
 

  



 

PANITIA PELAKSANA OLIMPIADE PAI  

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI  

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

FAKULTAS AGAMA ISLAM  

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN  

PERIODE 2020-2021 

Sekretariatan : Jl. Veteran. No. 53 Lamongan. Cp. 085770990641/085895230748 

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS OLIMPIADE PAI  

TINGKAT SMA/MA SE-DERAJAT  

Se-JAWA TIMUR 

A. KETENTUAN UMUM 

 1. Mekanisme Pendaftaran 

a. Tanggal           : Gelombang I: 08 Maret - 15 Maret 2021 

       Gelombang II: 16 Maret - 04 April 2021 

b. Tempat           : Gedung D Lantai 1   

Universitas Islam Lamongan  

(Jln. Veteran No. 53 A Lamongan)    

Alur pendaftaran online sebagai berikut:   

1. Mengisi formulir. Formulir dapat diunduh di: 

https://bit.ly/olim02pai  

2.  Juklak dapat diunduh di: 

https://fai.unisla.ac.id/olimpiade-pai/  

3. Mentransfer biaya pendaftaran melalui rekening   

BRI 6563-01-015755-53-3 An. Moch Hafid Alhawawi dan 

melengkapi persyaratan.  

4. Menyetorkan semua persyaratan secara online maupun offline 

c. Kontribusi peserta  Gelombang I: Rp. 40.000,-   

  Gelombang II: Rp. 60.000,-   

d. Kontak Panitia: 1) Asna’il Chamdi : 085770990641 WA 

        2) Alayda Ni’matu Rozika : 083834725331 WA 

 

 

 NB:  

• Mohon melakukan konfirmasi pembayaran ke kontak person yang tertera. 

tertera dengan format : OLPAI2019_NAMA LENGKAP_ASAL  

SEKOLAH serta melampirkan bukti transfer. 

https://bit.ly/olim02pai
https://fai.unisla.ac.id/olimpiade-pai/


 

2. Syarat pendaftaran 

Peserta Olimpiade PAI adalah peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a.    Mengisi formulir pendaftaran.  

b. Menyerahkan scan foto copy kartu pelajar 2 lembar.   

c. Menyerahkan foto formal ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (file png/doc) 

d. Membayar biaya pendaftaran Peserta Gelombang I sebesar Rp. 40.000,-  

e. Membayar biaya pendaftaran Peserta Gelombang II sebesar Rp. 60.000,-  

 

3. Pelaksanaan Kegiatan  

a. Pelaksanaan Olimpiade PAI babak penyisihan akan dilaksanakan secara online 

sedagkan babak semifinal dan babak final akam dilaksanakan di Kampus 

Universitas Islam Lamongan jln. Veteran No. 53 A Lamongan.  

b. Waktu pelaksanaan babak penyisihan pada hari Selasa, 06 April 2021 mulai pukul 

08.00 s/d 24.00 

c. Waktu pengumuman babak penyisihan pada hari Rabu, 07 April 2021 pada pukul 

10.00 

d. Waktu pelaksanaan babak semifinal dan babak final pada hari Rabu, 08 April 2021 

mulai pukul 08.00 s/d selesai 

e. Untuk babak penyisihan akan dilaksanakan menggunakan Google Form, 

sedangkan semifinal dan babak final akan dilaksanakan secara offline 

 

    4. Technical Meeting 

Technical Meeting olimpiade PAI akan dilaksanakan pada: 

a. Kamis, 01 April 2021 pukul 08.00-selesai  

b. Dilaksanakan menggunakan zoom meeting 

NB: Bagi yang tidak bisa mengikuti Technical Meeting bisa diwajilkan dan 

mengkonfirmasi ke panitia. 

