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The 38th International Morals and Ethics Contest (IMEC) 

“Path of Progress” 2019 

Untuk Siswa Kelas 3 - 12 dan Universitas 

1. Latar Belakang
Karena kurangnya etika di kalangan anak muda yang dihasilkan dari kemajuan 

teknologi dan penyebaran materialisme dan konsumerisme, masalah sosial lainnya muncul; 

misalnya masalah narkoba, masalah keluarga, kejahatan, dan banyak masalah lainnya, yang 

semakin meningkat dari waktu ke waktu. Solusi untuk masalah ini tidak dapat mencapai hasil 

yang berkelanjutan tanpa pengembangan etika remaja juga. 

Oleh karena itu, Perhimpunan Buddhis Internasional, di bawah perlindungan Most 

Ven. Somdej Phra Maharatchamangalajarn - Anggota Dewan Sangha Thailand, berkolaborasi 

dengan Pemuda Sangha Buddhis Dunia (WBSY), menetapkan kebijakan untuk 

menyelenggarakan Kontes Moral dan Etika Internasional (IMEC) - "Path of Progress" - untuk 

mendorong siswa, guru, staf akademik, dan masyarakat untuk mempelajari prinsip-prinsip 

agama Buddha agar dapat berjalan di jalan kehidupan yang benar. Melalui ini, masalah yang 

disebutkan di atas akan berkurang dan masalah sosial di zaman kita terselesaikan. Bangsa ini 

akan benar-benar tercakup dalam naungan damai ajaran Sang Buddha.

2. Tujuan
 Untuk mendorong siswa, guru, staf akademik dan masyarakat untuk mengembangkan 

minat dan mencari pengetahuan dalam agama Buddha.

 Untuk meningkatkan kemampuan siswa, guru, staf akademik, dan masyarakat untuk 

menerapkan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari mereka, menuju 

masyarakat yang damai, di mana kesejahteraan moral dan objektif mencapai hasil 

yang berkelanjutan.
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 Untuk mempromosikan ikatan yang kuat dari unit keluarga dan rekonsiliasi masyarakat.

3. Panitia Penyelenggara
 International Buddhist Society (IBS) di bawah perlindungan Most Ven. Somdej Phra 

Maharatchamangalajarn - Anggota Dewan Sangha Thailand

 The World Buddhist Sangha Youth (WBSY)

4. Durasi Program
 Juli 2019 - Februari 2020

5. Format dan Metode
Kontes Moral dan Etika Internasional dirancang untuk mendorong peserta 

mempelajari ajaran Buddha dan berpartisipasi dalam kontes, yang terbagi dalam beberapa 

tingkatan yang berbeda, yaitu tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah 

menengah atas dan perguruan tinggi, dengan babak final di tingkat nasional.

Program ini memberikan penghargaan untuk mendorong para peserta untuk 

membaca ajaran berharga Sang Buddha dan dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari..

Materi ujian mencakup :

1. Mangala Sutta (Berkah Utama) dan penjelasannya

2. Riwayat Hidup Sang Buddha

3. Jurnal Kebajikanku

Buku-buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam Dhamma dan 

mempromosikan pemahaman ini:

 Menanamkan etika bagi para kontestan untuk berjalan di jalan kehidupan yang benar

 Menanamkan Pandangan Benar dan kesadaran

 Memiliki tujuan hidup yang benar

 Mempelajari perilaku yang patut dipanuti
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 Memiliki keyakinan dan kepercayaan untuk melaksanakan perbuatan baik

6. Tata Cara
 Sekolah dan institusi mendaftar di program ini

 Sekolah dan institusi yang berpartisipasi akan menerima buku atau konten media untuk 

kontes dan membagikannya kepada kontestan.

 Kontestan mempelajari materi kontes

 Kontestan mengikuti kontes di tempat yang sudah ditentukan

 Sekolah memeriksa jawabannya, mengatur skor dan mengumumkan hasilnya kepada para 

kontestan

 Program ini memberikan penghargaan, yaitu sertifikat prestasi, beasiswa, hadiah, dan 

souvenir kepada para kontestan, administrator sekolah, koordinator guru dan semua 

pendukung program sekolah.

