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KEPUTUSAN 
KETUA PANITIA PELAKSANA 

PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI PAI SEKOLAH DASAR 
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 

 
Nomor:    /Kep./Ket-Panpel/2011 

 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI SEKOLAH DASAR 
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 

 
 
 

KETUA PANITIA PELAKSANA 
 
Menimbang : a. bahwa kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni PAI Sekolah Dasar Kab. 

Sumedang Tahun 2011 merupakan agenda rutin tahunan sebagai 
pengembangan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada sekolah dasar; 

b. bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan pembinaan Pendidikan Agama 
Islam pada lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang meliputi 
pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran islam di 
Kabupaten Sumedang dipandang perlu dtingkatkan, salah satunya melalui 
kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni PAI Sekolah Dasar Kab. Sumedang 
Tahun 2011;  

c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kegiatan Pekan Keterampilan 
dan Seni PAI Sekolah Dasar Kab. Sumedang Tahun 2011 sebagaimana 
butir b, perlu disusun Petunjuk Tekhnis Kegiatan Pekan Keterampilan dan 
Seni PAI Sekolah Dasar Kab. Sumedang Tahun 2011, sehingga tujuan 
kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efesien yang ditetapkan dengan 
Keputusan Ketua Panitia Pelaksana. 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

3. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar 
Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang 
Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

6. Peraturan Direktur Jendera Pendidikan Islam No. DJ.I/12A Tahuh 2009 
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam 
(PAI) Pada Sekolah. 

   
Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Rutin KKG PAI Kabupaten Sumedang tanggal 22 

September 2011 
2. Saran dan petunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Sumedang 
3. Saran dan petunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang 
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MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI 

SEKOLAH DASAR KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 
 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 

1. Kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni PAI Sekolah Dasar Kab. Sumedang Tahun 2011 yang 
selanjutnya disebut PENTAS PAI SD adalah wahana kompetisi yang obyektif dalam bentuk 
perlombaan sebagai upaya mengukur dan memotivasi peserta didik agar lebih mencintai dan 
mengamalkan nilai-nilai ajaran islam.  

2. Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut Panitia adalah satuan pelaksana kegiatan 
Pekan Keterampilan dan Seni PAI Sekolah Dasar Kab. Sumedang Tahun 2011 dari unsur guru PAI 
SD se- Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penasehat Kegiatan yang 
bertugas melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni 
PAI Sekolah Dasar Kab. Sumedang Tahun 2011, mengembangkan sinergis antar pihak terkait dalam 
rangka mencapai tujuan kegiatan yang efektif dan efesien. 

3. Peserta kegiatan yang selanjutnya disebut peserta adalah siswa-siswi tingkat Sekolah Dasar di 
Kabupaten Sumedang yang merupakan utusan dari tingkat kecamatan. 

4. Guru Pembimbing Lomba yang selanjutnya disebut guru pembimbing adalah seorang guru yang 
bertugas mendampingi peserta selama mengikuti perlombaan. 

5. Dewan Juri adalah sekumpulan orang dari unsur guru PAI utusan kecamatan yang diberikan tugas 
oleh panitia untuk melakukan penjurian pada setiap mata lomba dan ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Ketua Panitia Pelaksana. 

6. Official adalah satu orang guru pembimbing untuk setiap mata lomba yang diberi tugas oleh Ketua 
KKG PAI kecamatan. 

7. Technical Meeting adalah musyawarah yang diikuti oleh unsur panitia dan utusan dari setiap 
kecamatan yang membahas materi dalam petunjuk teknis ini. 

 
 

Bagian Kedua 
Maksud 
Pasal 2 

 
Maksud Kegiatan adalah: 

a. Sebagai media untuk memperkokoh jalinan silaturahmi fungsional dalam upaya menopang ukhuwah 
islamiyah terutama di kalangan pengurus KKG PAI kabupaten dan kota, pengurus KKG Provinsi Jawa 
Barat, Guru PAI Sekolah Dasar, siswa berprestasi, dan seluruh kalangan yang bertujuan sama, yaitu 
memajukan pendidikan Islam. 
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b. Sebagai wahana untuk menumbuhkan semangat juang dalam upaya mewujudkan generasi islami 
masa depan yang cerdas, beriman, dan bertakwa (UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional) 

c. Sebagai upaya untuk menyukseskan program pemerintah yang tertuang dalam UU Sistem Pendidikan 
Nasional Nomor 20 tahun 2003 yaitu mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 
 

