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KATA PENGANTAR 
 

 

Peningkatan mutu, daya saing, dan citra pendidikan Madrasah merupakan isu strategis dalam 

konteks pengarusutamaan pendidikan Islam (mainstreaming of Islamic education) dalam 

sistem pendidikan nasional.Kita patut bersyukur bahwa keberadaan madrasah saat ini telah 

mengalami transformasi dan lompatan-lompatan yang signifikan dalam konteks sistem 

pendidikan nasional. Lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan memberikan 

legitimasi yang kuat bagi eksistensi lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) 

sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dengan ini, madrasah tidak lagi hanya 

setara, melainkan sama dengan sekolah. 

Saya berharap Madrasah dapat menjadi “jembatan emas” (golden bridge) bagi masa depan 

generasi emas bangsa Indonesia. Madrasah is the golden bridge to the future. Sebagaimana 

diketahui bahwa diaspora alumni madrasah kini telah tersebar luas dalam berbagai sektor dan 

lini kehidupan. Alumni madrasah tidak hanya berkiprah di sektor keagamaan saja, akan tetapi 

juga berkiprah di sektor politik, ekonomi, budaya, dan sektor strategis lainnya. Di sektor politik, 

banyak alumni madrasah mulai tampil sebagai salah satu pemimpin bangsa yang potensial. 

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa mutu dan daya saing madrasah tidak bisa hanya 

dipandang sebelah mata. 

Madrasah Awards merupakan bagian dari strategi penting Kementerian Agama dalam upaya 

pengembangan dan peningkatan mutu, daya saing, dan citra madrasah yang lebih baik. 

Madrasah Awards merupakan sebuah ajang apresiasi dan penghargaan yang prestigeousyang 

diberikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada institusi Madrasah yang memiliki 

prestasi dan keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang-bidang tertentu yang dapat 

menjadi model dan sumber inspirasi bagi Madrasah lain dalam meningkatkan mutu dan daya 

saing madrasah pada taraf nasional dan bahkan Internasional. 

Penyusunan pedoman pelaksanaan Madrasah Awards 2013 ini bertujuan memberikan 

panduan dan informasi lengkap bagi para pemangku kepentingan di Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi dan madrasah yang ingin mendaftarkan diri sebagai Penerima Madrasah 

Awards 2013 untuk kategori-kategori yang dilombakan. Oleh karena itu, atas nama Direktorat 

Pendidikan Madrasah, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 

dalam penyusunan buku ini. Akhirnya, saya berharap semoga penyelenggaraan 

Penganugerahan Madrasah Awards 2013 dapat berjalan sukses dan madrasah dapat terus 

maju dan jaya, sehingga Madrasah is truely the golden bridge to the future. 

 

Jakarta,   

Direktur Pendidikan Madrasah, 

 

 

 

Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag 

NIP. 195903201984031002 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu pilar penting dari arah kebijakan pembangunan pendidikan Islam–termasuk 

pendidikan Madrasah– sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Pembangunan 

Pendidikan Islam 2010-2014 adalah peningkatan mutu dan daya saing pendidikan Islam sesuai 

dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, 

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terus berupaya mencari 

terobosan dan kebijakan efektif untuk mempercepat peningkatan mutu dan daya saing 

pendidikan madrasah. Salah satu upaya penting untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah 

melalui pengembangan dan diseminasi model madrasah unggul yang mempunyai ragam 

prestasi dan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam bidang-bidang akademik dan non-

akademik. Di samping itu, pengembangan budaya mutu dan pencitraan mutu layanan 

pendidikan madrasah juga perlu ditingkatkan, mengingat tantangan eksistensi pendidikan 

madrasah yang semakin besar seiring dengan proses pengarusutamaan Pendidikan Islam 

(mainstreaming of Islamic education) ke dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). 

Madrasah Awards merupakan bagian dari strategi penting Kementerian Agama dalam upaya 

pengembangan dan peningkatan mutu, daya saing, dan citra madrasah. Madrasah Awards 

merupakan sebuah ajang apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Menteri Agama 

Republik Indonesia kepada institusi Madrasah yang memiliki prestasi dan keunggulan 

kompetitif dan komparatif di bidang-bidang tertentu yang dapat menjadi model dan sumber 

inspirasi bagi Madrasah lain dalam meningkatkan mutu dan daya saing madrasah pada taraf 

nasional dan bahkan Internasional. 

Kegiatan ini diselenggarakan rutin setiap tahun oleh Direktorat Pendidikan Madrasah melalui 

serangkaian proses seleksi dan asesmen yang kompetitif. Madrasah yang masuk nominasi 

penerima Madrasah Awards akan melakukan presentasi uji kelayakan dan wawancara di depan 

tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Madrasah. Penganugerahan madrasah 

penerima Madrasah Awards per kategori dilakukan oleh Menteri Agama RI. 

1.2 Tujuan Penyelenggaraan Madrasah Awards 

Tujuan penyelenggaraan Madrasah Awards adalah sebagai berikut:  

• membangun budaya mutu dan citra mutu terhadap pelayanan pendidikan madrasah. 

• membangun pusat keunggulan madrasah (center of excellence of Madrasah) dalam 

bidang-bidang tertentu yang dapat menjadi model dan inspirasi bagi madrasah lain dalam 

konteks pengembangan mutu dan daya saing madrasah. 

• memberikan kesempatan kepada institusi madrasah untuk mengembangkan budaya 

persaingan dan kompetisi yang sehat (fastabiq al khairaat) dalam rangka meningkatkan 

mutu dan daya saing pendidikan Madrasah. 

• memberikan apresiasi, motivasi, dan penghargaan kepada Madrasah yang mempunyai 

keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang-bidang tertentu. 
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1.3 Keluaran (Output) 

Keluaran (output)yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Madrasah Awards 2013ini 

adalah terpilihnya 27 madrasah sebagai Nominasi Penerima Madrasah Awards2013dari 9 

kategori yang ditetapkan, yaitu:  

• Madrasah Sehat 

• Madrasah Riset  

• Madrasah Vokasional 

• Madrasah Mandiri (Enterpreneurship) 

• Madrasah Keagamaan 

• Perpustakaan Madrasah Inspiratif 

• Website dan Sistem Informasi Madrasah Inspiratif 

• Laboratorium Madrasah Inspiratif 

• Arsitektur Madrasah Inspiratif 

Selanjutnya, dari 27 nominasi madrasah akan ditetapkan hanya 1 (satu) madrasah per kategori 

sebagai Madrasah Penerima Madrasah Awards Tahun 2013. 

