
 

 

 

 
 

 
 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

NOMOR           TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN ISLAMIC ANIMATED SHORT MOVIE COMPETITION 

(IASMC) DENGAN TEMA BESAR “AKU MILENIAL AKU SADAR” 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, 

Menimbang : a. bahwa siaran keagamaan melalui media pada era global 
berkembang sangat pesat. Selain radio atau televisi sebagai 

media penyiaran yang bersaing saat ini yaitu media sosial. 
Dengan demikian media sosial merupakan media yang   

diminati oleh banyak orang, baik dari usia dini, remaja dan 
dewasa bahkan sudah menjadi gaya hidup keseharian 
masyarakata. Penyiaran agama islam pada generasi 

milenial akan menjadi perhatian program dari siaran 
keagamaan islam tahun anggaran 2021. Kompetisi animasi 

film islam pendek (Islamic Animated Short Movie 
Competition) dengan tema besar ”Aku Milenial Aku Sadar” 
adalah program yang memberikan kesempatan kepada 

generasi milenial dalam mensyiarkan Islam melalui 
kreatifitas mereka; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Islamic Animated Short Movie Competition 
dengan Tema Besar  ”Aku Milenial Aku Sadar”; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 
Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 

  
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4220); 

  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4301); 

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5168); 



 

 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6055); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 No. 168); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan Seni Budaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 35); 

  8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan 
Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian 

Kebudayaan); 

  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1117); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT 
ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ISLAMIC 
ANIMATED SHORT MOVIE COMPETITION DENGAN TEMA BESAR 
“AKU MILENIAL AKU SADAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Islamic Animated Short 
Movie Competition dengan Tema Besar ”Aku Milenial Aku Sadar” 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA 

 

: 

 

 

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan daerah 
dalam Pelaksanaan  Islamic Animated Short Movie Competition 
dengan Tema Besar ”Aku Milenial Aku Sadar” 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

a.n. DIREKTUR JENDERAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, 
  

 

 
 

KAMARUDDIN AMIN, 
 



 

 

 

 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 
NOMOR          TAHUN 2021 
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN ISLAMIC ANIMATED SHORT MOVIE 
COMPETITION DENGAN TEMA BESAR “AKU MILENIAL AKU SADAR” 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Seni Budaya Islam telah berkembang sejak masuknya agama Islam ke 

Nusantara, para walisongo dan penerusnya memanfaatkan seni budaya sebagai 

salah satu media dakwah Islam, dan berhasil menerobos batas-batas geografis 

dan lapisan-lapisan kultural di Nusantara dengan penuh kedamaian. Semua 

itu berhasil karena digunakannya pendekatan seni budaya sebagai salah satu 

metodologi dan strategi penyampaian dakwah. Hampir dalam setiap masa 

penyebaran Islam diberbagai belahan dunia, seni selalu dianggap sebagai cara 

dakwah yang paling tepat, karena masyarakat akan lebih mudah memahami 

nilai-nilai yang dibawa oleh agama Islam, melalui seni tanpa perlu ada 

kekerasan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari syiar keagamaan. 

Kementerian Agama memiliki kepentingan dan peranan besar dalam 

menumbuhkembangkan nuansa keagamaan ditengah-tengah masyarakat 

terutama generasi milenial, khususnya pada Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam).  Hal inilah yang menjadi concern Subdit 

Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam Direktorat Penerangan Agama Islam 

untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang menunjang dari semua itu yang 

sejalan dengan Marwah Kementerian Agama, salah satunya yaitu dengan 

membuat kegiatan Islamic Animated Short Movie Competition (IASMC).  

Kegiatan Islamic Animated Short Movie Competition, ini merupakan 

kegiatan yang akan diawali dengan “Temu Konsultasi Seniman Perfilman dan 

Media di Indonesia”, yang bertujuan untuk saling sharing dan mendapatkan 

masukan mengenai kriteria penilaian dalam kompetisi yang ada dan juga 

mendapatkan dukungan dari mereka guna mensukseskan kegiatan Islamic 

Animated Short Movie Competition ini. Dan juga akan diikut sertakan beberapa 

media baik cetak maupun elektronik. 