Bagian Ketiga 
Tujuan 
Pasal 3 

Tujuan Kegiatan adalah: 

a. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT 

b. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan peserta didik terhadap ajaran islam sehingga dapat 
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Memberikan motivasi terhadap peserta didik agar lebih bergairah mempelajari dan mencintai 
pendidikan agama islam. 

d. Menanamkan dan menumbuhkan rasa ukhuwah islamiyah peserta didik sehingga rukun dan damai di 
antara mereka. 

e. Menjadikan sarana tolak ukur keberhasilan pembinaan Pendidikan Agama Islam pada lembaga 
pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan 
pengamalan ajaran islam. 

f. Meningkatkan keberanian dan kemandirian peserta didik dalam menumbuhkan bakat dan minatnya. 
  
 

 
 

BAB II 
WAKTU DAN TEMPAT  

 
Bagian Kesatu  

Waktu 
Pasal 4 

 
Kegiatan diselenggarakan selama (1) hari pada tanggal 21 Desember 2011 dan dimulai pada pukul 08.00 
waktu setempat sampai dengan selesai. 
 
 

Bagian Kedua  
Tempat 
Pasal 5 

 
Penyelenggaraan kegiatan bertempat di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang  
Jl. Kutamaya No. 25 Sumedang. 
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BAB III 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 6 

Kegiatan dibiayai dari rencana sumber-sumber penerimaan dana, sebagai berikut: 

a. Kas KKG PAI SD Kab. Sumedang 

b. Kontribusi KKG PAI Kecamatan  

c. POKJAWAS PAI Sumedang  

d. BAZ Sumedang  

e. Pemda Sumedang  

f. Fasilitasi Kantor Kementrian Agama Sumedang  

g. Fasilitasi Dinas Pendidikan Sumedang  

h. Pihak lain yang bersifat tidak mengikat 

 
 

BAB IV 
PESERTA LOMBA 

 
 Pasal 7 

(1) Siswa-siswi sekolah dasar utusan setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang dan merupakan hasil 
seleksi kegiatan PENTAS PAI SD tingkat kecamatan yang dibuktikan dengan salinan berita acara 
atau surat keputusan hasil kejuaran. 

(2) Setiap peserta tidak boleh merangkap lebih dari satu mata lomba. 

(3) Peserta didaftarkan secara kolektif oleh pengurus KKG PAI kecamatan selambat-lambatnya 2 (dua) 
hari sebelum penyelenggaraan kegiatan. 

(4) Peserta pada setiap mata lomba wajib didampingi oleh satu orang guru pembimbing yang diberi tugas 
oleh Ketua KKG PAI Kecamatan 

(5) Selama perlombaan peserta dan guru pembimbing wajib memakai pakaian rapih dan sopan serta 
memakai pengenal khusus yang disediakan oleh panitia. 

(6) Peserta harus berada di tempat lomba 30 menit sebelum lomba dimulai; 

(7) Peserta tidak diperkenankan meninggalkan tempat perlombaan sebelum lomba selesai 
 
 

BAB V 
JENIS DAN MATERI LOMBA 

 
Bagian Kesatu 
Jenis Lomba 

Pasal 8 
 
Kegiatan PENTAS PAI SD Kabupaten Sumedang Tahun 2011 terdiri dari tujuh mata lomba, sebagai 
berikut: 

a. Lomba Cerdas Cermat Agama (CCA); 

b. Lomba Ceramah (Pildacil); 



 - 5 - 

c. Lomba Hifdzil Qur`ân (hafalan surat-surat pendek); 

d. Lomba Kaligrafi; 

e. Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur`ân dan Saritilawah; 

f. Lomba praktek kesempurnaan gerakan dan bacaan shalat fardhu; 

g. Lomba Qosidah. 
 
 

Bagian kedua 
Materi Lomba 

Pasal 9 
 

a. Meteri Lomba Cerdas Cermat Agama (CCA) adalah seluruh materi Pendidikan Agama Islam Sekolah 
Dasar sebagaima tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 
tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan pengetahuan agama islam 
umum lainnya yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta. 

b. Materi Lomba Ceramah (Pildacil) adalah materi keagamaan islam bersifat umum dengan isi materi 
mempertimbangkan tingkat pemahaman peserta 

c. Materi Lomba Hifdzil Qur`ân (hafalan surat-surat pendek) terdiri dari materi wajib dan pilihan, sebagai 
berikut: 

