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KATA PENGANTAR 
 
 

Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal 

disebutkan, “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

Berkembangnya potensi peserta didik sangat dipengaruhi oleh guru sebagai pendidik yang 
professional. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan, “guru 
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru memegang peran utama dalam rangka 
implementasi fungsi dan upaya mencapai tujuan nasional. Untuk melaksanakan tugas utama, guru wajib 
memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
professional.”  Oleh karena itu,  guru menjadi sangat sentral dalam mencapai tujuan pendidikan nasional 
yang sangat erat kaitannya dengan penanaman akhlak mulia. Guru PAI  dianggap sebagai peletak dasar 
bagi penanaman keimanan dan ketaqwaan peserta didik.      

Pengawas satuan pendidikan sebagai salah satu unsur tenaga kependidikan memiliki peran yang 
penting dan strategis dalam keseluruhan upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam 
meningkatkan mutu dan kinerja sekolah. Pengawas bertugas melaksanakan pembinaan di bidang 
akademik dan bidang manajerial. Pengawas  merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat 
penting dalam membina kemampuan profesional pendidik, tenaga adminstrasi sekolah, dan kepala 
sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah.  Keberhasilan pendidikan agama Islam pada sekolah tidak 
lepas dari proses supervisi dan evaluasi serta pembinaan kepada guru PAI di sekolah yang dilaksanakan  
oleh pengawas. 

 Mengingat pentingnya peran guru dan pengawas PAI dalam pengembangan dan peningkatan 
mutu PAI di sekolah sebagaimana tersebut di atas, maka Kementerian Agama melalui Direktorat 
Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, telah memberikan perhatian yang 
sungguh-sungguh dalam memberdayakan guru dan pengawas tersebut,   diantaranya  melalui 
pemberian Apresiasi Guru PAI Berprestasi dan Apresiasi Pengawas PAI Berprestasi disamping juga 
terhadap lembaga profesinya seperti KKG/MGMP dan Pokjawas. 

Apresiasi Pendidikan Agama Islam Tahun 2013 merupakan salah satu implementasi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005  tentang Guru dan Dosen, dimana diamanatkan pada 
Pasal 36 ayat (1),”Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus 
berhak memperoleh penghargaan”’; dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 
Tahun 2008 pada Pasal 30 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Guru memiliki hak untuk mendapatkan 
penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus”.  

Pada tahun 2013 ini, Apresiasi Pendidikan Agama Islam diberikan kepada Guru PAI untuk semua 
tingkat  (TK, SD, SMP, SMA dan SMK) dan pengawas PAI pada sekolah.    

Pedoman ini merupakan acuan bagi tim seleksi Apresiasi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama 
Islam Tahun 2013 dalam melaksanakan tugas. Melalui apresiasi ini diharapkan semua pemangku 
kepentingan akan meningkatkan komitmennya dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme 
Guru PAI di sekolah dan Pengawas PAI untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, khususnya 
pendidikan agama Islam. 

 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
Jakarta,      Agustus  2013 
Direktur Pendidikan Agama Islam 

 
 
 

Dr. H. Amin Haedari, M.Pd. 
NIP. 195606121983031001 
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PEDOMAN PENYELENGGARAAN APRESIASI GURU PAI  
DAN PENGAWAS PAI TAHUN 2013 

 
 

A. Latar Belakang 
 

Pendidikan agama Islam pada sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam 
sistem pendidikan nasional, terutama dalam rangka membangun karakter bangsa yang beriman, 
bertakwa dan berakhlak mulia. PAI berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan 
kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.  
 
 Fungsi PAI ini selaras dengan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaSKan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 
 
  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat 
(2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk menciptakan 
suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai 
komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan 
menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 
kepadanya.  
 
 Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah dituntut lebih dari itu, yakni tidak saja 
memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat memahami 
dan menghayati ajaran agama Islam secara baik dan benar, namun juga menanamkan nilai-nilai 
luhur ajaran agama Islam sebagai landasan moral, etika, dan akhlak mulia, dalam kerangka 
pembentukan sikap dan watak, serta perilaku akhlakul karimah peserta didik melalui berbagai 
strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan serta contoh keteladanan (uswah hasanah) 
yang ditampilkan GPAI dalam kehidupan sehari-hari.  
 