 

 

Proses Persiapan Islamic Animated Short Movie Competition adalah kegiatan 

yang ditujukan sebagai verifikator dalam pelaksanaan Islamic Animated Short 

Movie Competition tingkat provinsi yang diadakan terlebih dahulu secara 

serentak dalam kurun waktu 6 bulan dimulai pada bulan Februari sampai 

dengan bulan Juli dengan ketentuan Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan yang 

sudah dibuat sebelumnya dan dukungan anggaran yang sudah tersedia di 

masing-masing provinsi. Kegiatan Islamic Animated Short Movie Competition 

tingkat provinsi tersebut diharuskan mendapat pemenang (Juara I, Juara 2 dan 

Juara 3) yang akan di ikut sertakan di Islamic Animated Short Movie Competition 

tingkat Nasional yang di seleksi di Jakarta dengan juri- juri yang professional 

di bidangnya pada bulan Juni dan Juli, hingga pada akhirnya mendapatkan 6 

pemenang dan akan diundang di Jakarta untuk menghadiri “Islamic Animated 

Short Movie Award” yang insyallah akan dihadiri oleh Bapak Presiden atau 

Menteri Agama RI serta di siarkan oleh Media Televisi Nasional yang bekerja 

sama dengan Subdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam Direktorat 

Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam. 

Tema yang diusung yaitu “Aku Milenial Aku Sadar” hal ini diharapkan 

dapat memperlihatkan atusiasme generasi milenial dalam syiar agama islam 

melalui kreatifitas IT (Information Technic). Kegiatan ini diharapkan 

mendapatkan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya 

generasi milenial di seluruh  Nusantara dan memberikan rasa kecintaan serta 

kebanggaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta turut 

menjaga dan melestarikan Seni dan Budaya sebagai kekayaan Bangsa melalui 

kontribusi revolusi akhlak. 

Berikut akan dipaparkan mengenai detail petunjuk dan teknis dalam 

pelaksanaannya mengenai: Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian 

Umum. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud 

Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan 

dalam penyenggaraan Islamic Animated Short Movie Competition dengan 

Tema Besar “Aku Milenial Aku Sadar”.  

 

2. Tujuan  

Tujuan dari Program ini adalah sebagai berikut: 



 

 

a. Mensyiarkan Agama Islam kapada seluruh masyarakat dengan cara 

yang menyenangkan tanpa harus menggurui; 

b. Menggali, mengembangkan, melestarikan dan mensiarkan  seni budaya 

islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 

c. Memberikan kesempatan, menggali potensi dalam berkreativitas 

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada pada anak 

bangsa. Hal ini terlihat pada proses pembuatan film pendek animasi di 

program Islamic Animated Short Movie Competition; dan 

d. Meningkatkan rasa cinta dan bangga bagi generasi milenial akan seni 

budaya islam, dan mensyiarkan kepada dunia dengan caranya. 

 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pada Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan ini yaitu mengatur 

persiapan dan pelaksanaan kompetisi yang meliputi: tema, kriteria peserta dan 

film pendek yang ikut serta, mekanisme pelaksanaan (penjadwalan), penilaian, 

hadiah dan pembiayaan. 

 

D. PENGERTIAN UMUM 

1. Milenial 

Belakangan ini, generasi milenial menjadi topik yang hangat dibicarakan 

dikalangan masyarakat. Tidak hanya dari segi pendidikan dan teknologi, 

tetapi juga perilaku milenial yang berbeda dengan generasi sebelumnya. 

Milenial atau sering disebut generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir 

setelah generasi X. Mereka lahir pada kisaran 1980 hingga 2000-an. 

Generasi milenial di Indonesia menurut survei sangat kecanduan 

internet. Dalam sehari rata-rata generasi milenial bisa menggunakan 

internet dengan durasi lebih dari tujuh jam dengan rentang usia tertentu. 

Inilah mengapa generasi milenial dinilai sebagai orang yang sangat mahir 

dalam menggunakan teknologi dan platform digital. Perkembangan 

teknologi juga mendorong milenial memiliki kemampuan multi-tasking. 

Perilaku ini membuat milenial terbiasa melakukan dua hingga tiga 

pekerjaan sekaligus. 

Selain mahir menggunakan teknologi, milenial juga memiliki sejumlah 

karakteristik lain. Generasi ini dinilai sebagai kelompok dengan etnisitas 

yang lebih beragam dibanding generasi-generasi sebelumnya. Milenial juga 

merupakan generasi dengan tingkat pendidikan yang baik. Itu mengapa 

milenial dianggap sebagai generasi muda terdidik dengan optimisme yang 

tinggi.  