1. Materi wajib adalah Surat Al ‘Alaa ayat 1 samapai dengan 19 

2. Materi pilihan adalan Surat Al ‘Alaa sampai An Nass 

d. Materi Lomba Kaligrafi adalah Surat An Nashr ayat 1 sampai dengan 3 dengan jenis tulisan Khat 
Naskhi. 

e. Materi Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur`ân adalah Surat Al Baqoroh dengan maqro masing-masing 
peserta ditentukan melalui pengundian.  

f. Materi Lomba praktek kesempurnaan gerakan dan bacaan shalat fardhu adalah sholat maghrib 
berjama’ah  

g. Materi Lomba Qosidah terdiri dari lagu wajib dan lagu pilihan, sebagai berikut: 

1. Lagu wajib adalah lagu Kota Santri 

2. Lagu Pilihan adalah satu lagu yang bernafaskan islam 

 
 

 
BAB VI 

PERATURAN LOMBA 
 

Pasal 10 

(1) Lomba Cerdas Cermat Agama (CCA), sebagai berikut: 

a. Peserta lomba adalah grup terdiri dari tiga orang, boleh campuran putra-putri, seorang bertindak 
sebagai juru bicara dan dua orang sebagai pendamping; 

b. Peserta berpakaian seragam sekolah dasar 

c. Setiap regu didampingi oleh seorang guru Pembina dari sekolah peserta bersangkutan; 

d. Sistem lomba pada babak penyisihan adalah sistem gugur. 
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e. Setiap regu mendapat soal jatah regu dalam satu amplop berisi sepuluh soal dan disediakan satu 
amplop soal rebutan bagi semua regu; 

f. Jawaban pada soal jatah untuk tiap regu disampaikan oleh juru bicara selambat-lambatnya 60 
detik setelah soal selesai dibacakan. 

g. Jawaban yang benar pada soal jatah regu mendapat nilai 100 dan jawaban salah tidak 
mendapatkan nilai juga tidak ada pengurangan nilai. Untuk nilai yang kurang sempurna  nilai 
merupakan kebijakan juri dengan keliapatan 25.  

h. Pada saat soal jatah regu tidak dapat dijawab, maka dapat dijawab oleh regu lain yang terlebih 
dahulu menekan bel dengan ketentuan jika jawaban benar diberikan nilai 100 dan jika jawaban 
salah diberikan pengurangan nilai 25. 

i. Jawaban pada soal rebutan dapat disampaikan oleh juru bicara dan atau pendamping dan 
ditentukan olah siapa yang terlebih dahulu menekan bel, selambat-lambatnya 60 detik setelah bel 
berbunyi. 

j. Jawaban yang diakui pada soal rebutan adalah jawaban pertama yang diucapkan oleh anggota 
regu tersebut. 

k. Pada soal rebutan bila menekan bel dan menjawab salah atau tidak menjawab sama sekali, maka 
nilai akan dikurangi 100, Kemudian soal tidak dilempar kepada regu lain; 

l. Bila peserta mendapat bantuan/informasi dari luar tim pendukungnya  dalam menjawab soal, maka 
soal akan dibatalkan dantidak akan diganti.  

m. Pada soal rebutan, bila soal belum selesai dibacakan kemudian salah satu regu menekan bel, 
maka pembacaan soal akan dihentikan dan yang menekan bel dipersilahkan menjawab. 

n. Jika ditemukan nilai terbanyak yang sama, maka akan diberikan satu soal tambahan untuk 
diperebutkan. 

o. Juara/pemenang lomba adalah regu yang dapat mengumpulkan nilai paling banyak. 

p. Peserta dilarang membawa alat komunikasi apa pun ketika berlangsung lomba.  

 

(2) Lomba Ceramah (Pildacil), sebagai berikut: 

a. Peserta lomba adalah seorang siswa putra (pa) dan seorang siswa putri (pi) 

b. Peserta berpakaian busana muslim 

c. Penyampaian pidato dilakukan tanpa teks dengan menggunakan bahasa Indonesia. 

d. Materi pidato dikuatkan dengan ayat-ayat Al Qur’an dan Al Hadist 

e. Pidato boleh diselingi humor yang menyegarkan dan memantapkan isi pidato. 

f. Waktu tampil setiap peserta maksimal 10 menit. 

g. Unsur yang dinilai: 