7. Hasil yang Diharapkan
 Para kontestan akan membaca buku-buku Dhamma tentang Mangala Sutta serta Riwayat 

Hidup Sang Buddha. Mereka secara berturut-turut akan memahami prinsip-prinsip agama 

Buddha, yang merupakan etika dasar yang dapat meningkatkan keterampilan mereka 

untuk hidup di jalan yang benar.

 Para kontestan akan mengembangkan kemampuan berdasarkan landasan Universal 

Goodness Theory / Kebaikan Universal (UG5)

 Meningkatkan Intelligence Quotient (IQ) dan Moral Quotient (MQ) para kontestan

 Para administrator dan guru sekolah dapat menerapkan ajaran Sang Buddha dalam 

menanamkan etika kepada kaum muda

8. Penerapan
Prosedur

 Kontes akan diselenggarakan secara nasional pada hari dan waktu yang sama.

 Sekolah mendaftarakan diri ke program ini.

 The International Buddhist Society (IBS) mendistribusikan buku IMEC “Path of 

Progress” books dan buku Riwayat Hidup Sang Buddha kepada kontestan.



23/2, Moo 7, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathum Thani, Thailand 12120     http://www.vstarproject.com/imec/ 

P
ag

e4
 

 Sekolah mendorong setiap kontestan untuk mempelajari isi buku untuk mempersiapkan 

diri mereka untuk ujian.

 Kontestan mengikuti ujian

 Sekolah-sekolah menyerahkan daftar nama-nama sponsor program kepada International 

Buddhist Society agar nama-nama itu dicetak pada sertifikat.

 Sekolah memeriksa lembar jawaban, mengevaluasi skor dan mengatur penghargaan untuk 

para kontestan sesuai dengan skor mereka.

 Sekolah-sekolah menyerahkan hasil tes dan mengkonfirmasi kehadiran mereka ke upacara 

penghargaan, di mana plakat kehormatan, sertifikat dan beasiswa akan diberikan, melalui 

http://www.vstarproject.com/imec/ atau koordinator program di wilayah masing-masing.

 Keterangan: Sepanjang program, guru koordinator utama harus menjadi perwakilan 

sekolah dalam koordinasi program.

Tingkat Ujian & Kualifikasi

Kode Tingkat Kualifikasi

01 Dasar Siswa kelas 3-6

02 Menengah Pertama Siswa kelas 7-9

03 Menengah Atas Siswa kelas 10 - 12

04 Universitas Mahasiswa/i

Keterangan: Peserta tidak boleh belajar di pendidikan non-formal dan tidak memiliki 

status monastik (samanera/bhikkhu).

Bentuk Ujian

Jumlah pertanyaan, lembar jawaban, dan durasi tes

Pilihan Ganda / Ujian Objektif 100 Pertanyaan 

Pertanyaan Terbuka / Ujian Subjektif 1 Pertanyaan 

Durasi 1 Jam 20 Menit 

Jenis Ujian Penghafalan dan Aplikasi

Lembar Jawab Komputerisasi / Manual
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Materi Soal Pilihan Ganda

1. Mangala Sutta

2. Riwayat Hidup Sang Buddha

Tanggal, Waktu, Tempat, dan Metode Tes

 Pengujian Kelompok pada tanggal dan waktu yang sesuai dengan ketersediaan sekolah. 

Tanggal dan waktu pengujian akan dijadwalkan dan diinformasikan kemudian.

 Jika kontestan tidak dapat mengikuti ujian di jadwal yang telah ditentukan, tidak 

diperkenankan untuk mengganti kontestan. Kontestan dinyatakan gugur.

9. Implementasi
 Agar memenuhi syarat untuk dinobatkan menjadi 3 pemenang teratas, para kontestan 

harus memiliki setidaknya 60% poin kebajikan dalam Jurnal Kebajikanku.