 

 

Di sisi lain, generasi ini juga dinilai lebih terkesan bersifat individual, 

mengabaikan masalah politik, serta lebih berfokus pada nilai-nilai 

materialis. Namun, karakteristik ini tentu saja akan berbeda-beda 

berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi tiap individu. 

2. Produk Halal 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk   

mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang 

dapat memuaskan kebutuhan. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk 

didefinisikan sebagai barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, 

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk 

rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang 

membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan menurut 

ajaran Islam. Halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak 

terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan 

bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam  Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 33 Tahun 2014 Pasal 1, dijelaskan juga bahwa Produk Halal adalah 

Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. 

3. Pergaulan Remaja 

Masa remaja merupakan masa yang sangat kritis, masa untuk 

melepaskan ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha mencapai 

kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. 

Keberhasilan para remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh 

faktor biologis (faktor fisik), kognitif (kecerdasan intelektual), psikologis 

(faktor mental), maupun faktor lingkungan.  

Dalam kesehariannya, remaja tidak lepas dari pergaulan dengan 

sesamanya. Remaja dituntut memiliki keterampilan sosial (social skill) 

untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. 

Keterampilan-keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, 

menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat/keluhan 

dari orang lain, memberi/menerima umpan balik, memberi/menerima 

kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku, dan lain-lain. 

Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua 

kutub yang ekstrem, yaitu terlalu sensitive (menutup diri) atau terlalu 

bebas. Semestinya  lebih di tekankan kepada hal-hal positif, seperti untuk 



 

 

mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan serta 

menambah wawasan. 

Pergaulan remaja di zaman sekarang sudah dalam titik kekhawatiran 

yang parah. Mereka sudah banyak mengenal minum-minuman keras, 

narkoba, seks bebas serta ada juga yang ditarik ikut kedalam kelpmpok- 

kelompok radikal. Oleh sebab itu, penting sekali memberikan pengetahuan 

dan pencegahan dini serta pengawasan orang tua yang baik. 

4. Pergaulan Islami 

Islam adalah agama yang dilandasi persatuan dan kasih sayang. 

Kecenderungan untuk saling mengenal di antara sesama manusia dalam 

hidup dan kehidupannya, merupakan ajaran Islam yang sangat 

ditekankan. Islam bukan agama yang didasarkan pada hubungan liar yang 

tidak mengenal batas, tetapi Islam mempunyai garis hidup yang konkret 

dalam batasan-batasan hidup bermasyarakat. 

Agama Islam menyeru dan mengajak kaum Muslimin melakukan 

pergaulan di antara kaum Muslimin. Karena dengan pergaulan, kita saling 

berhubungan mengadakan pendekatan satu sama lain. Kita bisa saling 

mengisi dalam kebutuhan serta dapat mencapai sesuatu yang berguna 

untuk kemaslahatan masyarakat yang adil dan makmur serta berakhlaqul 

karimah. Kemaslahatan masyarakat yang dilandasi dengan akhlaqul 

karimah tidak akan terwujud, kecuali dengan membangun pergaulan yang 

bagus dan sehat. 

5. Ibadah  

Sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa pada Allah SWT, tentu 

tidak akan pernah terlepas dari ibadah. Banyak kesempatan kita untuk 

melakukan ibadah kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun dan 

kapanpun kita mau.  

Baik itu ibadah secara langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, 

zakat, naik haji, maupun kepada sesama umat manusia yang didalamnya 

berkaitan dengan masalah tolong menolong, muamalah, menepati janji, 

berkata jujur, berbuat baik pada kedua orang tua, dan lain sebagainya. 

Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. 

Sedangkan secara istilah atau syara’, ibadah merupakan suatu ketaatan 

yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintah-Nya, merendahkan diri 

kepada Allah SWT dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas 

segala apa yang Allah ridhai baik yang berupa ucapan atau perkataan 

maupun perbuatan yang dhahir ataupun bathin. 