1.4 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyelenggaraan Madrasah Awards2013adalah sebagai berikut: 

• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Peruabahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

• Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agama. 

• Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Islam 2010-2014. 

1.5 Tujuan Penyusunan Pedoman 

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan dan informasi lengkap 

bagi para pemangku kepentingan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan madrasah yang 

ingin mendaftarkan diri sebagai Penerima Madrasah Awards 2013 untuk kategori-kategori 

sebagai berikut: 

• Kategori Madrasah Sehat,  

• Kategori Madrasah Riset,  

• Kategori Madrasah Vokasional,  

• Kategori Madrasah Mandiri (Enterpreneurship),   

• Kategori Madrasah Keagamaan,  

• Kategori Perpustakaan Madrasah Inspiratif,  

• Kategori Website dan Sistem Informasi Madrasah Inspiratif,  

• Kategori Laboratorium Madrasah Inspiratif, dan 

• Kategori Arsitektur Madrasah Inspiratif. 
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1.6 Total Hadiah 

Madrasah yang berhasil mendapatkan Madrasah Awards 2013 dari Menteri Agama RI akan 

mendapatkan total hadiah dari 9 kategori senilai Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima 

juta rupiah). 

1.7 Jadwal Kegiatan 

 

No Kegiatan Rencana Waktu (Tentative) 

1 Sosialisasi Pelaksanaan Madrasah Awards 2013 Mei-Juni 2013 

2 Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Madrasah 

Awards 

17 Juni 2013 

3 Pendaftaran/Usulan Nominasi dari Kanwil Kemenag 

Provinsi 

18Juni-18Juli 2013 

4 Verifikasi dan Penilaian Dokumen Portofolio 19Juli-26Juli 2013 

5 Verifikasi Lapangan 29Juli-30 Agustus 2013 

6 Penetapan Nominasi 6 Oktober 2013 

7 Presentasi Penetapan Juara dan Penganugerahan 

Madrasah Awards 

16-18 Oktober 2013 

1.8 Layanan Informasi 

Subdit Kelembagaan, Direktorat Pendidikan Madrasah 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama RI 

Gedung Kementerian Agama RI Lantai 7 Ruang C 707  

Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta 

Telp : (021) 3811523 

Fax : (021) 3859117 

Email : subditlembaga_ditpenmad@kemenag.go.id /  

  kelembagaan.madrasah@gmail.com 

Website : www.kemenag.go.id; www.pendis.kemenag.go.id; www.madrasah.kemenag.go.id.  
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BAB 2 

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

 

 

2.1 Direktorat Pendidikan Madrasah 

Direktorat Pendidikan Madrasah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Madrasah AwardsTahun 2013. 

b. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi program kepada Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi melalui Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi. 

c. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Madrasah Awards 2013 

dengan para stakeholder, terutama di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 

d. Menerima usulan nominasi Madrasah Awards 2013 dan kelengkapan berkas dari masing-

masing madrasah. 

e. Melakukan verifikasi dan penilaian dokumen portofolio dari usulan madrasah yang dikirim 

oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebelum deadline waktu yang telah ditentukan. 

f. Menetapkan short list usulan madrasah masing-masing 3-5 usulan per kategori. 

g. Menugaskan petugas verifikasi lapangan untuk memastikan dokumen portofolio yang 

dikirimkan sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. 

h. Menetapkan nominasi penerima Madrasah Awards 2013. 

i. Menyelenggarakan uji kelayakan dan presentasi dari Nominasi Madrasah Awards 2013. 

j. Menetapkan penerima Madrasah Awards 2013 melalui Keputusan Menteri Agama 

RI/Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 

k. Menyelenggarakan kegiatan Penganugerahan Madrasah Awards 2013.  

l. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Madrasah Awards 2013 kepada 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 

2.2 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

a. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Madrasah Awards 2013 yang diadakan 

oleh Direktorat Pendidikan Madrasah. 

b. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Madrasah Awards 2013kepada 

Kantor Kemenag Kab./Kota dan/atau Madrasah di wilayah setempat. 

c. Mengusulkan nominasi Madrasah Awards 2013 sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang 

ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah. 

d. Menerima salinan Keputusan Menteri Agama RI/Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang 

Penetapan Penerima Madrasah Awards 2013. 

2.3 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

a. Melakukan sosialisasi kegiatan Madrasah Awards 2013 kepada Madrasah di wilayah 

setempat. 
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b. Mengusulkan nominasi Madrasah Awards 2013kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan 

Madrasah. 

2.4 Madrasah 

Madrasah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Madrasah meng-update data pokok madrasah yang tersedia di sistem aplikasi yang 

disediakan oleh EMIS. 

b. Madrasah mengisi formulir pendaftaran Madrasah Awards 2013 dan melengkapi dokumen 

persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Madrasah (Madrasah hanya boleh 

mendaftar untuk 1 kategori). 

c. Madrasah mengirimkan berkas permohonan Madrasah Awards(dalam bentuk hard copy 

dan soft copy format PDF) kepada Direktur Pendidikan Madrasah c.q. Kasubdit 

Kelembagaan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi setempat. Dokumen soft copy format PDF dapat disimpan di CD/DVD atau 

dikirim via email ke: subditlembaga_ditpenmad@kemenag.go.id/ 

kelembagaan.madrasah@gmail.com 
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BAB 3 

KATEGORI DAN PERSYARATAN 

 

 

 

3.1 Jenis Kategori Madrasah Awards 

Penyelenggaraan Madrasah Awards 2013mencakup 9 kategori dengan sasaran madrasah 

sebagai berikut: 

 

Kategori MI MTs MA 

Madrasah Sehat √   

Madrasah Riset    √ 

Madrasah Vokasional   √ 

Madrasah Mandiri(Enterpreneurship)   √ 

Madrasah Keagamaan   √ 

Manajemen Perpustakaan Madrasah Inspiratif  √  

Manajemen Website dan Sistem Informasi Madrasah 

Inspiratif 

 √  

Manajemen Laboratorium Madrasah Inspiratif  √  

Arsitektur Madrasah Inspiratif  √  

3.2 Kategori Madrasah Sehat 

Deskripsi 

PenganugerahanMadrasah AwardsKategori Madrasah Sehat adalah pemberian apresiasi dan 

penghargaan yang diberikan oleh Menteri Agama RI kepada Madrasah yang berhasil 

melaksanakan dan mengembangkan Trias Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang meliputi: 

pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah 

sehat, termasukpengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan madrasah 

danpengembangan budaya bersih dan sehat di lingkungan madrasah. 

