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PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI 
PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI PAI TINGKAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 
 

BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 
Keagamaan menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri 
Agama, dan bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, 
menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 16 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah disebutkan, pendidikan 
agama, termasuk Pendidikan Agama Islam dapat diberikan dalam bentuk kegiatan 
intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, seperti lomba-lomba atau kompetisi.  

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/12A Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler PAI pada Sekolah, salah satunya mencantumkan 
kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) sebagai salah 
satu kegiatan yang bisa diunggulkan dalam upaya meningkatkan mutu PAI di sekolah. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, MGMP PAI SMA-SMK Kabupaten Bogor sebagai 
Organisasi Profesi GPAI merasa ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAI di 
sekolah, memandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni 
Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2014, guna 
memberikan sarana aktualisasi bagi peserta didik dalam hal pendalaman, penghayatan, dan 
pengamalan nilai-nilai ajaran Islam sekaligus sebagai seleksi kontingen yang akan dikirimkan 
ke Pentas PAI tingkat Propinsi Jawa Barat pada bulan Mei 2014. 

Pentas PAI sebagai wahana kompetisi peserta didik di bidang keterampilan dan seni 
Pendidikan Agama Islam dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, 
kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Kegiatan Pentas PAI SMA-SMK Tingkat 
Kabupaten Bogor 2014 di ikuti oleh pendidik dan peserta didik SMA-SMK dari SMA/SMK negeri 
dan swasta se kabupaten Bogor, dengan jenis mata lomba yang dikompetisikan adalah 
sebagai berikut :  
 

a) Lomba Tilawatil Qur’an 
b) Lomba Pidato/Ceramah PAI 
c) Lomba Seni Nasyid 
d) Lomba Debat PAI 
e) Lomba Kreasi Busana Muslimah 
f) Olimpiade PAI 
g) Kaligrafi 
h) MTQ bagi Guru PAI SD, SMP, SMA dan SMK 
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Mengingat pentingnya kegiatan ini dan untuk menjamin kelancaran, kesuksesan, 
efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan Pentas PAI, perlu dibuat pedoman operasional sebagai 
acuan bagi peserta, pendamping, panitia, dewan juri, dan pihak-pihak terkait. 
 
B. Dasar Hukum  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya. 
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
4. Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan. 
5. Kesepakatan bersama Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Agama, Menteri 

Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pariwisata dan 
Kesenian/Kepala Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian No. 
060/Menpora/2000, No. MA/178/2000, No. 28 tahun 2000, No. 02/VII/V/2000, dan No. 
SKB-02/MNPK/VII/2000. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan 
Kepesertadidikan. 

7. Peraturan Menteri Agama RI No 16. Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan 
Agama pada Sekolah. 

8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/12A Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. 
 

C. Pengertian 

1. Lomba Tilawatil Qur’an  
Lomba Tilawatil Qur’an adalah Jenis lomba membaca Al-Qur’an yang dibawakan dengan 

beberapa jenis lagu yang telah masyhur dalam ilmu tarannum dan sesuai dengan kaidah ilmu 
tajwid. Lomba ini diperuntukkan bagi peserta didik SMA/SMK, dengan ketentuan 1 (satu) 
orang peserta laki-laki atau perempuan untuk setiap tingkat satuan pendidikan. 

 
2. Lomba Pidato/Ceramah PAI 

Lomba Pidato/Ceramah PAI adalah keterampilan dan seni menyampaikan pesan nilai-nilai 
agama Islam secara lisan tanpa membaca teks .Lomba ini harus memperhatikan materi 
dakwah dalam durasi waktu yang telah ditentukan dengan memperhatikan teknik 
vokal/intonasi, penguasaan materi dakwah, gesture (ekspresi wajah), sikap serta 
kerapihandan kebersihan busana. Lomba ini diperuntukkan bagi peserta didik SMA/SMK, 
dengan ketentuan 1 (satu) orang peserta laki-laki atau  perempuan untuk setiap tingkat 
satuan pendidikan. 

 
3. Lomba Seni Nasyid 

Lomba Seni Nasyid adalah lomba yang menekankan kemampuan membawakan lagu-lagu 
Islami tanpa iringan alat musik. Lomba ini diperuntukkan bagi peserta didik SMA atau SMK, 
dengan ketentuan satu tim nasyid berjumlah 4 (empat) orang laki-laki atau perempuan (tidak 
boleh campuran). 
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4. Lomba Debat PAI 

Lomba Debat PAI adalah lomba yang menekankan pada penguasaan wawasandan 
pengetahuan PAI, kemampuan berargumentasi, kepiawaian berkomunikasi, dan artikulasi 
dalam menyampaikan gagasan dan pendapat. Lomba ini diperuntukkan bagi peserta didik 
SMA atau SMK, dalam bentuk tim/regu yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki, perempuan 
atau campuran. 