 Dengan kata lain, GPAI diharapkan tidak hanya dapat melakukan transfer of knowledge, 
namun juga yang lebih penting dapat secara baik melakukan transfer of values atau ethics. Upaya 
transfer of values atau ethics sekarang ini merupakan suatu keharusan dan menjadi kebutuhan 
mendesak dalam kerangka menegakkan kembali nilai-nilai spirituil dan jati diri bangsa Indonesia 
ditengah berbagai krisis yang sedang melanda bangsa Indonesia.  
 
 Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan 
mengevaluasi peserta didik.  
 

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2010, pasal 17 disebutkan bahwa 
Pembinaan Guru Pendidikan Agama, termasuk Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan Pengawas 
PAI, secara nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri 
(dalam hal ini untuk GPAI dan Pengawas PAI oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam). Pembinaan 
GPAI dan Pengawas PAI diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui 
pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan pengalaman, pemagangan, apresiasi, 
kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi pendidik, dan bentuk lainnya.  

 
Untuk meningkatkan kinerja, menambah wawasan, dan meningkatkan keprofesionalitasnya 

dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik khususnya pada pendidikan agama Islam, guru PAI 
membentuk KKG (untuk SD) dan MGMP (untuk SMP, SMA dan SMK), sehingga harapan bahwa  guru 
PAI  menjadi guru yang inovatif, kreatif dan berdedikasi tinggi tercapai.  Pemberian apresiasi 
terhadap lembaga profesi tersebut diselenggarakan tersendiri.  
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Pengawas sekolah sebagai salah satu unsur tenaga kependidikan memiliki peran yang 

penting dan strategis dalam keseluruhan upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam 
meningkatkan mutu dan kinerja sekolah. Pengawas satuan pendidikan bertugas melaksanakan 
pembinaan di bidang akademik dan bidang manajerial.  

 
Pengawas PAI pada sekolah yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat penting dalam membina 
kemampuan profesional pendidik, tenaga adminstrasi sekolah, dan kepala sekolah dalam 
meningkatkan kinerja sekolah. 

 
Mengingat pentingnya peran guru PAI dan pengawas PAI pada sekolah dalam 

pengembangan pendidikan agama Islam  maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam melakukan pembinaan dan memprogramkan pemberian penghargaan/apresiasi  
kepada :  
1. Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada Sekolah berprestasi  pada semua jenjang 

pendidikan : 
a.  Taman Kanak-kanak (TK) 
b.  Sekolah Dasar (SD) 
c.  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
d.  Sekolah Menenah Atas (SMA) 
e.  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

2.  Pengawas PAI berprestasi 
 

Dengan adanya kegiatan apresiasi ini, diharapkan para guru PAI dan Pengawas PAI ikut 
berpartisipasi secara aktif dengan menunjukkan berbagai kreasi, prestasi dan inovasinya.  Pada 
tahun 2013 penyelenggaraan apresiasi guru PAI dan pengawas PAI  memberi peluang dan 
mendorong  peserta dalam mempersiapkan pelaksanaan implementasi kurikulum 2013, baik pada 
pengayaan buku PAI maupun pengembangan pembelajaran PAI.  
 

Kegiatan pemberian apresiasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan khususnya bagi 
pendidikan agama Islam pada sekolah ini telah berlangsung kurang lebih selama 5 tahun terakhir, 
dan dampak dari kegiatan ini positif bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan agama 
Islam di sekolah. 

   
Pemberian apresiasi terhadap pendidik/guru dan tenaga kependidikan ini, ternyata senafas 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 
36 ayat (1) yang berbunyi, “Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di 
daerah khusus berhak memperoleh penghargaan”. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 30 ayat (1) ditegaSKan, “Guru memiliki hak untuk 
mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di 
daerah khusus”. 