 

5. Timeline Pelaksanaan   

1. Pendaftaran dan pembayaran secara online dan offline dibuka dalam 2 gelombang, 

yaitu: 

a. Gelombang I pada tanggal 08 Maret 2021 – 15 Maret 2021; atau 

b. Gelombang II pada tanggal 16 Maret 2021 – 04 April 2021 

2. Babak penyisihan lomba Olimpiade PAI dilaksanakan secara online pada tanggal 

06 Maret 2021 dengan rentang waktu dari pukul 08.00 – 00.00  



 

3. Babak semifinal dan babak final dilaksanakan pada tanggal 06 April 2021 (peserta 

harus sudah siap maksimal 30 menit sebelum lomba dimulai) 

 

6. Teknis Acara 

a. Olimpiade PAI adalah lomba perorangan(individu), bukan lomba beregu atau tim.  

b. Perlombaan Olimpiade PAI adalah tingkat SMA/MA/se-Derajat.  

c. Sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu sebagai delegasinya.  

d. Peserta menggunakan pakaian sopan dan rapi sesuai dengan seragam identitas 

sekolah/madrasah saat hari-H perlombaan semifinal dan babak final. 

e. Peserta yang telah terdaftar tidak diperkenankan untuk digantikan oleh pihak lain 

selama serangkaian lomba berlangsung.  

f. Peserta yang sudah melaksanakan heregistrasi atau daftar ulang akan mendapatkan 

ID Card  dari panitia dan wajib digunakan selama semifinal dan babak final   

g. Peserta yang masuk ke babak semifinal dan babak final akan mengikuti acara 

pembukaan (Opening Ceremony) di gedung D lantai 1, kemudian akan diarahkan 

panitia untuk memasuki tempat perlombaan.   

h. Peserta akan melewati babak penyisihan secara online dan semifinal, babak final 

secara offline. 

i. Pengumuman lomba dan Penyerahan hadiah akan dilakukan saat penutupan acara 

(Closing Ceremony) pada saat perlombaan telah berakhir atau H-1 setelah lomba 

berlangsung. 

 

B. SISTEMATIKA PERLOMBAAN   

1. Babak Penyisihan 

a. Peserta babak penyisihan adalah peserta yang telah melakukan registrasi 

b. Babak penyisihan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, pukul  

08.00 s/d 24.00 secara online 

c. Peserta selambat-lambatnya mengirim jawaban pukul 24.00, apabila melebihi batas 

waktu yang ditentukan maka tidak ada toleransi berupa waktu tambahan yang 

diberikan kepada peserta yang terlambat.  

d. Babak penyisihan dilakukan melalui tes tertulis berupa soal pilihan ganda dengan 

soal berisi 100 butir soal.  

e. Waktu pengerjaan tes tertulis adalah 17 jam.  

f. Pengkoreksian jawaban otomatis menggunakan sistem  



 

g. Soal dibuat berlandaskan pada Kompetensi PAI  SMA/MA yang telah diatur oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 21 Tahun 2016  tentang Standart isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Materi soal merupakan materi pembelajaran 

Kelas X : 40% ; Kelas XI : 40% ; Kelas XII : 20%  . 

             h. Penilaian pada babak penyisihan yaitu: 1 jika jawaban benar dan 0 jika jawaban 

salah.  

j. Peserta yang tidak dapat meneruskan lomba karena sakit atau yang lainnya, maka 

dianggap gugur/mengundurkan diri. 

k. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat.  

l. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib diatas diputuskan oleh 

kebijakan juri (ditentukan kemudian sesuai kebutuhan). 

m.  Jumlah peserta yang akan lolos ke babak semifinal adalah sebanyak  20 peserta  

dari babak penyisihan berdasarkan urutan skor tertinggi.  

n. Peserta yang lolos ke babak semifinal akan diumumkan pada hari Rabu, 07 April 

2021 

 

2. Babak Semifinal  dan Babak Final 

a. Peserta babak semifinal ialah peserta yang lolos dari babak penyisihan.   

b. Babak semifinal dilaksanakan pada hari Kamis, 08 April 2021 pukul 08.00 

sampai selesai bertempat di Gedung D Lt 1   

c. Peserta selambat-lambatnya memasuki ruangan 15 menit sebelum tes dimulai, 

apabila melebihi batas waktu yang ditentukan peserta dianggap mengundurkan 

diri atau gugur.   

d. Babak semifinal dilakukan dengan cara lomba cerdas cermat dengan sistem 

Gugur (Seperti Program Trans TV  RANGKING 1)  

e. Soal dibuat berlandaskan pada Kompetensi PAI SMA/MA/SMK/MAK yang telah 

diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 21 Tahun 2016 tentang 

Standart isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Materi soal merupakan materi 

pembelajaran Kelas X : 40% ; Kelas XI : 40% ; Kelas XII : 20%   

f. Jumlah soal yang disiapkan oleh panitia tidak terbatas.   

g. Alokasi waktu yang diberikan untuk kegiatan di babak semifinal disesuaikan 

sampai ada lima peserta yang lolos sebagai peserta final   

h. Peserta membawa spidol hitam yang digunakan untuk menulis jawaban terhadap 

soal-soal yang dikemukakan oleh pembawa acara/Juri   

i. Selama perlombaan berlangsung setiap peserta wajib mengenakan ID Card.   