 
5. Lomba Kreasi Busana Muslimah 

Lomba Kreasi Busana Muslimah adalah lomba mengkreasi, mendesain dan menginovasi 
busana Muslimah dengan menggunakan 70% bahan yang berasal dari ciri khas masing-
masing daerah dengan tetap memperhatikan syari’at agama Islam. Lomba ini diperuntukkan 
bagi peserta didik SMA atau SMK, dengan ketentuan 1 (satu) orang peserta laki-laki atau 
perempuan. 

 
6. Olimpiade PAI 

Olimpiade PAI adalah ajang olimpiade yang diperuntukan bagi siswa SMA-SMK yang 
meliputi materi pelajaran PAI dari kelas X sampai kelas XII yang terdiri dari Al-Quran, Hadis, 
Akidah-Akhlak, Fikih Sejarah Kebudayaan Islam dan pengetahuan agama Islam lainnya yang 
bersifat kontemporer.   

 
7. Lomba Kaligrafi 

Lomba kaligrafi adalah keterampilan dan seni menuliskan nash Al-quran. Lomba ini harus 
memperhatikan jenis dan keindahan Khot, ketepatan huruf, kerapihan dan keindahan hasil 
karya. Lomba ini diperuntukkan bagi peserta didik SMA/SMK, dengan ketentuan 1 (satu) 
orang peserta laki-laki atau  perempuan untuk setiap tingkat satuan pendidikan. 
 
D. Nama dan Tema Kegiatan 

Nama kegiatan : 
Seleksi Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) Tingkat 
Kabupaten Bogor Tahun 2014 
Tema kegiatan : 
Melalui PENTAS PAI Kita Bangun Kabupaten Bogor Yang Bertaqwa, Berdaya dan 
Berbudaya Menuju Sejahtera. 

 
E. Tujuan 

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia. 
2. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam sehingga peserta 

didik dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 
3. Meningkatkan motivasipeserta didik agar lebih bergairah mempelajari dan mencintai 

Pendidikan Agama Islam. 
4. Mempererat ukhuwah Islamiyah, membina persaudaraan, dan kesatuan bangsa di 

kalangan peserta didik. 
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5. Menumbuhkembangkan minat, bakat dan kreativitas di bidang keterampilan dan seni 
PAI. 

6. Menanamkan sikap keberanian, kemandirian dan sportifitas di kalangan peserta didik.  
7. Membentuk karakter bangsa dan kepribadian sosial yang baik.  
8. Menjadi tolak ukur keberhasilan pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah 

yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam. 
 

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014,  bertempat di SMA Madania 
Kemang Kabupaten Bogor. 
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BAB  II 
PESERTA DAN PENDAMPING 

 
A. Peserta        

Peserta Pentas PAI Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2014 adalah peserta didik tingkat 
SMA/SMKdari seluruh kabupaten Bogor. Peserta adalah perwakilan terbaik dari setiap tingkat 
satuan pendidikan.   

 
B. Persyaratan Peserta   

1. Persyaratan umum : 
 Masih aktif sebagai peserta didik kelas X atau XI SMA/SMK negeri atau swasta  
 Beragama Islam. 
 Memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. 

2. Persyaratan khusus : 
 Surat Tugas dari Kepala Sekolah 
 Surat keterangan aktif sebagai peserta didik dari kepala sekolah. 
 Pasfoto 3 x 4 berwarna (background merah) sebanyak 5 lembar. 

 
C. Pendaftaran Peserta    

Pendafataran peserta dapat mengunjungi langsung pada Panitia Lomba atau melalui 
email : paismabogor@gmail.com Biaya pendaftaran : Rp. 250.000 per-kontingen. Daftar 
nama peserta sudah diterima oleh panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan 
dilaksanakan (form terlampir). 
Contact person: 

1. Sudarjat, S.Pd.I (085219735097) 
2. Rahmi Ifada, M.Pd.I (085694131334) 
3. Drs. Nursalim (08568876000) 
4. paismabogor@gmail.com 

eserta sudah diterima oleh panitia paling lambat 3  
D. Pendamping  

Pendamping adalah unsur guru Pendidikan Agama Islam di satuan pendidikan dan 
membawa surat tugas dari sekolah. 
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BAB  III 
KETENTUAN LOMBA 