No. Unsur Yang Dinilai 
Penilaian 

Maksimal Minimal 

1. Teknik/vocal/intonasi 30 15 

2. Penguasaan materi  40 20 

 Kesuaian tema dan materi   

3. Gestur (ekspresi wajah) 10 5 

4. Sikap 10 5 

5. Pakaian 10 5 

Jumlah nilai 100 50 
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h. Jika ditemukan nilai tertinggi yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar 
pada bidang penilaian penguasaan materi 

i. Juara/pemenang lomba adalah peserta dengan nilai tertinggi (dari jumlah total ketiga juri) 

j. Jika Peserta dipanggil sebanyak 3 kali  dalam waktu satu menit tidak hadir dianggap gugur 

 

(3) Lomba Hifdzil Qur`ân (hafalan surat-surat pendek), sebagai berikut: 

a. Peserta lomba adalah seorang siswa putra (pa) dan seorang siswa putri (pi) 

b. Peserta berpakaian busana muslim 

c. Peserta melafalkan surat wajib secara utuh 

d. Untuk surat pilihan, pertanyaan diberikan oleh dewan juri kepada peserta sesuai dengan cara 
perintah menyambung ayat, melafalkan satu surat penuh, menyambung akhir ayat ke surat 
berikutnya dan menyebutkan nama surat, sesuai dengan amplop soal yang dipilih. 

e. Unsur yang dinilai: 

No. Bidang penilaian 
Penilaian 

Maksimal Minimal 

1. Bidang tajwid 100 50 

2. Bidang fashahah wal adab 100 50 

3. Bidang tahfidz (hafalan) 150 50 

Jumlah nilai 300 150 

 

f. Jika ditemukan nilai tertinggi yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar 
pada bidang penilaian tahfidz (hafalan) 

g. Juara/pemenang lomba adalah peserta dengan nilai tertinggi (dari jumlah total ketiga juri) 

h. Jika Peserta dipanggil sebanyak 3 kali  dalam waktu satu menit tidak hadir dianggap gugur. 

i. Diselenggarakan di dua lokasi untuk pa dan pi 

 

 

(4) Lomba Kaligrafi, sebagai berikut: 

a. Peserta lomba adalah seorang siswa putra (pa) dan seorang siswa putri (pi)  

b. Peserta berpakaian busana muslim 

c. Peserta lomba menyalin QS ANNASR ayat atau potongan ayat Al Qur’an yang telah disediakan 

d. Kertas kerja yang digunakan adalah kertas gambar polos putih berukuran A3 yang disediakan oleh 
panitia 

e. Peserta wajib membawa alat tulis dan alat mewarnai. 

f. Warna tinta pada tulisan adalah hitam dengan menggunakan alat tulis spidol atau ballpoint. 

g. Peserta boleh menambahkan ornamen hiasan pada pinggir tulisan sebagai bingkai dengan warna 
bebas. 

h. Nomor peserta ditulis di sudut kanan atas kertas kerja  

i. Waktu yang digunakan untuk lomba adalah 120 menit 

j. Unsur yang dinilai: 
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No. Bidang penilaian 
Penilaian 

Maksimal Minimal 

1. Ketetapan kaidah tulisan 100 50 

2. Kebersihan, keindahan penulisan 50 25 

3. Keserasian warna & ornament (variasi) 50 25 

Jumlah nilai 200 100 

k. Jika ditemukan nilai tertinggi yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar 
pada bidang penilaian ketepatan kaidah penulisan 

l. Juara/pemenang lomba adalah peserta dengan nilai tertinggi (dari jumlah total ketiga juri) 

 

(5) Lomba Musabaqoh Tilawatil Qur`ân dan Saritilawah, sebagai berikut: 

a. Peserta lomba adalah dua siswa putra (pa) dan dua siswa putri (pi) yang masing-masing terdiri 
atas pembaca Al Qur’an dan seorang pembaca saritilawah 

b. Peserta berpakaian busana muslim 

c. Peserta membacakan ayat-ayat Al Qur’an sesuai dengan maqro yang telah ditentukan berikut 
saritilawahnya selama 5 menit. 

d. Jumlah lagu yang dilantunkan minimal 3 lagu 

e. Unsur yang dinilai: 

No. Bidang penilaian 
 Penilaian 

Maksimal Minimal 

1. Bidang tajwid 100 50 

2. Bidang fashahah wal adab 50 25 

3. Bidang lagu/Nagmah 50 25 

4. Saritilawah 50 25 

Jumlah nilai 250 125 

f. Jika ditemukan nilai tertinggi yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar 
pada bidang penilaian tajwid. 

g. Juara/pemenang lomba adalah peserta dengan nilai tertinggi (dari jumlah total ketiga juri) 

 