Tujuan 

Tujuan PenganugerahanMadrasah AwardsKategori Madrasah Sehatadalah: 

• Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada madrasah yang berhasil melaksanakan 

dan mengembangkan Trias UKS yang meliputi: pendidikan kesehatan, pelayanan 

kesehatan, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat, termasuk pengelolaan 

kebersihan dan kesehatan lingkungan madrasah dan pengembangan budaya bersih dan 

sehat di lingkungan madrasah. 

• Memberikan kesempatan dan memberikan motivasi bagi madrasah untuk mewujudkan 

Madrasah Bersih dan Sehat. 

• Memberikan inspirasi kepada madrasah lain dalam hal pengembangan Madrasah Bersih 

dan Sehat melalui pemberdayaan UKS sebagai fungsi pendidikan kesehatan, pelayanan 

kesehatan, dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. 
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Persyaratan Madrasah Penerima 

Persyaratan madrasah penerima Madrasah Awards Kategori Madrasah Sehatadalah: 

• Penerima adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri atau Swasta. 

• Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah dari Kankemenag/Kanwil Kemenag 

setempat. 

• Telah meng-update data pokok madrasah di laman EMIS. 

• Terakreditasi A oleh BAN-S/M. 

• Dinominasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 

• Mempunyai akun email yang masih aktif. 

• Pernah mendapat juara pada Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi. 

• Mengembangkan dan melaksanakan Trias UKS secara baik. 

• Mempunyai daftar dokter kecil dari siswa madrasah. 

• Menerapkan sistem pengelolaan sampah padat secara baik yang meliputi: pewadahan, 

pengumpulan, pemindahan dan pengolahan, pengangkutan dan pembuangan. 

• Mempunyai toilet yang bersih dan memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

• Mengembangkan sistem pengelolaan limbah cair secara baik. 

• Mempunyai taman madrasah yang rindang, nyaman, asri, dan indah. 

• Mempunyai denah lokasi/site plan pengembangan madrasah. 

• Membuat tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang strategi pengembangan 

madrasah sehat. 

Dokumen Pendukung 

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Formulir Pendaftaran Madrasah Awards 

2013 adalah sebagai berikut: 

Dokumen Pendukung Hard Copy Soft Copy 

Formulir Pendaftaran √ √ 

Fotokopi Izin Pendirian/Operasional Madrasah √ √ 

Fotokopi Piagam Akreditasi Madrasah √ √ 

Usulan Nominasi Madrasah dari Kanwil Kemenag Provinsi 

(Format terlampir) 

√ √ 

Fotokopi SK Juara LSS Tingkat Provinsi √ √ 

Laporan Ringkas (Abstrak) Kegiatan UKS di Madrasah √ √ 

SK Penetapan Daftar Dokter Kecil di Madrasah √ √ 

Foto kegiatan yang berhubungan dengan UKS, termasuk 

Dokter Kecil 

√ √ 

Foto sarana prasana yang menggambarkan penerapan sistem 

pengelolaan sampah padat secara baik 

√ √ 

Foto sarana prasarana yang menggambarkan penerapan 

sistem pengelolaan sampah/limbah cair secara baik, termasuk 

toilet 

√ √ 
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Denah Lokasi Madrasah dan Site Plan Pengembangan 

Madrasah 

√ √ 

Foto taman/hutan madrasah √ √ 

Tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang 

pengalaman mengembangkan madrasah sehat 

√ √ 

3.3 Kategori Madrasah Riset 

Deskripsi 

Penganugerahan Madrasah Awards Kategori Madrasah Riset adalah pemberian apresiasi dan 

penghargaan yang diberikan oleh Menteri Agama RI kepada Madrasah yang berhasil 

mengembangkan tradisi akademik berbasis riset dan menghasilkan hasil temuan riset yang 

bermanfaat untuk mengembangkan khazanah IPTEK yang dilakukan oleh guru atau siswa 

madrasah. 

Tujuan 

Tujuan penganugerahan Madrasah Awards Kategori Madrasah Riset adalah: 

• Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada madrasah yang berhasil mengembangkan 

tradisi akademik berbasis riset dan menghasilkan hasil temuan riset yang bermanfaat 

untuk mengembangkan khazanah IPTEK yang dilakukan oleh guru atau siswa madrasah. 

• Memberikan kesempatan dan memberikan motivasi bagi madrasah untuk meningkatkan 

dan mengembangkan tradisi riset sejak dini di madrasah. 

• Memberikan inspirasi kepada madrasah lain dalam hal pengembangan budaya atau tradisi 

riset bagi guru dan siswa di madrasah. 

Persyaratan Madrasah Penerima 

Persyaratan Madrasah penerima Madrasah Awards Kategori Madrasah Riset adalah sebagai 

berikut: 

• Penerima adalah Madrasah Aliyah (MA) Negeri atau Swasta. 

• Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah. 

• Telah meng-update data pokok madrasah di laman EMIS. 

• Terakreditasi A oleh BAN-S/M. 

• Memiliki peserta didik minimal 192 orang. 

• Dinominasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 

• Mempunyai akun email yang masih aktif. 

• Siswa Madrasah pernah mendapatkan juara pada Lomba KIR/Olimpiade Sains/bentuk 

kejuaraan di bidang riset, sains, dan teknologi minimal tingkat Provinsi. 

• Guru Madrasah pernah mendapatkan juara pada Lomba Inovasi/Kreativitas Guru atau 

sejenisnya yang berkaitan dengan riset, sains dan teknologi. 

• Melaksanakan kegiatan KIR secara baik. 

• Mempunyai paling sedikit 3 judul hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh guru 

madrasah. 