 
A. Ketentuan Umum 

1. Peserta dan pendamping harus chek in di tempat penyelenggaraan Pentas PAI sesuai 
undangan. 

2. Materi lomba mengacu pada Standar Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Tahun 
2006.  

3. Peserta dan pendamping harus mengikuti seluruh rangkaian acara mulai pembukaan 
sampai penutupan 

4. Selama Pentas PAI berlangsung, semua peserta dan pendamping harus berpakaian 
rapih, bersih, Islami dan mengenakan tanda pengenal yang diberikan oleh panitia 
serta menaati tata tertib yang berlaku di SMA Madania (Bersih dari sampah dan asap 
rokok) 

5. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu mata lomba. 
6. Keputusan dewan juri mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 

 
B. Dewan juri 

1. Dewan juri adalah tenaga profesional dan ahli dalam bidangnya masing-masing serta 
tidak memihak ke salah satu peserta. 

2. Setiap mata lomba minimal terdiri dari tiga orang dewan juri dengan komposisi satu 
orang sebagai ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, 
dan satu orang anggota. 

3. Dewan juri dibantu oleh panitera dan MC. 
 

C. Ketentuan Khusus  

1. Lomba Tilawatil Qur’an (MTQ) Siswa dan Guru PAI 
Materi Lomba : 

Setiap peserta bebas menentukan surat atau ayat Al-Qur’an yang akan dibaca. 
Kriteria Penilaian : 

Meliputi penguasaan tajwid, fashahah, seni tilawatil Qur’an, adab membaca, 
penghayatan, sopan santun, kerapihan dan kebersihan busana. 

Mekanisme: 
 Pembacaan ayat Al-Qur’an dilakukan dalam durasi waktu maksimal 15 menit. 
 Lomba ini dilakukan dalam 1 (satu) babak. 

 
2. Lomba Pidato/Ceramah PAI 

Materi/Tema Pidato : 
 Islam Rahmatan Lil ‘Alamin 
 Mendirikan shalat 
 Toleransi antar umat beragama 
 Adab kepada orang tua 
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 Makna iman dalam Islam 
 Derajat orang berilmu 
 Kemuliaan orang bertakwa 
 Keutamaan infaq - shadaqah 
 Kejujuran 
 Memuliakan tahun baru Islam   
 Makna gender dalam Islam 

Kriteria Penilaian: 
Meliputi penguasaan materi/kesesuaiantema, intonasi vokal/ketepatan dalam 
melafazkan ayat-ayat Al-Qur’an atau Al-Hadits, ekspresi wajah, performansi di 
panggung, dan etika berpidato. 
 

Mekanisme Lomba: 
 Setiap peserta wajib menyerahkan teks pidatonya kepada dewan juri sebelum 

tampil ke panggung. 
 Pidato/ceramah disampaikan dalam durasi waktu maksimal 15 menit. 
 Tahapan lomba terdiri dari 2 (dua) babak, yaitu : 

- Babak penyisihan, diikuti oleh semua peserta dengan membawakan 1 (satu) 
judul/tema. 

- Babak final, diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta terbaik dengan membawakan 1 
(satu) judul/tema berbeda dari yang dibawakan pada babak sebelumnya.  
 

3. Lomba Seni Nasyid 
Lagu yang Dilombakan : 
 Lagu Wajib 

Judul Lagu:Suci Sekeping Hati (SAUJANA) 
 Lagu Pilihan 

 Neo Shalawat (SNADA) 
 Pematang (GRADASI) 
 Anugerah yang Terindah (FATIH) 
 Senyum (RAIHAN) 
 ABG (JUSTICE VOICE) 
 Pemuda Kahfi (IZZATUL ISLAM) 
 Ar-Ruhul Jadid (RUHUL JADID) 
 Merah Saga (SHAUTUL HARAKAH) 
 Muhasabah Cinta (ADCOUSTIC) 
 Kaca yang Berdebu (MAIDANY) 

Catatan : Lagu pilihan yang akan dibawakan harus dibuat dengan aransemen sendiri 
dalam bentuk partitur lengkap. 

Mekanisme: 
- Babak penyisihan diikuti oleh semua grup dengan membawakan lagu wajib dan 1 

(satu) lagu pilihan  
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- Babakfinal diikuti oleh 10 (sepuluh) grup terbaik dengan membawakan lagu 
wajib dan 1 (satu) lagu pilihan yang berbeda dari yang telah dibawakan pada 
babak penyisihan. 