6. Animasi 



 

 

Animasi adalah gambar yang bergerak, berasal dari kumpulan objek 

yang telah di susun sedemikian rupa dan bergerak mengikuti alur yang 

sudah ditetapkan setiap hitungan waktu. Dalam hal ini yang dimaksud 

dengan “objek” dapat berupa tulisan, gambar hewan, gambar tumbuh-

tumbuhan, gambar manusia, dan lain-lain. 

Animasi merupakan grafika yang dimana menampilkan gerakan secara 

berurutan dengan cepat sehingga objek tersebut terlihat hidup. Dengan 

perencanaan yang benar dan matang maka alur pergerakan animasi akan 

menarik untuk di tonton. Jika dalam dunia multimedia animasi 

merupakan cara menggunakan program pada komputer untuk 

menghasilkan gerak suatu objek pada layar. 

Animasi memiliki kekuatan storytelling yang jauh lebih besar daripada 

media lainnya, seperti motion graphic maupun desain grafis maka tidak 

heran, banyak film saat ini dibuat dalam bentuk animasi. 

7. Iklan 

Sebuah produk membutuhkan iklan untuk membantu promosi. 

Semakin gencar melakukan promosi, maka akan semakin cepat pula 

produk tersebut dikenal. Beragam jenis iklan pun dengan mudah dapat 

ditemui. Mulai dari iklan di televisi, media sosial, hingga iklan yang 

terpampang di jalanan. Iklan berisi sebuah informasi untuk yang dibuat 

semenarik mungkin, untuk membuat konsumen tertarik membeli ataupun 

menggunakan jasa yang ditawarkan. 

Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang 

lain, agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan tak hanya 

untuk masalah komersial. Tetapi juga dapat berisi ajakan kepada para 

pembacanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti, tidak 

menggunakan obat terlarang, menanam pohon, hingga tidak membuang 

sampah sembarangan. 

 

 

BAB II 

PELAKSANAAN 

 

A. TEMA KOMPETISI 

Tema besar kompetisi pada Program Islamic Animated Short Movie 

Competition ini bertemakan ”Aku Milenial Aku Sadar” dengan 3 (tiga) pilihan 

sub tema, sebagai berikut: 

1. Milenial Sadar Halal (kerjasama dengan BPJPH) 

https://glints.com/id/lowongan/motion-graphic-adalah/#.X08lRmczZQI


 

 

2. Milenial Sadar Gaul (no free sex, no drugs) 

3. Milenial Sadar Ibadah (sunnah rosul dalam berperilaku) 

 

B. KETENTUAN PESERTA DAN FILM PENDEK 

1. Ketentuan Peserta 

Ketentuan peserta pada Program Islamic Animated Short Movie 

Competition ini adalah Warga Negara Indonesia perorangan atau kelompok 

dengan batas usia 12-40 tahun dan merupakan berdomisili sesuai provinsi 

sebagai perwakilannya. 

2. Ketentuan Film Pendek: 

a. Film berisi Promosi, Himbauan, Seruan atau Informasi positif sesuai 

dengan salah tema yang telah ditentukan; 

b. Secara keseluruhan film ber-isikan mengenai sub tema yang dipilih dan 

dikemas Menarik, Komunikatif dan Inspiratif; 

c. Bersifat ajakan sesuai dengan subtema,tidak mengandung pesan 

positif bukan negatif atau menyimpang dari norma dan tidak bersifat 

radikal; 

d. Durasi 4 s.d. 5 menit; 

e. Menggunakan Alat dan aplikasi apapun yang memadai dalam proses 

pembuatan; 

f. Film yang di ikut sertakan dalam kompetisi boleh di unggah di Media 

Sosial (Facebook, Instagram, Twitter) atau kanal Youtube pribadi 

dengan  hashtag #IslamicAnimatedShortMovieCompetitionBimasIslam; 

g. Film belum pernah di ikut sertakan dalam kompetisi apapun (Original); 

h. Menggunakan Subtitle Bahasa Indonesia (jika film menggunakan 

Bahasa Daerah); 

i. Penggunaan Materi Musik atau Film yang memiliki Hak Cipta Karya 

Orang lain harus melampirkan Surat Izin, pelanggaran terhadap 

ketentuan ini menjadi tanggung jawab peserta; 

j. Film yang di kompetisikan menjadi Hak Milik Ditjen Bimas Islam; dan 

k. Kriteria Penilaian (terlampir). 