• Mempunyai paling sedikit 3 judul hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh siswa 

madrasah. 

• Membuat tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang pengalaman 

mengembangkan madrasah riset. 
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Dokumen Pendukung 

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Formulir Pendaftaran Madrasah Awards 

2013 Kategori Madrasah Riset adalah sebagai berikut: 

 

Dokumen Pendukung Hard Copy Soft Copy 

Formulir Pendaftaran √ √ 

Fotokopi Izin Pendirian Madrasah √ √ 

Fotokopi Piagam Akreditasi Madrasah 
√ √ 

Usulan Nominasi Madrasah dari Kanwil Kemenag Provinsi 

(Kop Resmi) 

√ √ 

Fotokopi Piagam/Sertifikat Juara Lomba KIR/Olimpiade 

Sains/bentuk kejuaraan di bidang riset, sains, dan teknologi 

minimal tingkat Provinsi (Siswa) 

√ √ 

Fotokopi Piagam/Sertifikat Juara Lomba Lomba 

Inovasi/Kreativitas Guru atau sejenisnya yang berkaitan 

dengan riset, sains dan teknologi (Guru) 

√ √ 

Laporan Ringkas (Abstrak) Kegiatan KIR/Kelompok Ilmiah 

OSN/bentuk lainnya di Madrasah 

√ √ 

Fotokopi/Foto hasil penelitian/karya ilmiah yang dibuat oleh 

Siswa (minimal 3 buah) 

√ √ 

Fotokopi/Foto hasil penelitian/karya ilmiah yang dibuat oleh 

Guru (minimal 3 buah) 

√ √ 

Tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang 

pengalaman mengembangkan madrasah riset  

√ √ 

3.4 KategoriMadrasah Vokasional 

Deskripsi 

Penganugerahan Madrasah AwardsKategori Madrasah Vokasional adalah pemberian apresiasi 

dan penghargaan yang diberikan oleh Menteri Agama RI kepada Madrasah yang berhasil 

mengembangkan keterampilan vokasional, seperti: otomotif, tata busana, teknologi dan 

informasi, dan keterampilan vokasional lainnya, kepada peserta didik di madrasah. 

Tujuan 

Tujuan Penganugerahan Madrasah AwardsKategori Madrasah Vokasional adalah: 

• Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada madrasah yang berhasil mengembangkan 

keterampilan vokasional kepada peserta didik di madrasah. 

• Memberikan kesempatan dan memberikan motivasi bagi madrasah untuk meningkatkan 

dan mengembangkan keterampilan vokasional kepada peserta didik di madrasah. 

• Memberikan inspirasi kepada madrasah lain dalam hal pengembangan keterampilan 

vokasional di madrasah. 

Persyaratan Madrasah Penerima 

Persyaratan Madrasah penerima Madrasah AwardsKategori Madrasah Vokasionaladalah 

sebagai berikut: 
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• Penerima adalah Madrasah Aliyah (MA) Negeri atau Swasta. 

• Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah. 

• Telah meng-update data pokok madrasah di laman EMIS. 

• Terakreditasi Aoleh BAN-S/M. 

• Memiliki peserta didik minimal 192 orang. 

• Dinominasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 

• Mempunyai akun email yang masih aktif. 

• Mengembangkan program keterampilanvokasional, seperti otomotif, tata busana, TIK dan 

jaringan, dan sejenisnya di Madrasah. 

• Mempunyai ruang dan peralatan praktek keterampilan yang memadai. 

• Mempunyai daftar alumni Madrasah yang diterima kerja di DU/DI terakreditasi. 

• Mengembangkan kerjasama atau kemitraan dengan DU/DI terakreditasi. 

• Mempunyai jaringan internet yang memadai di madrasah. 

• Membuat tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang pengalaman 

mengembangkan madrasah vokasional. 

Dokumen Pendukung 

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Formulir Pendaftaran Madrasah Awards 

2013 Kategori Madrasah Vokasional adalah sebagai berikut: 

 

Dokumen Pendukung Hard Copy Soft Copy 

Formulir Pendaftaran √ √ 

Fotokopi Izin Pendirian Madrasah √ √ 

Fotokopi Piagam Akreditasi Madrasah 
√ √ 

Usulan Nominasi Madrasah dari Kanwil Kemenag Provinsi 

(Kop Resmi) 

√ √ 

Kurikulum dan Silabus Program Vokasional √ √ 

Foto ruang keterampilan vokasional √ √ 

Foto peralatan keterampilan vokasional  √ √ 

Daftar Alumni diterima kerja di DU/DI Terakreditasi √ √ 

Foto kopi Perjanjian Kerjasama/MoU antara Madrasah dengan 

DU/DI Terakreditasi 

√ √ 

Tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang 

pengalaman mengembangkan madrasah vokasional 

√ √ 

3.5 KategoriMadrasah Mandiri (Enterpreneurship) 

Deskripsi 

Penganugerahan Madrasah Awards Kategori Madrasah Mandiri (Enterpreneurship) adalah 

pemberian apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Menteri Agama RI kepada 
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Madrasah yang berhasil mengembangkan kemandirian pendanaan madrasah melalui 

pengembangan lebih dari satu usaha produktif. 

Tujuan 

Tujuan Penganugerahan Madrasah Awards Kategori Madrasah Mandiri (Enterpreneurship) 

adalah: 

• Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada madrasah yang berhasil mengembangkan 

kemandirian pendanaan madrasah melalui pengembangan usaha-usaha produktif. 

• Memberikan kesempatan dan memberikan motivasi bagi madrasah untuk meningkatkan 

dan mengembangkan kemandirian madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan. 

• Memberikan inspirasi kepada madrasah lain dalam hal pengembangan kemandirian 

pendanaan madrasah melalui pengembangan usaha-usaha produktif. 

Persyaratan Madrasah Penerima 

Persyaratan Madrasah penerima Madrasah Awards Kategori Madrasah Mandiri 

(enterpreneurship)adalah sebagai berikut: 

• Penerima adalah Madrasah Aliyah (MA) Negeri atau Swasta. 

• Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah. 

• Telah meng-update data pokok madrasah di laman EMIS. 

• Terakreditasi A oleh BAN-S/M. 