- Pada saat membawakan lagu wajib atau lagu pilihan, harus 
menggunakanaransemen vokal minimal 2 (dua) suara. 
 

4. Lomba Debat PAI 
Materi/Tema Debat PAI: 

Babak Penyisihan 
 Peran media massa terhadap pembentukan moral 
 Toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari 
 Nilai kejujuran 
 Kultur keberagamaan (religious culture) di sekolah 
 Ukhuwah Islamiyah 
 Kepedulian terhadap sesama 
 Bijaksana terhadap penerapan teknologi 
 Etika pergaulan islami  
Babak Semifinal dan Final 
 Radikalisme 
 Demokrasi 
 Multikulturalisme  

Kriteria Penilaian : 
Kriteriapenilaian dilihat dari kedalaman wawasan, kemampuan argumentasi, 
kemampuan komunikasi dan bahasa tubuh, sikap dan etika, serta team work 
(keterlibatan/peran setiap anggota). 

Mekanisme: 
Lomba Debat PAI dilaksanakan dalam 3(tiga) babak, yaitu babak penyisihan, babak 
semifinal, dan babak final. 
Babak Penyisihan 
- Babak penyisihan wajib diikuti oleh seluruh tim yang kemudian akan 

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) grup. Pembagian grup akan diundi 2 jam 
sebelum pelaksanaan lomba. 

- Setiap tim memberikan tanggapan terhadap suatu topik yang akan dipilih secara 
acak pada waktu lomba selama 10 menit (disampaikan oleh pembicara I). 

- Tim lain dipersilahkan memberikan sanggahan terhadap tanggapan yang 
disampaikan (dijawab oleh pembicara II). 

- 2 (dua) tim terbaik dari masing-masing grup akan melaju ke babak semifinal. 
Babak Semifinal 
- Tim semifinalis akan dibagi menjadi 2 (dua) grup, setiap grup terdiri dari 3 (tiga) 

tim. 
- Setiap tim akan memberikan tanggapan terhadap sebuah tema selama 10 menit. 
- Tim lain dipersilahkan memberikan interupsi terhadap tanggapan tersebut. 
- 2 (dua) tim terbaik dari masing-masing grup akan melaju ke babak final. 
Babak Final 
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- Timperingkat pertama di masing-masing grup pada babak semifinal akan 
dipasangkan untuk memperebutkan juara I dan II. Sedangkan tim peringkat 
kedua akan dipasangkan untuk memperebutkan juara III.  

- Salah satu tim ada yang menjadi pihak pro dan pihak kontra. 
- Setiap timakan diberikan waktu 60 menit untuk menyusun argumentasi setelah 

topik diumumkan panitia. 
 

5. Lomba Kreasi Busana Muslimah 
Mekanisme lomba :  

Lomba Kreasi Busana Muslimah dilaksanakan dalam 2 (dua) babak, yaitu babak 
penyisihan dan babak final. 
Babak Penyisihan 
- Babak penyisihan, diikuti oleh semua peserta dengan membawakan 1 (satu) 

buah pakaian hasil desain siswi yang akan dinilai oleh dewan juri. 
- Peserta diharapkan menyiapkan alat tulis untuk membuat sketsa desain pakaian 

yang telah dibuat di depan dewan juri. 
- Peserta harus mempresentasikan hasil kreasinya di depan dewan juri. 
Babak Final 
- Babak final, diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta terbaik dengan membawa 1 (satu) 

orang model yang akan memperagakan pakaian hasil desain siswi di atas 
panggung (model bisa diambil dari peserta yang mengikuti lomba lainnya). 

- Peserta diminta mempresentasikan tentang tema rancangan. 
- Wawancara tim juri tentang wawasan budaya daerah peserta. 

Penilaian: 
Penilaian dilakukan oleh tim ahli di bidang desain busana muslimah dari unsur 
praktisi dan profesional. Aspek yang dinilai meliputi tema desain busana, paduan 
warna, paduan kreasi busana, keserasian busana, penguasaan panggung, dan 
wawasan budaya daerah (khusus finalis).Setiap peserta wajib memakai busana 
muslim, atau busana daerah yang islami, sopan, bersih, rapih, dan menutup aurat. 
 