  

C. MEKANISME PELAKSANAAN KOMPETISI 

Program Islamic Animated Short Movie Competition ini merupakan anggaran 

berskala Nasional yang dalam pelaksanaannya di bagi menjadi 2 (dua) tahap, 

yaitu: 

1. Pelaksanaan pada Tingkat Provinsi 



 

 

Pada pelaksanaan Tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Kementerian 

Agama Provinsi masing-masing dengan menggunakan Anggaran dari 

Subdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam (SBSKI) yang ada di 

daerah dengan rincian yang sudah di tetapkan. 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakannya dalam 

kurun waktu 6 (enam) bulan yaitu Febuari s.d. Juni/Juli 2021(jadwal 

terlampir) dengan rangkaian kegiatan, sebagai berikut: 

a. Membuat pamflet/ iklan/ sosialisasi bahwasanya ada kompetisi yang 

diadakan oleh pihak Kementerian Agama Provinsi dan disosialisasikan 

sekaligus pendaftaran peserta selama 4 (empat) bulan mulai bulan 

Febuari 2021 dan berakhir pada akhir 31 Mei/ Juni 2021; 

b. Melakukan penjurian untuk mendapatkan Pemenang pada rentang 

waktu 2 bulan terhitung sejak Juni s.d. Juli 2021, dilakukan sesuai 

jadwal terlampir yang diberikan oleh pusat pada setiap provinsi; 

c. Ketentuan dari 5 (lima) Juri diantaranya yaitu dari:  

1) Kemenag RI; 

2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 

3) Budayawan/ Profesional; 

4) Ahli IT (Dari Akademisi);  

5) Media cetak Lokal; dan  

6) Youtuber. 

d. Jadwal Proses pelaksanaan harus sesuai dengan yang ada pada lapiran 

petunjuk pelaksanaan. Melalui surat yang di Upload di WhatsApp 

Group Seni Budaya Islam (SBI) atau grup Kasi 34 Provinsi dalam bentuk 

PDF, untuk dilakukan Verifikasi pendampingan dan memberikan 

perintah perwakilan juri dari pusat; dan 

e. Mengisi instrument pada petugas supervisi yang dituunjuk oleh pusat 

dan memberikan seluruh video peserta dalam bentuk fleshdisk (sebagai 

dokumentasi); 

f. Membuat Laporan Pertanggung jawaban secara lengkap dan di berikan 

pada Subdit Seni, Budaya dan Siaran Keagamaan Islam sekurang- 

kurangnya bulan Agustus.  

  

2. Pelaksanaan Pada Tingkat Nasional  

Tingkat Nasional di laksanakan pada bulan Ahustus setelah Tingkat 

Provinsi selesai dilaksanakan dan mengirimkan 3 (tiga) video terbaik I, II 

dan III ke Pusat sebagai perwakilan provinsi dan siap di kompetisikan antar 



 

 

Provinsi pada tingkat Nasional untuk memperebutkan Piala Menteri Agama 

RI, dengan ketentuan sebgai berikut: 

a. Memberikan seluruh video peserta dan kelengkapan pengisian laporan 

(SPJ) dalam bentuk PDF pada Tim supervise yang ditugaskan sesuai 

jadwal (terlampir) sebagai bukti telah dilaksanakannya Islamic 

Animated Short Movie Competition di Tingkat Provinsi, yang dilakukan 

selama kurang lebih 6 bulan (Febuari s/d Juni atau  Juli Tahun 2021); 

b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengutus paling 

sedikitnya seorang pendamping bagi peserta yang dinyatakan sebagai 

kandidat Juara ke Jakarta, dengan ketentuan Subdit Seni Budaya dan 

Siaran Keagamaan Islam hanya akan memfasilitasi tiket dan 

akomodasi peserta kandidat nominasi; 

c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengutus paling 

sedikit seorang perwakilan untuk menghadiri penganugrahan IASMC 

di Jakarta, dengan ketentuan biaya akomodasi ditanggung oleh masing 

masing provinsi. 

 

D. PENILAIAN 

Penilaian yang diberikan berdasarkan: 

1. Keaslian (originalitas Film dan bukan merupakan plagiat); 

2. Kesesuaian isi dengan tema “Aku Milenial Aku Sadar”; 

3. Kekuatan Pesan; 

4. Kreatifitas; 

5. Teknik Visualisasi, dan 

6. Keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat serta tidak dapat 

diganggu gugat. 