• Memiliki peserta didik minimal 192 orang. 

• Dinominasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 

• Mempunyai akun email yang masih aktif. 

• Mempunyai minimal 2 unit usaha produktif yang dikelola secara transparan dan akuntabel 

sesuai dengan kaidah manajemen modern; 

• Mempunyai Koperasi Madrasah yang dikelola secara transparan; 

• Membuat tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang pengalaman 

mengembangkan madrasah mandiri (enterpreneurship). 

Dokumen Pendukung 

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Formulir Pendaftaran Madrasah Awards 

2013 Kategori Madrasah Mandiri (Enterpreneurship)adalah sebagai berikut: 

 

Dokumen Pendukung Hard Copy Soft Copy 

Formulir Pendaftaran √ √ 

Fotokopi Izin Pendirian Madrasah √ √ 

Fotokopi Piagam Akreditasi Madrasah 
√ √ 

Usulan Nominasi Madrasah dari Kanwil Kemenag Provinsi 

(Kop Resmi) 

√ √ 

Profil Usaha Produktif (minimal 2 buah) √ √ 

Fotokopi Laporan Keuangan Usaha Produktif (minimal 2 tahun 

terakhir) 

√ √ 

Profil Koperasi Madrasah √ √ 
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Fotokopi Laporan Keuangan Koperasi Madrasah √ √ 

Tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang 

pengalaman mengembangkan madrasah mandiri 

(enterpreneurship) 

√ √ 

3.6 KategoriMadrasah Keagamaan 

Deskripsi 

Penganugerahan Madrasah Awards Kategori Madrasah Keagamaan adalah pemberian 

apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Menteri Agama RI kepada Madrasah yang 

berhasil mengembangkan program-program penguatan karakter keagamaan Islam kepada 

para siswa Madrasah. 

Tujuan 

Tujuan Penganugerahan Madrasah Awards Kategori Madrasah Keagamaan adalah: 

• Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada madrasah yang berhasil mengembangkan 

program-program penguatan karakter keagamaan Islam kepada para siswa Madrasah. 

• Memberikan kesempatan dan memberikan motivasi bagi madrasah untuk meningkatkan 

dan mengembangkan program-program penguatan karakter ke-Islam-an sebagai ciri khas 

lembaga pendidikan Madrasah. 

• Memberikan inspirasi kepada madrasah lain dalam hal pengembangan program-program 

penguatan karakter ke-Islam-an sebagai ciri khas lembaga pendidikan Madrasah. 

Persyaratan Madrasah Penerima 

Persyaratan Madrasah penerima Madrasah Awards Kategori Madrasah Keagamaanadalah 

sebagai berikut: 

• Penerima adalah Madrasah Aliyah (MA) Negeri atau Swasta. 

• Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah. 

• Telah meng-update data pokok madrasah di laman EMIS.  

• Terakreditasi A oleh BAN-S/M. 

• Memiliki peserta didik minimal 192 orang. 

• Mempunyai akun email yang masih aktif. 

• Dinominasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 

• Mengembangkan spesialisasi program keagamaan (seperti: Tahfidz, Tafsir, Ushul Fiqh, 

Kitab Kuning, Keterampilan Keagamaan, dll). 

• Mempunyai daftar alumni yang diterima di Fakultas Islamic StudiesUniversitas di Timur 

Tengah (seperti: Universitas Al Azhar, Universitas Ummul Quro, dan sebagainya). 

• Membuat tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang pengalaman 

mengembangkan madrasah keagamaan. 

Dokumen Pendukung 

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Formulir Pendaftaran Madrasah Awards 

2013 Kategori Madrasah Keagamaan adalah sebagai berikut: 

 

Dokumen Pendukung Hard Copy Soft Copy 

Formulir Pendaftaran √ √ 
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Fotokopi Izin Pendirian Madrasah √ √ 

Fotokopi Piagam Akreditasi Madrasah 
√ √ 

Usulan Nominasi Madrasah dari Kanwil Kemenag Provinsi 

(Kop Resmi) 

√ √ 

Dokumen Kurikulum & Silabus Program Keagamaan 
√ √ 

Daftar Buku Referensi (Rujukan) Program Keagamaan 
√ √ 

Daftar Alumni yang diterima di Fakultas Islamic 

StudiesUniversitas di Timur Tengah 

√ √ 

Tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang 

pengalaman mengembangkan madrasah keagamaan 

√ √ 

3.7 KategoriManajemen Perpustakaan Madrasah Inspiratif 

Deskripsi 

Penganugerahan Madrasah AwardsKategori Manajemen Perpustakaan Madrasah Inspiratif 

adalah pemberian apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Menteri Agama RI kepada 

Madrasah yang berhasil mengelola perpustakaan Madrasah sebagai pusat sumber belajar 

bersama di Madrasah dengan menerapkan prinsip manajemen modern yang efektif, efisien, 

dan akuntabel.  

Tujuan 

Tujuan Penganugerahan Madrasah Awards Kategori Manajemen Perpustakaan Madrasah 

Inspiratif adalah: 

• Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada madrasah yang berhasil mengelola 

perpustakaan Madrasah sebagai pusat sumber belajar bersama di Madrasah dengan 

menerapkan prinsip manajemen modern yang efektif, efisien, dan akuntabel.  

• Memberikan kesempatan dan memberikan motivasi bagi madrasah untuk meningkatkan 

dan mengembangkan manajemen perpustakaan Madrasah sebagai pusat sumber belajar 

bersama di Madrasah dengan menerapkan prinsip manajemen modern yang efektif, 

efisien, dan akuntabel.  

• Memberikan inspirasi kepada madrasah lain dalam hal pengembangan perpustakaan 

Madrasah yang efektif. 

Persyaratan Madrasah Penerima 

Persyaratan Madrasah penerima Madrasah Awards Kategori Manajemen Perpustakaan 

Madrasah Inspiratifadalah sebagai berikut: 

• Penerima adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri atau Swasta. 

• Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah. 

• Telah meng-update data pokok madrasah di laman EMIS.  

• Terakreditasi A oleh BAN-S/M. 

• Memiliki peserta didik minimal 192 orang. 

• Dinominasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 

• Mempunyai akun email yang masih aktif. 

