
Festival Pendidikan Agama Islam (PAI) 
SMA dan SMK Tahun 2022

September-November 2022



Latar Belakang

❖ Fenomena dekadensi moral generasi muda, ekstrimisme beragama, dan 
tantangan untuk menggunakan teknologi dan media dalam proses 
pembelajaran

❖ Perlunya diadakan kegiatan lomba atau kompetisi sebagai sarana efektif 
aktualisasi pemahaman dan penghayatan Pendidikan Agama Islam (PAI) 
yang bermuatan Moderasi Beragama dengan memanfaatkan teknologi 
dan media untuk memunculkan daya kreativitas, menumbuhkan mental 
bersaing yang sehat, dan mengasah kemampuan analisa-kritis terhadap 
berbagai fakta sosial yang terjadi di lapangan dengan mengoptimalkan 
penggunaan teknologi dan media

❖ Perlunya memperbesar skala praktik baik bidang pendidikan agama Islam 
di sekolah dan daerah dengan pengemasan kegiatan berskala nasional.
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Sasaran Program

Sasaran program adalah siswa-siswi SMA dan SMK yang dibimbing 
oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam di 34 provinsi seluruh 
Indonesia.

Nama Program

Program memiliki tajuk “Festival Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA 
dan SMK Tahun 2022”. Kata “Festival” diharapkan dapat mengangkat 
semangat  kemegahan dan kemeriahan kegiatan terutama yang terkait 
dengan inovasi teknologi.
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Maksud Kegiatan
Sebagai wahana aktualisasi peserta didik dalam mengembangkan minat, bakat dan kreativitas 
berbasis teknologi yang bernafaskan Pendidikan Agama Islam. 

Tujuan Kegiatan
❖ Meningkatkan motivasi peserta didik agar lebih bergairah untuk mempelajari dan mencintai 

Pendidikan Agama Islam;
❖ Membangun ruang interaksi digital melalui keterhubungan dan jejaring antar peserta didik;
❖ Menyediakan media pembelajaran PAI berbasis teknologi yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik;
❖ Meningkatkan wawasan, pemahaman dan keterampilan digital di bidang Pendidikan Agama 

Islam;
❖ Mempromosikan nilai-nilai Moderasi Beragama melalui Media Sosial; 
❖ Membekali langkah praktis dalam mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan 

sosial bermasyarakat di lingkungan peserta didik.



Konsep Program
Program memiliki konsep pameran praktik baik yang dikombinasikan dengan penilaian juri ahli untuk  
memacu semangat peserta. Adapun rancangan kategori festival sebagai berikut:

ISLAM INOVATIF

Penguatan metode dakwah  
Islam dengan memanfaatkan  
beragam media dan teknologi

Islamic Content 
Creator Challenge on 

Social Media
(Instagram, Youtube, Tifitofi)

ISLAM BERDAYA

Project based learning  
kebermanfaatan Islam untuk  

semesta dan peradaban

Moderasi 
Beragama 

Innovation Project

ISLAM CERDAS

Penguatan konsep Islam  
yang dikombinasikan dengan  
penyampaian yang persuasif

Islamic Trending Issues 
Debate Competition
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Islamic Trending Issues 
Debate
Merupakan kegiatan lomba debat yang diikuti oleh seluruh perwakilan provinsi. 
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Mosi

Seleksi

Kriteria Penilaian

Peserta

● Kultur keberagamaan (religious 
culture) di sekolah

● Toleransi beragama dalam 
kehidupan sehari-hari

● Ukhuwah Islamiyah
● Kepedulian terhadap sesama
● Ekstremisme kekerasan
● Demokrasi dan perempuan 

sebagai pemimpin

● Isi Materi (60%)
● Penyampaian (40%)

Peserta adalah perwakilan 
masing-masing Provinsi yang 
berjumlah 3 orang.

Seleksi dilakukan secara daring 
dengan sistem gugur dan 
menggunakan Sistem Asia 
Parliamentary Debate

Final
Tahap final dilakukan secara luring 
dengan mengambil 6 grup terbaik 
pada tahap seleksi

Mekanisme
● Kanwil melakukan seleksi
● Kanwil mendaftarkan peserta
● Peserta mengikuti coaching moderasi 

beragama dan pengembangan bakat 
minat

● Peserta mengikuti seleksi secara online
● 6 grup terbaik yang lolos ke tahap final 

akan diundang ke Jakarta untuk 
perlombaan final secara luring



Islamic Content Creator Challenge on Social 
Media
Merupakan perlombaan pembuatan konten media sosial dengan tema Moderasi Beragama
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Peserta

Materi/Tema

Kriteria Karya

Peserta adalah perorangan dengan 
syarat masih aktif sebagai peserta didik 
SMA atau SMK yang dibuktikan dengan 
Surat Keterangan