 

E. HADIAH 

Hadiah ditetapkan untuk Juara I, II, III dan Juara Harapan I, II dan III. 

Namun jumlah hadiah yang diberikan di sesuaikan dengan anggaran yang ada 

di daerah masing-masing. 

 

F. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan Penyelenggaraan Islamic Animated Short Movie Competition 

dengan Tema “Aku Milenial Aku Sadar”, bersumber dari DIPA Ditjen Bimas 

Islam Tahun Anggaran 2021.  

 

 



 

 

G. LAIN LAIN 

Penyelenggara berhak untuk menggunakan dan menyebarkan karya 

peserta dengan tetap mencantumkan nama peserta Kompetisi. 

 

BAB III 

PENUTUP 

Demikian Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan ini dibuat untuk menjadi acuan 

dalam pelaksanaan Program  Islamic Animated Short Movie Competition dengan Tema 

“Aku Milenial Aku Sadar” yang diselenggarakan oleh Direktorat Penerangan Agama 

Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.n. DIREKTUR JENDERAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, 
  

 

 

 
KAMARUDDIN AMIN, 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

LAMPIRAN 1 

 

 

 
 

 
 

 

Jan Feb Mar Apr Mei

1 Aceh - Banda Aceh 01/06/21 s/d 03/06/21

2 Sumatera Utara - Medan 04/06/21 s/d 06/06/21

3 Sumatera Barat - Padang 07/06/21 s/d 09/06/21

4 Riau - Pekanbaru 10/06/21 s/d 12/06/21

5 Kepulauan Riau - Tanjungpinang 14/06/21 s/d 16/06/21

6 Jambi - Jambi 17/06/21 s/d 19/06/21

7 Sumatera Selatan - Palembang 21/06/21 s/d 23/06/21

8 Kepulauan Bangka Belitung - Pangkal Pinang 24/06/21 s/d 26/06/21

9 Bengkulu - Bengkulu 01/07/21 s/d 03/07/21

10 Lampung - Bandar Lampung 05/07/21 s/d 07/07/21

11 DKI Jakarta - Jakarta 08/07/21 s/d 10/07/21

12 Banten - Serang 12/07/21 s/d 14/07/21

13 Jawa Barat - Bandung 15/07/21 s/d 17/07/21

14 Jawa Tengah - Semarang 22/07/21 s/d 24/07/21

15 DI Yogyakarta - Yogyakarta 26/07/21 s/d 28/07/21

16 Jawa Timur -  Surabaya 29/07/21 s/d 31/07/21

17 Bali - Denpasar 01/06/21 s/d 03/06/21

18 Nusa Tenggara Barat - Mataram 04/06/21 s/d 06/06/21

19 Nusa Tenggara Timur - Kupang 07/06/21 s/d 09/06/21

20 Kalimantan Barat - Pontianak 10/06/21 s/d 12/06/21

21 Kalimantan Tengah - Palangkaraya 14/06/21 s/d 16/06/21

22 Kalimantan Selatan - Banjarmasin 17/06/21 s/d 19/06/21

23 Kalimantan Timur - Samarinda 21/06/21 s/d 23/06/21

24 Kalimantan Utara - Tanjung Selor 24/06/21 s/d 26/06/21

25 Sulawesi Utara - Manado 01/07/21 s/d 03/07/21

26 Gorontalo - Gorontalo 05/07/21 s/d 07/07/21

27 Sulawesi Tengah  - Palu 08/07/21 s/d 10/07/21

28 Sulawesi Barat - Mamuju 12/07/21 s/d 14/07/21

29 Sulawesi Selatan - Makassar 15/07/21 s/d 17/07/21

30 Sulawesi Tenggara - Kendari 22/07/21 s/d 24/07/21

31 Maluku - Ambon 26/07/21 s/d 28/07/21

32 Maluku Utara - Sofifi 29/07/21 s/d 31/07/21

33 Papua Barat - Manokwari 28/06/21 s/d 30/06/21

34 Papua - Jayapura 29/06/21 s/d 01/07/21

JADWAL SUPERVISI

ISLAMIC ANIMATED SHORT MOVIE COMPETITION (IASMC)

TINGKAT PROVINSI

WAKTU

Penjurian
NO  PROVINSI

Proses

Jun Jul