• Pernah mendapatkan juara pada lomba perpustakaan minimal tingkat Kabupaten/Kota; 

• Mempunyai ruang perpustakaan Madrasah yang strategis dan memadai; 
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• Mempunyai koleksi buku perpustakaan yang bervariatif yang terdiri dari: koleksi buku ajar 

(textbook), buku pengayaan, dan buku referensi (Al Qur’an, Hadits, Kamus, Ensiklopedi, 

dsb) minimal 10.000 buku. 

• Mempunyai dan mengembangkan sistem aplikasi/automasi perpustakaan Madrasah yang 

terkoneksi dengan internet. 

• Mempunyai keanggotaan tetap perpustakaan yang terdiri dari siswa, guru, dan warga 

madrasah lainnya (keanggotaan dari orang tua siswa dan masyarakat umum akan 

menambah bobot nilai). 

• Membuat tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang pengalaman 

mengembangkan perpustakaan madrasah. 

Dokumen Pendukung 

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Formulir Pendaftaran Madrasah Awards 

2013 Kategori Manajemen Perpustakaan Madrasah Inspiratif adalah sebagai berikut: 

 

Dokumen Pendukung Hard Copy Soft Copy 

Formulir Pendaftaran √ √ 

Fotokopi Izin Pendirian Madrasah √ √ 

Fotokopi Piagam Akreditasi Madrasah 
√ √ 

Usulan Nominasi Madrasah dari Kanwil Kemenag Provinsi 

(Kop Resmi) 

√ √ 

Fotokopi Sertifikat/Piagam Juara Lomba Perpustakaan 

Minimal Tingkat Kabupaten/Kota 

√ √ 

Foto/Gambar Ruang Perpustakaan Madrasah 
√ √ 

Denah Lokasi/Layout/Master Plan Pengembangan Lokasi 

Madrasah 

√ √ 

Daftar Koleksi Buku Perpustakaan Madrasah 
√ √ 

Foto/Bukti yang menunjukkan kepemilikan Sistem 

Aplikasi/Automasi Perpustakaan Madrasah 

√ √ 

Daftar Keanggotaan Perpustakaan Madrasah 
√ √ 

Tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang 

pengalaman mengembangkan perpustakaan madrasah 

√ √ 

3.8 KategoriManajemen Website dan Sistem Informasi Madrasah Inspiratif 

Deskripsi 

Penganugerahan Madrasah Awards Kategori Manajemen Website dan Sistem Informasi 

Madrasah Inspiratif adalah pemberian apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Menteri 

Agama RI kepada Madrasah yang berhasil mengelola website dan sistem informasi Madrasah 

yang inspiratif dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi Madrasah yang transparan, 

efektif, efisien, dan akuntabel. 
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Tujuan 

Tujuan Penganugerahan Madrasah Awards Kategori Manajemen Website dan Sistem 

Informasi Madrasah Inspiratifadalah: 

• Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada madrasah yang berhasil website dan 

sistem informasi Madrasah yang inspiratif dalam rangka meningkatkan tata kelola 

administrasi Madrasah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. 

• Memberikan kesempatan dan memberikan motivasi bagi madrasah untuk meningkatkan 

tata kelola administrasi madrasah berbasis TIK yang efektif dan efisien.  

• Memberikan inspirasi kepada madrasah lain dalam hal pengembangan website dan sistem 

informasi Madrasah di Madrasah. 

Persyaratan Madrasah Penerima 

Persyaratan Madrasah penerima Madrasah Awards Kategori Manajemen Website dan Sistem 

Informasi Madrasah Inspiratifadalah sebagai berikut: 

• Penerima adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri atau Swasta. 

• Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah dari Kankemenag/Kanwil Kemenag 

setempat. 

• Telah meng-update data pokok madrasah di laman EMIS.  

• Terakreditasi A oleh BAN-S/M. 

• Memiliki peserta didik minimal 192 orang. 

• Dinominasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 

• Mempunyai akun email yang masih aktif. 

• Mempunyai website Madrasah yang dinamis yang sekurang-kurangnya memuat visi dan 

misi madrasah, struktur manajemen madrasah, daftar pendidik dan tenaga kependidikan, 

update berita/aktivitas madrasah, dokumen kurikulum, dan peraturan/regulasi tentang 

pendidikan madrasah dan regulasi lainnya. 

• Mempunyai sistem informasi madrasah/aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung 

efektivitas dan efisiensi manajemen administrasi madrasah sekurang-kurangnya: aplikasi 

penilaian, aplikasi administrasi madrasah, dan aplikasi perpustakaan madrasah. 

• Mempunyai jaringan internet yang memadai. 

• Membuat tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang strategi pengembangan 

perpustakaan madrasah. 

Dokumen Pendukung 

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Formulir Pendaftaran Madrasah Awards 

2013 Kategori Manajemen Website dan Sistem Informasi Madrasah Inspiratif oleh madrasah 

adalah sebagai berikut: 

 

Dokumen Pendukung Hard Copy Soft Copy 

Formulir Pendaftaran √ √ 

Fotokopi Izin Pendirian Madrasah √ √ 

Fotokopi Piagam Akreditasi Madrasah 
√ √ 

Usulan Nominasi Madrasah dari Kanwil Kemenag Provinsi 

(Kop Resmi) 

√ √ 
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Foto/gambar/bukti kepemilikan website (harus memuat 

alamat URL website-nya) 

√ √ 

Foto/gambar/bukti kepemilikan sistem aplikasi informasi 

Madrasah  

√ √ 

Foto/gambar/bukti kepemilikan jaringan Internet Madrasah 
√ √ 

Tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang 

pengalaman mengembangkan Perpustakaan Madrasah 

√ √ 

3.9 Kategori Manajemen Laboratorium Madrasah Inspiratif 

Deskripsi 

Penganugerahan Madrasah AwardsKategori Manajemen Laboratorium Madrasah Inspiratif 

adalah pemberian apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Menteri Agama RI kepada 

Madrasah yang berhasil mengelola laboratorium (Sains/IPA/Biologi/TIK) secara inspiratif 

dengan menerapkan tata kelola modern yang efektif dan efisien. 

