panitia untuk pelaksanaan final lomba 
debat di hadapan dewan juri; 

(3) Kegiatan penjurian babak 6 besar dan final akan 
dilaksanakan secara luring yang bertempat di Jakarta; 

(4) Para pemenang yang telah ditetapkan akan menerima 
penghargaan dan hadiah yang diserahkan langsung oleh 
Menteri Agama; 

(5) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat 
diganggu gugat; 

(6) Untuk 6 (enam) pemenang Lomba Debat pada Festival 
PAI SMA dan SMK ini akan diberikan penghargaan 
pengembangan pendidikan; 

(7) Mendapatkan rekomendasi dan prioritas beasiswa S1 



 
 

prestasi Kementerian Agama; 
(8) Selain menerima hadiah dalam bentuk uang, masing-

masing pemenang juga akan menerima piagam 
penghargaan dan tropi/piala; 

(9) Pajak yang timbul dalam penerimaan 
hadiah/penghargaan dalam bentuk uang akan dipotong 
langsung oleh Bendahara Pengeluaran Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam. 

 
 

b. Lomba Cipta Konten Islami di Media Sosial (Islamic Content 

Creator Challenge on Social Media)  

1) Persyaratan Peserta 
a) Mengikuti tahap coaching penguatan moderasi beragama 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI dan 
sekolah.mu, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat 
kegiatan; 

b) Peserta adalah perseorangan/individu yang memiliki minat 
dan bakat khusus dalam bidang sosial media challenge. 
 

2) Materi/Tema Cipta Konten Islami di Media Sosial (Islamic 
Content Creator Challenge on Social Media)  

Tema di lomba ini dikembangkan dari 9 nilai Moderasi Beragama,  
● tengah-tengah (tawassuth),  
● tegak-lurus (i’tidal), 
● toleransi (tasamuh), 
● musyawarah (syura),  
● reformasi/perdamaian (ishlah),  
● kepeloporan (qudwah),  
● kewargaan/cinta tanah air (muwathanah),  
● anti kekerasan (al-la ’unf), dan  
● ramah budaya (i’tibar al-‘urf) 

 
3) Mekanisme Lomba 

a) Konten lomba berupa video kreatif dengan tema “Moderasi 
Beragama”; 

b) Durasi video maksimal 3 menit (termasuk intro dan outro); 
c) Video wajib menyertakan intro dan outro pada karya videonya 

(intro dan outro dapat diunduh di link berikut: 
https://bit.ly/Sosmedchallenge; 

d) Video menampilkan logo Kementerian Agama di pojok kanan 
atas; 

e) Video tidak mengandung unsur SARA, pornografi, 
radikalisme, kekerasan atau nilai yang melanggar 
aturan/hukum/norma yang berlaku; 

f) Video bersifat orisinal, tidak plagiasi, tidak melanggar hak 
kekayaan intelektual pihak manapun dan belum pernah 
dilombakan sebelumnya; 

g) Aset (Audio/Video/Gambar) yang digunakan bebas Hak Cipta 
(no copyright); 

h) Video yang menggunakan bahasa asing, bahasa daerah, atau 
bahasa isyarat harus memberikan teks terjemahan dalam 
video (subtitle). 
 

4) Pengiriman Karya 
a) Video diunggah ke media sosial masing-masing (TikTok). 

Instagram, Facebook, YouTube) dengan menyertakan narasi 



yang menjelaskan isi video maksimal 250 kata, dan hastag: 
#festivalpai2022 
#moderasiberagama  
#islamicsosmedchallenge  
#paimoderat 

b) Peserta wajib follow/subscribe dan tag karya ke akun resmi 
Direktorat PAI 
(1) Facebook: Direktorat.PAI 
(2) Instagram: Direktorat.PAI 
(3) Tiktok: Direktorat.PAI 
(4) Twitter: Direktorat_PAI 
(5) Youtube: Direktorat PAI Kemenag 

c) Sosial media tempat mengunggah tidak diperkenankan 
setting private. Bila karya tidak dapat dilihat panitia maka 
dinyatakan gugur; 

d) Masa akhir unggah video: 10 Oktober 2022 pukul 23.59 WIB; 
e) Pemenang 6 besar akan diumumkan pada 19 Oktober 2022 

di laman resmi Kementerian Agama RI  
www.pendis.kemenag.go.id  serta akan dihubungi melalui 
telepon dan surat resmi oleh panitia.  