 
 

B. Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan;  
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4586); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4496), berikut perubahannya pada Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 32 Tahun 2013; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 
9. Keppres Rl Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, llmu Pengetahuan, Pendidikan, 

Pengabdian, dan Olahraga; Kepmendikbud Nomor 0265/M/1977 tentang Hadiah Berupa 
Piagam, Lencana dan Uang sebagai Pelaksanaan Keppres No. 23 Tahun 1976; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 
Akademik dan Kompetensi Guru; 

11. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 
12. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas 

Satuan Pendidikan; 
13. Kepmenpan Nomor 021/Menpan/2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan 

Angka Kreditnya;  
14. Permendiknas Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal 

Pendidikan Menengah;  
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agama RI; 
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama 

Islam pada Sekolah; 
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan; 
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi; 
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses; 
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum SD/MI; 
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum SMP/MTs; 
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum SMA/MA; 
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum SMK/MAK; 
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks 

Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. 
 
 

C.   Tujuan 
 

Secara umum, tujuan pemberian Apresiasi Guru PAI pada sekolah berprestasi ini adalah 
untuk menggali potensi,  memberi motivasi dan penghargaan kepada guru PAI yang mempunyai 
inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan media pembelajaran, metode/model pembelajaran, 
dan bahan ajar/alat belajar dan lain-lain di bidang pendidikan agama Islam, sehingga dapat 
meningkatkan kompetensi guru dan kinerja pengelolaan PAI di sekolah. Sedangkan tujuan 
pemberian Apresiasi Pengawas PAI pada sekolah untuk meningkatkan motivasi kerja dan memberi 
penghargaan atas dedikasi dan prestasi kerja pengawas PAI yang telah membantu pengawasan, 
supervisi dan pembinaan terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah.  Selain itu, 
untuk memberikan apresiasi positif  terhadap keberadaan pengawas PAI pada sekolah. 

 
 

D.  Manfaat 
  

Manfaat dari penyelenggaraan Apresiasi Guru PAI dan Pengawas  PAI pada sekolah 
Berprestasi ini adalah: 
1. Meningkatnya kinerja pengelolaan PAI pada sekolah 
2. Meningkatnya kompetensi Guru  PAI dan Pengawas PAI pada sekolah 
3. Berkembangnya buku pengayaan dan pengembangan pembelajaran PAI   
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E. Hasil yang Diharapkan 
 

1. Terpilihnya Guru PAI dan Pengawas PAI pada sekolah Berprestasi tingkat nasional tahun 2013 
2. Terwujudnya buku-buku pengayaan dan pengembangan pembelajaran PAI yang berkualitas   
3. Terwujudnya  peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah 
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F. Pengertian 
 

Apresiasi Guru PAI dan Pengawas PAI  Berprestasi adalah pemberian penghargaan kepada Guru PAI 
dan Pengawas PAI pada sekolah (TK, SD, SMP, SMA dan SMK) atas dedikasi dan prestasinya dalam 
penulisan  buku pengayaan serta pengembangan pembelajaran PAI di sekolah. (Lebih lanjut 
dijelaskan pada Juknis masing-masing kategori).   
 
 

G. Sifat dan Azas 
 

Sifat pemberian apresiasi adalah : 
1. Apresiasi diberikan sebagai bentuk penghargaan Pemerintah c.q. Kementerian Agama RI kepada 

Guru  PAI dan Pengawas PAI pada sekolah  Berprestasi Tingkat Nasional. 
2. Apresiasi ini dititikberatkan pada originalitas gagasan dan pengembangan ide kreatifitas dalam 

menggagas suatu bidang; 
3. Apresiasi ini bersifat kompetitif, semua guru PAI  dan  Pengawas PAI pada sekolah seluruh 

Indonesia yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti program ini. 
 