 

j. Pada saat lomba berlangsung peserta tidak diperkenankan membawa alat 

komunikasi dan catatan dalam bentuk apapun.   

j. Peserta yang tidak dapat meneruskan lomba karena sakit atau hal yang lainnya, 

maka dianggap gugur/mengundurkan diri.   

k. Pembimbing tidak diperbolehkan dalam ruangan lomba pada saat lomba 

berlangsung.  

l. Keputusan Dewan Juri didasarkan dari hasil akhir dan tidak bisa diganggu gugat. 

m. Pada babak final setiap finalis akan mendapatkan amplop yang berisi soalstudi 

kasus  

n. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib di atas diputuskan oleh 

kebijakan juri (ditentukan kemudian sesuai kebutuhan).   

o. Teknik penilaian pada babak semifinal yaitu: apabila peserta berhasil menjawab 

soal dari pembawa acara dengan tepat, maka peserta tidak akan dieliminasi dan 

mendapatkan hak untuk menjawab soal selanjutnya, namun apabila peserta tidak 

berhasil menjawab soal dengan tepat, maka peserta akan dieliminasi dan 

dikeluarkan dari peserta perlombaan.   

p. Jumlah peserta yang akan lolos ke tahap final adalah sebanyak 5 peserta dari 

babak semifinal yang lolos dari proses seleksi.   

 

3. Final  

a. Peserta babak final ialah 5 peserta yang lolos dari babak semifinal.   

b. Babak final dilaksanakan pada hari Kamis, 08 April 2021 bertempat di Gedung D 

Lt 1   

c. Peserta selambat-lambatnya memasuki ruangan 15 menit sebelum tes dimulai, 

apabila melebihi batas waktu yang ditentukan peserta dianggap mengundurkan 

diri atau gugur.  

d. Pada saat babak final berlangsung, peserta tidak diperkenankan membawa alat 

komunikasi dan catatan dalam bentuk apapun.   

e. Pada babak final setiap finalis akan mendapatkan amplop yang berisi soalstudi 

kasus.  

f. Setiap finalis akan diberi waktu untuk menjelaskan jawaban dari soal studikasus 

yang didapatkannya di depan dewan juri dalam waktu maksimal 5 menit.  

g. Penilaian dilakukan oleh dewan juri dengan memperhatikan kebenaran 

dankelengkapan jawaban peserta finalis.  



 

h. Penentuan juara I,II,III, juara harapan I dan II akan diambil berdasarkan 

perolehan nilai pada babak final. 

i. Hasil keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.   

j. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam teknis pelaksanaan di atas akan 

diputuskan oleh kebijakan juri (ditentukan kemudian sesuai kebutuhan).   

 

C. Fasilitas 

a. E-Sertifikat 

b. Kuota Paket Data  1GB 

c. ID Card  (untuk yang masuk ke babak final dan babak semifinal) 

d. Makan Minum 1x  (untuk yang masuk ke babak semifinal dan babak final) 

e. Snack  

(NB: Jumlah guru pendamping yang ditanggung konsumsi dan sertifikat hanya satu orang 

dari masing-masing sekolah).  

 

D. Hadiah   

Juara dan Hadiah Olimpiade PAI adalah :   

a. Juara 1   : Trophy, Piagam, dan Uang pembinaan  

b. Juara 2   : Trophy, Piagam, dan Uang pembinaan  

c. Juara 3   : Trophy, Piagam, dan Uang pembinaan  

d. Juara Harapan 1 : Trophy, Piagam   

e. Juara Harapan 2 : Trophy, Piagam  

 

E. Lain-Lain   

a. Kuota peserta Olimpiade PAI adalah 200 peserta.   

b. Peserta wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan.   

c. Hal-hal yang belum jelas dapat dikonfirmasikan pada panitia.   

 

F. Media terkait 

    Instagram : himaprodipai_unisla 

    Youtube : Himaprodi PAI Unisla 

    Gmail : himaprodipaiunisla@gmail.com 

    Facebook : Himaprodipai unisla 
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