 

5) Kegiatan Final 
a) Finalis adalah 6 peserta dengan karya terbaik; 
b) Enam finalis dari hasil seleksi babak penyisihan akan 

diundang oleh panitia untuk pelaksanaan final lomba di 
Jakarta; 

c) Finalis 6 besar harus membuat satu karya baru berupa video 
landscape (tidak dipublikasikan);  

d) Tema video akan ditentukan secara acak saat final; 
e) Peserta final mempresentasikan karyanya di depan dewan 

juri; 
f) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat. 
 

6) Kriteria Penilaian 
a) Orisinalitas karya; 
b) Kesesuaian ide dengan tema; 
c) Nilai motivasi dan inspirasi positif yang terkandung dalam 

video; 
d) Teknis (alur, editing, kualitas gambar, dll). 
e) Atensi terhadap video (jumlah like, view dan komentar). 

 

7) Hadiah dan Penghargaan  
a) Enam pemenang Cipta Konten Islami di Media Sosial (Islamic 

Content Creator Challenge on Social Media)  pada Festival PAI 
SMA dan SMK akan diberikan penghargaan pengembangan 
pendidikan  

b) Selain menerima hadiah dalam bentuk uang, masing-masing 
pemenang juga akan menerima piagam penghargaan dan 
tropi/piala; 

c) Pajak yang timbul dalam penerimaan hadiah/penghargaan 
dalam bentuk uang akan dipotong langsung oleh Bendahara 
Pengeluaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.



 

Form Penilaian Babak Penyisihan  

Cipta Konten Islami di Media Sosial (Islamic Content Creator Challenge on Social Media)   

FESTIVAL PAI SMA dan SMK  
 

No  Nama Peserta  

 Kriteria Penilaian   

Jumlah  
Nilai  Originalitas 

 [25 Point]  

Kesesuaian  
Tema  

[20 Point]  

Pesan  
Motivasi  
[25 Point]  

Teknis  
(Editing)  
[15 Point]  

Atensi Video (View,  
Like, Comment)  

[15 Point]  

1                

2                

3                

4                

5                 

6                

7                

8                

9                

10                

11                

                

  
                                Jakarta,………………..2022  

  
 

 Juri   
  
   

(…………………………….)  



Form Penilaian Babak Final  

Cipta Konten Islami di Media Sosial (Islamic Content Creator Challenge on Social Media)  
FESTIVAL PAI SMA dan SMK  

 

N
o  

Nama Peserta  

 Kriteria Penilaian   

Jumlah 
Nilai Originalitas 

[25 Point]  

Kesesuaian  
Tema  

[20 Point]  

Pesan  
Motivasi  
[20 Point]  

Teknis  
(Editing)  
[15 Point]  

Presentasi  
[20 Point]  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

                

  

Jakarta,………………..2022  
  
 

     Juri   
  
 

(…………………………….) 



 

 

c. Lomba Proyek Inovasi Moderasi Beragama (Moderasi Beragama 
Innovation Project) 

1) Persyaratan Peserta 
a) Mengikuti tahap coaching penguatan moderasi beragama 

yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI dan 
sekolah.mu, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat 
kegiatan; 

b) Peserta adalah grup/kelompok yang terdiri dari 2-3 orang 
dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; 

c) Memiliki minat dan bakat khusus dalam bidang Proyek 
Inovasi Moderasi Beragama. 

 
2) Ketentuan Lomba 

Materi/Tema Proyek Inovasi Moderasi Beragama (Moderasi 
Beragama Innovation Project): 
Tema pada lomba ini dikembangkan dari 9 nilai Moderasi 
Beragama, yaitu: 
● tengah-tengah (tawassuth),  
● tegak-lurus (i’tidal), 
● toleransi (tasamuh), 
● musyawarah (syura),  
● reformasi/perdamaian (ishlah),  
● kepeloporan (qudwah),  
● kewargaan/cinta tanah air (muwathanah),  
● anti kekerasan (al-la ’unf), dan  
● ramah budaya (i’tibar al-‘urf) 

 
3) Kriteria Lomba 

a) Peserta lomba adalah grup yang terdiri dari 2-3 orang dan 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; 

b) Innovation Project terdiri dari Laporan Proyek dan video yang 
dikembangkan sesuai dengan tema yang dipilih; 

c) Laporan Proyek disusun dengan sistematika: 
(1) Bagian awal: 

(a) Cover (halaman judul) 
(b) Lembar pengesahan 
(c) Pernyataan orisinalitas 
(d) Prakata 
(e) Daftar isi 

 