 Skor dari pilihan ganda 100 poin menjadi pertimbangan utama.

 Setelah evaluasi tes pilihan ganda, panitia akan menentukan 3 pemenang teratas dengan 

mengevaluasi tes subjektif (10 poin) dari 10 peraih skor pilihan ganda tertinggi.

 Jika terjadi seri,  duplikat penghargaan tidak akan diberikan dan penghargaan berikutnya 

akan dilewati, mis. jika 2 orang memenangkan tempat ke-2, tempat ke-3 akan dilewati.

Hasil putaran final tingkat nasional akan diumumkan melalui
http: // www.vstarproject.com/imec/ pada hari Rabu, 1 Januari 2020

10. Penghargaan
Pemenang Tingkat Nasional

 5 hari 4 malam perjalanan ke Thailand termasuk tiket pesawat, makanan dan 

akomodasi untuk pemenang dan 1 orang tua atau guru

1.Tingkat Dasar

Posisi Penghargaan

Juara 1  Beasiswa US$ 350

 Plakat Penghargaan & Sertifikat

Juara 2  Beasiswa US$ 200 dan Sertifikat

Juara 3  Beasiswa US$ 100 dan Sertifikat
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2. Tingkat Menengah Pertama

Posisi Penghargaan

Juara 1

Juara 2

Juara 3

3. Tingkat Menengah Atas

Posisi Penghargaan

4. Universitas

Posisi Penghargaan

 Sertifikat untuk Siswa

 Tiga (3) Juara Nasional

 Juara Harapan 1 (mengumpulkan 70 poin)

 Juara Harapan 2 (mengumpulkan 60 poin)

 Juara Harapan 3 (mengumpulkan 50 poin)

 Catatan: Untuk memenuhi kriteria juara, kontestan harus mencetak 

setidaknya 60% dalam Journal of Goodness / Jurnal Kebajikan.

 Sertifikat untuk Sekolah

 Sekolah yang Berpartisipasi

 Catatan : Nama dan detail akan dicetak pada sertifikat.

 Beasiswa US$ 350

 Plakat Penghargaan & Sertifikat

 Beasiswa US$ 200 dan Sertifikat

 Beasiswa US$ 100 dan Sertifikat

 Beasiswa US$ 350

 Plakat Penghargaan & Sertifikat

 Beasiswa US$ 200 dan Sertifikat

 Beasiswa US$ 100 dan Sertifikat

Juara 1

Juara 2

Juara 3

 Beasiswa US$ 350

 Plakat Penghargaan & Sertifikat

 Beasiswa US$ 200 dan Sertifikat

 Beasiswa US$ 100 dan Sertifikat

Juara 1

Juara 2

Juara 3
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11. Pengumuman hasil tes dan pemberian penghargaan dan beasiswa
 Pemenang Hadiah Utama Nasional akan dievaluasi dan dipilih dari pemenang di empat 

tingkat ujian oleh panitia.

 The International Buddhist Society akan menyiapkan hadiah di setiap negara.

 Kecuali pemenang Hadiah Utama akan menerima penghargaan di Wat Phra Dhammakaya, 
Thailand.

12. Jadwal Program

Kegiatan Jadwal

1  Pendaftaran Program Juli - Agustus 2019

2 
Pendistribusian buku materi ujian kepada 
sekolah-sekolah Oktober 2019 

3 

Sekolah mendorong dan mendampingi para 
siswa untuk mempelajari materi ujian dan 
mempersiapkan diri dengan baik

Oktober-November 2019 

4 Ujian Nasional Desember 2019

5 

Sekolah dapat melihat pengumuman 
pemenang nasional melalui :
www.vstarproject.com/imec  

Januari 2020

6 Upacara Penghargaan Hari Magha Puja, 8 Februari 2020 

7 
Pemberikan plakat kehormatan dan hadiah uang 
untuk masing-masing negara Akan diinformasikan kemudian