Sifat Penilaian pada apresiasi ini dilaksanakan secara  : 
1. Objektif; mengacu kepada proses penilaian dan penetapan predikat berprestasi dilaksanakan 

secara obyektif, tidak diSKriminatif, dan memenuhi standar penilaian yang ditetapkan. 
2. Transparan; mengacu kepada proses yang memberikan peluang kepada semua pemangku 

kepentingan untuk memperoleh akses informasi tentang penilaian dan penetapan predikat 
berprestasi, sebagai suatu sistem yang meliputi masukan, proses, dan hasil penilaian. 

3. Akuntabel merupakan proses penilaian dan penetapan predikat berprestasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan, baik secara akademik 
maupun administratif. 
 

Kegiatan apresiasi ini dilaksanakan dengan berpegang pada azas : 
1. Asas penghargaan: pada prinsipnya Guru PAI dan Pengawas PAI pada sekolah menjalankan 

tugas sesuai dengan bidang tanggung jawabnya. Namun, dalam melaksanakan tugasnya tersebut  
perlu berupaya untuk mengoptimalkan pengabdian, prestasi, dedikasi, dan loyalitasnya. Artinya, 
guru PAI  dan pengawas PAI pada sekolah perlu selalu berupaya untuk mengabdi dengan sebaik-
baiknya. Sehubungan dengan upaya yang terus-menerus itu, guru PAI  dan pengawas PAI pada 
sekolah layak mendapat penghargaan (reward) sebagai wujud perhatian, pengakuan, dan rasa 
terima kasih dari pemerintah. 

2. Asas keadilan: dalam memberikan penghargaan, pemerintah memberikannya secara adil. 
Artinya, pemberian penghargaan semata-mata didasarkan pada pertimbangan tingkat prestasi, 
pengabdian, dedikasi, dan loyalitas. 

3. Asas akuntabilitas: dalam memberikan penghargaan, pemerintah menerapkan asas 
akuntabilitas. Artinya, pemberian penghargaan dilaksanakan melalui penilaian yang terbuka, 
objektif, dan jujur dengan mengikutsertakan semua pihak yang relevan. 

4. Asas transparansi: dalam memberikan penghargaan, pemerintah menerapkan asas transparansi. 
Artinya, pemberian penghargaan didasarkan pada kepercayaan kepada kemampuan aparat 
maupun pengampu kepentingan di lapangan dalam melakukan penilaian secara objektif dan 
terbuka. 

5. Asas motivasi dan promosi: dalam memberikan penghargaan, pemerintah menerapkan asas 
motivasi dan promosi. Artinya, pemberian penghargaan difokuSKan pada penilaian aspek-aspek 
yang mendorong dan meningkatkan kinerja kepengawasan, pengabdian, kesetiaan, kedisiplinan, 
dedikasi dan loyalitas, yang diharapkan dapat meningkatkan karier guru  PAI dan pengawas PAI 
pada sekolah. 

6. Asas non-diSKriminasi: dalam memberikan penghargaan, pemerintah menerapkan asas non-
diSKriminasi. Artinya, semua guru PAI dan pengawas  PAI di sekolah di seluruh wilayah NKRI 
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mendapat kesempatan yang sama untuk diseleksi dan ditentukan sebagai yang berprestasi, tanpa 
memandang latar belakang agama, suku, ras, golongan, maupun jenis kelamin. 
 

7. Asas profesionalisme: dalam memberikan penghargaan, pemerintah menerapkan asas 
profesionalisme. Artinya, penghargaan yang diberikan didasarkan pada kemampuan dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara kreatif dan inovatif. 

 
H. Persyaratan  

 
Persyaratan Peserta : 
1)  Persyaratan Akademik 
2)  Persyaratan Administratif 
Persyaratan Naskah/Dokumen Lomba : 
1)  Persyaratan konten naskah/dokumen 
2)  Persyaratan sistematika penulisan 
(Lebih lanjut dijelaskan pada juknis masing-masing kategori) 