6. Olimpiade PAI 
 Tahapan Ujian Tertulis, dengan ketentuan: 

1. Tes tertulis dilaksanakan selama 90 menit 
2. Peserta berpakaian muslim yang rapi dan sopan 
3. Peserta membawa alat tulis yang lengkap 
4. Soal berjumlah 60 butir soal dalam bentuk Pilihan Ganda dengan 5 option 
5. Materi soal merupakan materi pembelajaran Kelas X : 30 % ; Kelas XI : 40% , 

Kelas XII :20 % ; dan Materi Kontemporer 10 %. 
6. Ruang lingkup materi yang diujikan terdiri dari : Pelajaran PAI dengan tema 

pokok yang meliputi: Al-Qur’an, Aqidah, Akhlak, Fikih,Sejarah, dan Pengetahuan 
Islam saat ini (Kontemporer). 

7. Lembar Jawaban disediakan panitia berupa LJK (Lembar Jawaban Komputer) 
8. Peserta mengisi LJK dengan menggunkan Pensil 2B yang bukan pensil mekanik 
9. Hasil ujian diperiksa dengan Scaner yang disediakan panitia 
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10. Lima Peserta rengking tertinggi dapat mengikuti tes kedua yaitu Tes 
Performance dan skill 

11. Apabila terdapat peserta yang mendapat nilai tertinggi jumlahnya sama, dua 
orang ataulebih, maka kedua dunya dapat mengikuti tes perfomen dan Skill 

12. Hasil pemeriksaan tidak dapat diganggu gugat 
 Tahapan Ujian Performen dan Skill 

1. Test perfoprmen dan skil dilakukan setelah tes tertulis 
2. Ters performen dan skil di bawah penilaian dewan juri yang ditunjuk panitia 
3. Materi tes performen dan skil terdiri dari pelajaran PAI yang meliputi Al-Quran, 

Aqidah, Ahlak, sejarah dan pengetahuan kontemporer 
4. Pelaksanaan tes performen dan skil dilaksanakan secara terbuka 
5. Waktu pelaksanaan test performen dan skil maksimal selama 4 x 45 menit 
6. Pembagian waktu tes: 

a) 45 menit pertama untuk menyususun bahan presentasi yang dilakukan oleh 
peserta 

b) 45 menit kedua dan ketiga untuk presentasi dan diuji oleh dewan juri 
c) 45 menit keempat pengolahan hasil penilian dewan juri 

7. Tema presentasi diberikan oleh dewan juri pada saat pelaksanaan 
8. Tiga rengking tertinggi dinyatakan sebagai juara secara berurut, yaitu juara satu, 

dua dan tiga 
9. Hasil keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat 

 
7. Lomba Kaligrafi 

1) Lomba kaligrafi dilaksanakan dalam 1 babak 
2) Alokasi waktu maksimal 60 menit 
3) Peralatan gambar dibawa oleh masing-masing peserta  
4) Kertas gambar disediakan oleh panitia dengan ukuran A3 
5) Materi ;  
6) Jenis tulisan; Khat Naskhi 
7) Peserta membuat kaligrafi secara bersamaan pada kertas yang telah disediakan 
8) Unsur Penilaian meliputi : 

No Bidang Penilaian 
Penilaian 

Maksimal Minimal 
1 Ketetapan kaidah tulisan 100 50 
2 Kebersihan,keindahan penulisan  50 25 

3 
Keserasian warna dan 
ornament/hiasan 

50 25 

 Jumlah 200 100 
 

 
BAB  IV 

PENUTUP 
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Pedoman Penyelenggaraan Pentas PAI Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini 
disusun untuk menjadi dasar persiapan bagi masing-masing calon peserta dan pelaksanaan 
lomba. Hal-hal yang bersifat teknis dan belum tertuang dalam pedoman ini akan dijelaskan 
pada saat technical meeting yang waktunya akan ditentukan kemudian dan dimuat melalui 
www.paismabogor.wordpress.com  

Untuk kepentingan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi ke sekretariat PENTAS 
PAI TINGKAT KABUPATEN BOGOR 2014 : 

Contact Person : 
 Sudarjat, S.Pd.I (085219735097) 
 Rahmi Ifada, M.Pd.I (085694131334) 
 Ahmad Jaelani 
 paismabogor@gmail.com 

 
 Media Informasi : 
 Email  : paismabogor@gmail.com 
 FB  : PAISMABOGOR 
 Blog  : paismabogor.wordpress.com 
 

Semoga penyelenggaraan Pentas PAI Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2014 dapat 
berjalan sukses sesuai yang diharapkan, sebagai wadah pengembangan bakat dan minat 
peserta didik dalam mewujudkan tercapainya peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam 
(PAI) di sekolah. 
 