(2) Bagian Inti 
(a) Pendahuluan dan perencanaan 
(b) Pelaporan hasil Innovation Project 
(c) Kesimpulan 

 

(3) Bagian akhir 
(a) Daftar pustaka 
(b) Lampiran-lampiran 
 

d) Persyaratan penulisan 
(1) Naskah ditulis dengan jumlah halaman 20-30 lembar 

dengan menggunakan bahasa Indonesia baku; 
(2) Naskah diketik dengan font Bookman Old Style ukuran 

12; spasi 1,5; menggunakan kertas A4; margin atas 4; 
margin kiri 4; margin kanan 3; dan margin bawah 3; 

(3) Alinea baru diketik sebaris dengan baris di atasnya 
dengan jarak 2 spasi; 

(4) Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris 
diketik 1 spasi menjorok kedalam dan semuanya tanpa 
diberi tanda petik. 

 

 



   
e) Bentuk Innovation Project berupa video berdurasi 5-10 menit 

berdasarkan Laporan Proyek yang disusun dan 
dikembangkan; 

f) Video diunggah ke media sosial youtube dengan 
menyertakan narasi yang menjelaskan isi video tersebut 
maksimal 300 kata dan diberi hashtag: 
#festivalpai2022 
#moderasiberagama  
#mbinnovatiomproject  
#paimoderat  

g) Laporan Proyek dalam format pdf maksimal 10 MB. dan 
video Innovation Project (link youtube) dikirim langsung ke 
https://s.id/festivalpai2022 mulai tanggal 19 September 
2022 sampai dengan 10 Oktober 2022 pukul 23.59 WIB; 

h) Penilaian lomba terbagi menjadi 2 babak yakni babak 
penyisihan dan babak final; 
(1) Babak penyisihan 

Penilaian dilakukan terhadap Laporan Proyek dan video 
yang dikirim kepada panitia dan memenuhi syarat 
sesuai kriteria penilaian yang telah ditetapkan; 

(2) Babak final 
Hasil penilaian 6 besar terbaik pada babak penyisihan 
akan diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2022 di 
laman resmi Kementerian Agama RI 
www.pendis.kemenag.go.id. Pemenang juga akan 
dihubungi via telepon dan surat resmi oleh panitia;  

(3) Peserta babak final 6 besar akan diundang oleh panitia 
untuk pelaksanaan final di hadapan dewan juri; 

(4) Kegiatan penjurian babak final akan dilaksanakan 
secara luring yang bertempat di Jakarta pada tanggal 02 
- 04 November 2022   

i) Para pemenang yang telah ditetapkan akan diberikan 
penghargaan pengembangan pendidikan; 

j) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat 
diganggu gugat. 

 
4) Kriteria Penilaian 

a) Babak Penyisihan : 
(1) Kelengkapan dan sistematika Laporan Proyek (format 

Laporan Proyek, kreativitas gagasan/ide, kesesuaian 
dengan tema, data informasi, analisis, dan simpulan); 

(2) Kreativitas (editing video, pengambilan video, 
alur/konsep penyajian); 

(3) Originalitas konten; 
(4) Isi Pesan Moderasi Beragama (Kesesuaian dengan 

tema). 
 

b) Babak Final  
(1) Originalitas dibuktikan dengan dokumen dan testimoni 

(like, view dan komentar); 
(2) Presentasi Laporan Proyek/isi video (sistematika 

penyajian, media presentasi, penggunaan bahasa, 
sikap presentasi dna ketepatan waktu); 

(3) Tanya jawab (kebenaran dan ketepatan jawaban serta 
cara menjawab) 

 
5) Hadiah dan Penghargaan  

a) Untuk 6 (enam) pemenang Lomba akan diberikan 
penghargaan pengembangan pendidikan;  



 

 

b) Pajak yang timbul dalam penerimaan hadiah/penghargaan 
dalam bentuk uang akan dipotong langsung oleh 
Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam. 
 
 

E.  BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN 
Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 
Anggaran 2022. 

 
 

F.  PENUTUP 
Demikian Pedoman Pelaksanaan ini dibuat untuk digunakan sebagai 
acuan dalam penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang belum tercantum 
dan/atau tidak jelas dalam pedoman ini akan diatur kemudian. 

 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Agustus 2022 
 
DIREKTUR JENDERAL, 
 

 ttd. 
                ttd.  
 
 

MUHAMMAD ALI RAMDHANI 
Dr. Syafiuddin, M.A 
NIP. 196211071989031001 
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