Materi/Tema dikembangkan dari 9 
nilai Moderasi Beragama

● Konten lomba berupa video kreatif dengan tema “Moderasi Beragama”.
● Durasi video maksimal 3 menit (termasuk intro dan outro).
● Video wajib menyertakan intro dan outro pada karya videonya (intro dan outro 

dapat diunduh di link berikut: https://bit.ly/Sosmedchallenge 
● Video menampilkan logo Kementerian Agama di pojok kanan atas.
● Video tidak mengandung unsur SARA, pornografi, radikalisme, kekerasan atau 

nilai yang melanggar aturan/hukum/norma yang berlaku.
● Video bersifat orisinal, tidak plagiasi, tidak melanggar hak kekayaan intelektual 

pihak manapun dan belum pernah dilombakan sebelumnya.
● Aset (Audio/Video/Gambar) yang digunakan bebas Hak Cipta (no copyright).
● Video yang menggunakan bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa isyarat 

harus memberikan teks terjemahan dalam video (subtitle).

Pengunggahan Karya
● Video diunggah ke media sosial masing-masing dengan menyertakan narasi 

yang menjelaskan isi video maksimal 250 kata, dan hastag: 
#festivalpaisma/smk#moderasiberagama #islamicsosmedchallenge #paimoderat

● Peserta wajib follow/subscribe dan tag karya ke akun resmi Direktorat PAI 
(TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube).

https://bit.ly/Sosmedchallenge


Islamic Content Creator Challenge on 
Social Media
(Lanjutan)

4/6

Kriteria Penilaian Seleksi dan Final
● Orisinalitas karya.
● Kesesuaian ide dengan tema.
● Nilai motivasi dan inspirasi positif yang 

terkandung dalam video.
● Teknis (alur, editing, kualitas gambar, dll).
● Atensi terhadap video (jumlah like, view dan 

komentar).

● Finalis diambil 6 peserta dengan karya terbaik.
● Finalis membuat satu karya baru berupa video 

landscape (tidak dipublikasikan). Tema video akan 
ditentukan secara acak saat final.

● Peserta final mempresentasikan karyanya di depan 
dewan juri.

● Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat 
diganggu gugat.

Mekanisme
● Peserta mendaftar festival di https://
● Peserta mengikuti kelas coaching dan mentoring
● Peserta mendaftar lomba dengan upload 

persyaratan dan karya
● Peserta yang lolos ke tahap selanjutnya 

mengikuti tahapan final

Jadwal
Pendaftaran :  1-14 September 2022
Coaching :  16-17 September 2022
Pengiriman Karya :  19 Sep - 10 Okt 2022
Pengumuman Seleksi : 13-15 Oktober 2022
Final :  02-04 November 2022



Moderasi Beragama Innovation 
Project
Merupakan lomba karya film dokumenter yang menggambarkan praktik baik project moderasi beragama 
oleh peserta didik di masyarakat
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Kriteria Penilaian

Final

● Orisinalitas karya.
● Kesesuaian ide dengan tema
● Nilai motivasi dan inspirasi positif yang 

terkandung dalam video
● Teknis (alur, editing, kualitas gambar, dll)
● Atensi terhadap video (jumlah like, view dan 

komentar).
● Finalis diambil 6 peserta dengan karya terbaik.
● Finalis membuat satu karya baru berupa video 

landscape (tidak dipublikasikan). Tema video akan 
ditentukan secara acak saat final.

● Peserta final mempresentasikan karyanya di depan 
dewan juri.

● Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat 
diganggu gugat.

Peserta
● Peserta merupakan peserta didik SMA atau 

SMK aktif dibuktikan Surat Keterangan Kepala 
Sekolah.

● Peserta merupakan kelompok yang terdiri dari 
2-3 orang.

Jadwal
Pendaftaran :  1-14 September 2022
Coaching :  16-17 September 2022
Pengiriman Karya :  19 Sep - 10 Okt 2022
Pengumuman Seleksi : 13-15 Oktober 2022
Final :  02-04 November 2022



Tahapan 
Penyelenggaraan
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Daftar Lomba
Puncak 
Festival

Sosialisasi 
Festival 

Pendaftaran 
Festival

Coaching & 
Mentoring 

Sertifikat



Rangkaian dan Lini Masa Program

     1

1-14 Sep 
2022

       2
 
16-18 Sep 
2022

          3

19 Sep-10 Okt 
2022

  

PENDAFTARAN PELATIHAN &  
PEMBEKALAN (*)

PENGIRIMAN 
HASIL KARYA

PENILAIAN 
PENYISIHAN

PENJURIAN  
PUNCAK  
NASIONAL

4

13-15 Okt 
2022

5

29-31 Okt 
2022

DARING
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DARING & LURING

(*) Pelatihan dan pembekalan akan berlangsung secara asynchronous dan synchronous terintegrasi dalam learning 
management system, mengundang narasumber guru-guru PAI berprestasi, profesional ahli, dan key opinion leaders/influencers



Narahubung
Ida Farida - 081223650379

FESTIVAL PAI SMA dan SMK Tahun 2022
Kolaborasi untuk Pendidikan Indonesia

Email:
festival@belajaragama.id