 
I. Aspek Penilaian  

 
Aspek penilaian disesuaikan dengan fokus pemberian apresiasi kepada guru PAI dan pengawas PAI 
berprestasi pada tahun 2013 ini, yaitu: 
1) GPAI pada TK berprestasi dalam mengembangkan Media Pembelajaran atau Bahan Ajar 
2)  GPAI pada SD berprestasi dan kreatif dalam mengembangkan buku pengayaan PAI di SD yang 

telah diselaraskan dengan kurikulum 2013 
3) GPAI pada SMP berprestasi, kreatif dan inovatif serta mampu mengembangkan Buku Teks Siswa  

dan Pengembangan Pembelajaran PAI di  SMP  pada kelas VII sesuai  dengan Kurikulum 2013. 
4)  GPAI pada SMA berprestasi dalam hal Pengembangan pembelajaran PAI pada SMA dengan 

perspektif Kurikulum 2013. 
5)  GPAI pada SMK berprestasi dalam mengembangkan Model Pembelajaran PAI  Berbasis ICT pada 

SMK dengan perspektif kurikulum 2013. 
6)  Pengawas berprestasi, karena dedikasi dan prestasi  kerja yang tinggi sebagai pengawas PAI di 

sekolah. 
 Aspek penilaian lebih detail dapat dilihat pada lampiran pedoman ini. 
 

J. Mekanisme Penyelenggaraan, Tahapan Seleksi dan Kepanitiaan 
 
Mekanisme penyelenggaraan, tahapan seleksi dan struktur kepanitiaan dari masing-masing bidang 
apresiasi satu sama lain berbeda, diperjelas pada lampiran.  Namun secara umum mekanisme 
penyelenggaraan dapat dilihat sebagai berikut : 
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K. Hadiah Pemenang 
 
Pemenang Lomba Apresiasi  guru PAI dan Pengawas PAI Tahun 2013 mendapat  penghargaan 
berupa: 
1)  Piagam  
2)  Tropy 
3)  Uang  
Catatan : Pajak hadiah ditanggung pemenang 
 
 

L. Peran Bidang PAI/Pakis/Pendis pada Kanwil Kemenag Provinsi 
 

1. Mensosialisasikan kegiatan Apresiasi Guru PAI dan Pengawas PAI pada sekolah Tingkat Nasional  
Tahun 2013 kepada para guru PAI untuk semua tingkat (TK, SD, SMP, SMA dan SMK) dan 
pengawas PAI pada sekolah  di lingkungan masing-masing 

2. Mendorong para guru PAI dan pengawas PAI pada sekolah untuk ikut serta sebagai peserta  
dalam apresiasi ini, sebanyak-banyaknya 

3. Membantu memantau, mendorong pengiriman atau menghimpun naskah dari peserta Apresiasi 
PAI 

4. Diwajibkan untuk setiap kategori apresiasi (GPAI TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Pengawas PAI pada 
sekolah) terwakili untuk setiap provinsi. 

5. Membantu secara teknis pelaksanaan seleksi pada tahap verifikasi data faktual. 
6. Membantu proses pemanggilan peserta untuk tahap grand final di Jakarta. 
 
Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberian apresiasi kepada guru PAI 
dan pengawas PAI tersebut di atas, Kanwil Kemenag Provinsi senantiasa harus berkoordinasi dengan 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. 

 
 

M. PENUTUP 
 

Kegiatan apresiasi terhadap guru PAI dan pengawas PAI pada sekolah berprestasi 
merupakan agenda tahunan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi guru PAI 
dan pengawas PAI pada sekolah dalam mengembangan pendidikan agama Islam di sekolah. Melalui 
Apresiasi Guru PAI dan Pengawas PAI pada sekolah ini dapat ditingkatkan motivasi, dedikasi, 
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loyalitas dan profesionalitasnya, sehingga akan berpengaruh positif pada kinerja dan peningkatan 
mutu penyelenggaraan PAI di sekolah.  

 
Kegiatan Apresiasi Guru dan Pengawas PAI pada sekolah ini juga merupakan wujud nyata, 

bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru PAI 
dan Pengawas PAI pada sekolah terutama bagi mereka yang berprestasi, sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
 

Mudah-mudahan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan 
dalam kegiatan pemberian Apresiasi Guru PAI dan Pengawas PAI pada sekolah Berprestasi Tahun 
2013. 
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