Tujuan 

Tujuan Penganugerahan Madrasah Awards Kategori Manajemen Laboratorium Madrasah 

Inspiratifadalah: 

• Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada madrasah yang berhasil mengelola 

laboratorium (Sains/IPA/Biologi/TIK) secara inspiratif dengan menerapkan tata kelola 

modern yang efektif dan efisien.  

• Memberikan kesempatan dan memberikan motivasi bagi madrasah untuk meningkatkan 

mutu manajemen laboratorium (Sains/IPA/Biologi/TIK) yang efektif dan efisien.  

• Memberikan inspirasi kepada madrasah lain dalam hal pengembangan Laboratorium 

Madrasah. 

Persyaratan Madrasah Penerima 

Persyaratan Madrasah penerima Madrasah Awards Kategori Manajemen Laboratorium 

Madrasah Inspiratifadalah sebagai berikut: 

• Penerima adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri atau Swasta. 

• Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah. 

• Telah meng-update data pokok madrasah di laman EMIS.  

• Terakreditasi A oleh BAN-S/M. 

• Memiliki peserta didik minimal 192 orang. 

• Dinominasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 

• Mempunyai akun email yang masih aktif. 

• Mempunyai jaringan internet yang memadai; 

• Mempunyai laboratorium Madrasah (Sains/IPA/Biologi/Fisika/Kimia/Bahasa/TIK) yang 

dikelola secara baik dan fungsional. 

• Menerapkan administrasi pengelolaan laboratorium madrasah secara baik; 

• Memfungsikan Laboratorium secara rutin untuk kegiatan praktek pembelajaran; 

• Membuat tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang pengalaman 

mengembangkan Laboratorium Madrasah. 
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Dokumen Pendukung 

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Formulir Pendaftaran Madrasah Awards 

2013 Kategori Manajemen Laboratorium Madrasah Inspiratif oleh madrasah adalah sebagai 

berikut: 

 

Dokumen Pendukung Hard Copy Soft Copy 

Formulir Pendaftaran √ √ 

Fotokopi Izin Pendirian Madrasah √ √ 

Fotokopi Piagam Akreditasi Madrasah 
√ √ 

Usulan Nominasi Madrasah dari Kanwil Kemenag Provinsi 

(Kop Resmi) 

√ √ 

Foto/gambar/bukti kepemilikan Laboratorium 

(Sains/IPA/Biologi/Fisika/Kimia/Bahasa/TIK)  

√ √ 

Foto/gambar/bukti penerapan administasi pengelolaan 

Laboratorium Madrasah  

√ √ 

Buku Jurnal penggunaan Laboratorium Madrasah 
√ √ 

Foto/gambar kegiatan proses pembelajaran di Laboratorium 

Madrasah 

√ √ 

Foto/gambar/bukti kepemilikan jaringan Internet Madrasah 
√ √ 

Tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang 

pengalaman mengembangkan Laboratorium Madrasah 

√ √ 

3.10 Kategori Arsitektur Madrasah Inspiratif 

Deskripsi 

Penganugerahan Madrasah Awards Kategori Arsitektur Madrasah Inspiratif adalah pemberian 

apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Menteri Agama RI kepada Madrasah yang 

berhasil mengembangkan arsitektur dan tata ruang pengembangan madrasah yang inspiratif. 

Tujuan 

Tujuan Penganugerahan Madrasah Awards Kategori Arsitektur Madrasah Inspiratifadalah: 

• Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada madrasah yang berhasil mengembangkan 

arsitektur dan tata ruang pengembangan madrasah yang inspiratif.  

• Memberikan kesempatan dan memberikan motivasi bagi madrasah untuk 

mengembangkan arsitektur dan tata ruang pembangunan madrasah yang indah dan 

accessible bagi kelompok berkebutuhan khusus.  

• Memberikan inspirasi kepada madrasah lain dalam hal pengembangan arsitektur dan tata 

ruang Madrasah. 

Persyaratan Madrasah Penerima 

Persyaratan Madrasah penerima Madrasah AwardsKategori Arsitektur Madrasah 

Inspiratifadalah sebagai berikut: 

• Penerima adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri atau Swasta. 
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• Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah. 

• Telah meng-update data pokok madrasah di laman EMIS. 

• Terakreditasi A oleh BAN-S/M. 

• Memiliki peserta didik minimal 192 orang. 

• Dinominasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi. 

• Mempunyai akun email yang masih aktif. 

• Mempunyai jaringan internet di madrasah. 

• Mempunyai luas lahanbaik untuk bangunan dan non-bangunan atas nama 

madrasah/lembaga penyelenggara minimal 4.000 m2; 

• Mempunyai site plan pengembangan madrasah; 

• Mempunyai tata letak dan arsitektur madrasah yang indah; 

• Mempunyai sarana prasarana yang accessible bagi kelompok berkebutuhan khusus. 

• Membuat tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang pengalaman 

mengembangkan tata ruang/arsitektur madrasah. 

Dokumen Pendukung 

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Formulir Pendaftaran Madrasah Awards 

2013 Kategori Arsitektur Madrasah Inspiratif adalah sebagai berikut: 

 

Dokumen Pendukung Hard Copy Soft Copy 

Formulir Pendaftaran √ √ 

Fotokopi Izin Pendirian Madrasah √ √ 

Fotokopi Piagam Akreditasi Madrasah 
√ √ 

Usulan Nominasi Madrasah dari Kanwil Kemenag Provinsi 

(Kop Resmi) 

√ √ 

Foto/gambar/bukti kepemilikan jaringan Internet Madrasah 
√ √ 

Bukti kepemilikan lahan seluas minimal 2000m2 atas nama 

madrasah/lembaga penyelenggara 

√ √ 

Site Plan Bangunan Madrasah 
√ √ 

Foto/gambar lokasi keberadaan madrasah 
√ √ 

Foto/gambar bangunan madrasah 
√ √ 

Foto/gambar/bukti ketersediaan sarana prasarana bagi siswa 

berkebutuhan khusus 

√ √ 

Tulisan deskriptif tentang kisah sukses/inspiratif tentang 

pengalaman mengembangkan tata ruang/arsitektur madrasah 

√ √ 
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BAB 4 

PROSEDUR PENDAFTARAN, KRITERIA SELEKSI, DAN 

TIM PANEL SELEKSI 

 

4.1 Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Nominasi 

Prosedur pendaftaran dan penetapan nominasi Madrasah Awards adalah sebagai berikut: 

• Madrasah meng-update data pokok madrasah yang tersedia di sistem aplikasi yang 

disediakan oleh EMIS. 