(6) Lomba praktek kesempurnaan gerakan dan bacaan shalat fardhu, sebagai berikut: 

a. Peserta lomba adalah grup terdiri dari tiga orang dengan formasi seorang siswa laki-laki sebagai 
imam, seorang siswa laki-laki sebagai makmum dan seorang siswa perempuan sebagai makmum. 

b. Peserta melakukan sholat berjama’ah maghrib secara sempurna 

c. Seluruh bacaan imam dikeraskan dari mulai raka’at pertama hingga selesai. 

d. Seluruh bacaan dikeraskan oleh imam dan makmum dari mulai raka’at pertama hingga selesai 
kecuali bacaan al fatihah dan surat pilihan di baca dhahar oleh imam pada rakaat 1 dan 2.  

e. Surat pilihan adalah al kafirun dan an nashr  
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f. Unsur yang dinilai: 

No. Bidang penilaian 
Penilaian 

Maksimal Minimal 

1. Kesempurnaan bacaan 100 50 

2. Kesempurnaan gerakan 100 50 

3. Pakaian 50 25 

Jumlah nilai 250 125 

 

g. Jika ditemukan nilai tertinggi yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar 
pada bidang penilaian kesempurnaan bacaan 

h. Juara/pemenang lomba adalah peserta dengan nilai tertinggi (dari jumlah total ketiga juri) 

 

(7) Lomba Qosidah, sebagai berikut: 

a. Peserta lomba adalah grup terdiri dari sekurang-kurangnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 15 
orang. 

b. Peserta menampilkan dua lagu yang terdiri dari lagu wajib (kota santri) dan lagu pilihan (bebas) 
(dinyanyikan oleh 1 orang) kecuali pada waktu koor 

c. Alat musik yag digunakan adalah rebana dan tidak diperbolehkan menggunakan alat musik 
tambahan berjenis apa pun. (khusus genjring + kecrék) 

d. Peserta satu grup laki-laki atau perempuan (tidak diperbolehkan campuran) 

e. Peserta dipanggil berdasarkan no. urut 

f. Peserta setelah 3 kali dalam satu menit pemanggilan tidak hadir, dianggap gugur. 

g. Peserta dipersilahkan memegang mic bebas (menggunakan tongkat mic atau dipegang) 

h. Unsur yang dinilai: 

No. Bidang penilaian 
Penilaian 

Maksimal Minimal 

1. 

Bidang vokal 
a. Materi  suara 
b. Teknik vokal 
c. kekompakan koor 
d. Phrasering/nafas 
e. Pashahah/artikkulasi 
f. Expresi dan penjiwaan 

100 50 

2. 

Bidang  penampilan 
a. Acting/gerak 
b. Formasi dan komposisi 
c. Ekspresi /penjiwaan 
d. Tata busana 
e. Penguasaan pentas 

100 50 

3. 

Bidang instrument 
a. Teknik bermain 
b. Kekompakan 
c. Tempo 
d. Texture/kerapihan 
e. Aransemen musik 

100 50 

Jumlah nilai 300 150 
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i. Jika ditemukan nilai tertinggi yang sama, maka juaranya ditetapkan berdasarkan nilai terbesar 
pada bidang penilaian kualitas vokal 

j. Juara/pemenang lomba adalah peserta dengan nilai tertinggi (dari jumlah total ketiga juri) 

 
 

BAB VII 
DEWAN JURI DAN POLA PENJURIAN 

 
Bagian Kesatu 

Dewan Juri 
Pasal 11 

(1) Anggota dewan juri dari unsur guru PAI pada Sekolah Dasar utusan kecamatan yang dipandang 
memiliki kompetensi melakukan penjurian pada seluruh mata lomba 

(2) Anggota dewan juri ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Pelaksana  

(3) Anggota dewan juri dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada pola penjurian dan 
peraturan perlombaan. 

(4) Anggota dewan juri dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi sikap profesional, 
obyektifit, netral, jujur, dan bertanggungjawab. 

(5) Selama perlombaan, angota dewan juri wajib memakai tanda pengenal khusus 
  
 

Bagian Kedua 
Pola Penjurian 

Pasal 12 

(1) Setiap perlombaan dinilai oleh 3 (tiga) orang juri yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) 
orang anggota. 

(2) Setiap juri melakukan penilaian pada seluruh bidang penilaian yang telah ditetapkan. 

(3) Pemanggilan peserta berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan 

(4) Apabila peserta setelah dipanggil berulang-ulang sebanyak 3 kali dan tetap tidak bisa tampil, maka 
dinyatakan gugur. 

(5) Jeda waktu pemanggilan ulang dari pemanggilan pertama hingga selanjutnya, selambat-lambatnya 60 
detik. 

(6) Selama perlombaan berlangsung, hasil penilaian juri bersifat tertutup dan rahasia 

(7) Selama perlombaan berlangsung, juri tidak boleh meninggalkan tempat perlombaan tanpa seizin 
koordinator mata lomba. 

(8) Apabila terdapat hal-hal yang dianggap meragukan dalam memberikan penilaian, antar juri 
diperbolehkan melakukan diskusi singkat.  

(9) Setelah selesai perlombaan, dewan juri pada setiap mata lomba melakukan rapat untuk menentukan 
pemenang mata lomba yang terdiri dari juara 1, 2, 3 serta juara harapan 1, 2 dan 3. 

(10) Setelah data-data pemenang setiap lomba terkumpul, selanjutnya seluruh anggota dewan juri 
melakukan rapat untuk menentukan juara umum. 
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BAB VIII 
PROTES 
Pasal 13 

(1) Protes hanya dilakukan apabila terjadi hal-hal yang dianggap melanggar norma dan kriteria; 

(2) Pengajuan protes hanya dapat dilakukan oleh official lomba dari masing-masing kecamatan; 

(3) Protes ditujukan kepada koordinator masing-masing mata lomba. 

 

 
 

BAB IX 
PENENTUAN JUARA 

Pasal 14 

(1) Penentuan juara mata lomba dan juara umum ditetapkan melalui rapat dewan juri; 

(2) Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap selama kondisi pengawasan 
melalui protes tidak membuktikan lain; 

(3) Penentuan Juara Umum didasarkan kepada: 

a. Jumlah perolehan juara 1 dari masing-masing lomba; 

b. Jika jumlah juara 1 sama maka dilihat dari jumlah perolehan juara ke 2 dan seterusnya; 

(4) Hasil keputusan dewan juri ditetapkan dengan keputusan ketua panitia. 

(5) Jika keputusan dewan juri telah diumumkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka 
dapat digugurkan setelah melalui proses pertimbangan terhadap bukti-bukti otentik melalui sidang 
panitia yang dipimpin oleh ketua panitia dengan melibatkan para ketua KKG PAI kecamatan. 

 

 
 

BAB X 
HADIAH DAN PENGHARGAAN 

 
Pasal 15 

 

(1) Hadiah dan penghargaan diberikan kepada pemenang lomba sebagai motivasi untuk meningkatkan 
minat, bakat, kemampuan dan keterampilan dalam bidang pendidikan agama islam pada sekolah 
dasar. 

(2) Hadiah dan penghargaan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3 serta juara harapan 1, 2, dan 3. 

(3) Hadiah dan pengahargaan yang diberikan kepada pemenang mata lomba berupa piala/trophy dan 
sertifikat. 

(4) Hadiah dan penghargaan yang diberikan kepada juara umum berupa piala tetap atas nama pejabat 
daerah dan piala bergilir atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang serta 
sertifikat. 
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BAB XI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 16 

 
(1) Petunjuk Tekhnis Kegiatan PENTAS PAI SD Kabupaten Sumedang Tahun 2011 ini dibuat untuk 

dijadikan pedoman umum bagi pelaksanaan kegiatan dan agar disebarluaskan kepada pelaksana 
kegiatan, KKG PAI kecamatan dan stakeholders terkait. 

(2) Hal-hal yang belem diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan teknis 
yang dikeluarkan oleh panitia kegiatan. 

 
 

BAB XII 
PENUTUP 

 
Pasal 17 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : SUMEDANG 
Pada Tanggal : 14 November 2011 

 Ketua KKG PAI Ketua Pelaksana PENTAS PAI SD 
 Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sumedang Tahun 2011, 

 Edi Junaedi, S.Hut, S.Ag. Yusup Buhori Muslim, S.Pd.I 

Penanggung Jawab: 
Kasi Mapenda Kementerian Agama  

Kantor Kab. Sumedang, 

Drs. Yayan Muchtar 

Tembusan : 
1. Yth. Kepala Kementerian Agama Kantor Kab. Sumedang; 
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumedang; 
3. Yth. Penanggungjawab Kegiatan PENTAS PAI SD Kab. Sumedang Tahun 2011; 
4. Yth. Panitia Pengarah Kegiatan PENTAS PAI SD Kab. Sumedang Tahun 2011. 