• Madrasah mengisi formulir pendaftaran Madrasah Awards 2013 dan melengkapi dokumen 

persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Madrasah (Madrasah hanya boleh 

mendaftar untuk 1 kategori). 

• Madrasah mengirimkan berkas permohonan Madrasah Awards(dalam bentuk hard copy 

dan soft copy format PDF)kepada Direktur Pendidikan Madrasah c.q. Kasubdit 

Kelembagaan melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat. Dokumen soft copy 

format PDF dapat disimpan di CD/DVD atau diemail ke: 

subditlembaga_ditpenmad@kemenag.go.id / kelembagaan.madrasah@gmail.comsebelum 

deadline yang telah ditentukan. 

• Kanwil Kementerian Agama Provinsi menetapkan 3 usulan madrasah per kategori disertai 

dengan mengirimkan kelengkapan berkas permohonan Madrasah Awards kepada Direktur 

Pendidikan Madrasah. 

• Panitia akan melakukan verifikasi dan penilaian dokumen portofolio dari usulan madrasah 

yang dikirim oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebelum deadline waktu yang telah 

ditentukan. 

• Panitia akan menetapkan short listusulan madrasah masing-masing 3-5usulan per kategori. 

• Panitia akan menugaskan petugas verifikasi lapangan untuk memastikan dokumen 

portofolio yang dikirimkan sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. 

• Madrasah yang memenuhi kriteria dan persyaratan setelah diverifikasi lapangan akan 

ditetapkan sebagai nominasi penerima Madrasah Awards 2013. 

• Tim panel seleksi akan menetapkan 1 madrasah sebagai penerima Madrasah Awards 2013 

per kategori melalui penilaian presentasi madrasah dan wawancara.  

 

Panitia dan tim panel seleksi harus berpedoman pada ketentuan kriteria dan persyaratan tiap 

kategori yang ditetapkan dan menghindari adanya konflik kepentingan (conflicts of interest) 

pada saat melakukan penilaian atas formulir atau aplikasi yang diajukan oleh Madrasah.  

4.2 Kriteria Seleksi 

• Penilaian dokumen portofolio, (20%); 

• Penilaian verifikasi lapangan, (40%); 

• Presentasi dan hasil wawancara dengan tim penguji, (40%). 
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4.3 Tim Panel Seleksi 

Tim Panel Penguji terdiri atas sedikitnya 3 orang yang ditetapkan oleh Direktur Pendidikan 

Madrasah. Tim Panel terdiri dari akademisi, profesional, dan perwakilan dari Kementerian 

Agama.Tim Panel Seleksi akan memberikan penilaian atas makalah, presentasi, dan 

wawancara  dari nominasi madrasah berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 
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Lampiran 

Ketentuan Penulisan Bahan Presentasi dan Wawancara 

• Madrasah yang masuk nominasi Madrasah Awards 2013 akan mempresentasikan bahan 

presentasi dan wawancara di depan tim panel penguji yang ditetapkan oleh Direktorat 

Pendidikan Madrasah. 

• Setiap madrasah berhak menentukan judul sendiri untuk penulisan bahan presentasi dan 

wawancara tersebut sesuai dengan tema-tema di bawah ini: 

No Kategori Tema 

1 Madrasah Sehat Kisah sukses/inspiratif tentang strategi 

pengembangan madrasah sehat 

2 Madrasah Riset  Kisah sukses/inspiratif tentang strategi 

pengembangan madrasah riset 

3 Madrasah Vokasional Kisah sukses/inspiratif tentang strategi 

pengembangan madrasah vokasional 

4 Madrasah Mandiri Kisah sukses/inspiratif tentang strategi 

pengembangan madrasah mandiri 

(enterpreneurship) 

5 Madrasah Keagamaan Kisah sukses/inspiratif tentang strategi 

pengembangan dan penguatan madrasah 

keagamaan 

6 Manajemen Perpustakaan 

Madrasah Inspiratif 

Kisah sukses/inspiratif tentang strategi 

pengelolaan Perpustakaan Madrasah 

7 Manajemen Website dan 

Sistem Informasi Madrasah 

Inspiratif 

Kisah sukses/inspiratif tentang strategi 

pengelolaan Website dan Sistem Informasi 

Madrasah  

8 Manajemen Laboratorium 

Madrasah Inspiratif 

Kisah sukses/inspiratif tentang strategi 

pengelolaan Laboratorium Madrasah 

9 Arsitektur Madrasah Inspiratif Kisah sukses/inspiratif tentang strategi 

pengembangan tata ruang/arsitektur madrasah 

• Bahan presentasi dibuat dalam bentuk naskah deskriptif (success stories) yang menarik dan 

enak dibaca sesuai dengan kategori Madrasah Awards yang diikuti. Untuk itu, tulisan agar 

dapat dilengkapi dengan gambar/foto, tabel, grafik, testimoni, dan sejenisnya yang 

relevan. 

• Naskah Deskriptif (Success Stories) setidaknya memuat:  

• Sejarah berdirinya Madrasah. 

• Deskripsi Madrasah (geografis, kondisi sosial ekonomi masyarakat, profil guru, profil 

siswa, kondisi sarana prasarana madrasah, dan sebagainya). 

• Upaya yang telah dilakukan dalam mengembangkan madrasah sesuai dengan kategori 

masing-masing. 

• Hasil yang telah dicapai dalam mengembangkan madrasah sesuai dengan kategori 

masing-masing. 

• Tantangan dan hambatan yang dihadapi. 

• Pelajaran berharga/saran. 
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• Bahan presentasi ditulis menggunakan Bahasa Indonesia dengan menggunakan 

pendekatan bahasa jurnalistik agar lebih informatif dan enak dibaca. 

• Jumlah halaman tulisan minimal 10 (sepuluh) halaman kertas ukuran A4. Diketik spasi 

tunggal dengan font 12, huruf Arial. 

• Ringkasan bahan presentasi juga haris dibuat dalam format Powerpoint sebagai bahan 

presentasi di depan tim panel penguji. 


