
KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

KKG - PAI 
KABUPATEN SUMEDANG 

Sekretariat:  Gedung Serbaguna Kemenag Sumedang Jl. Kutamaya No. 25 Sumedang  
e-mail : kkgpai_sumedang@yahoo.co.id – kkgpai_smd@yahoo.co.id – web: kkgpaisumedang.wordpress.com  

 
Nomor : 016/kkg.pai/kab/II/2012 
Lampiran  : - 
Perihal : Pemberitahuan 

Kepada 

Yth.  Para Ketua KKG PAI Kec. Se-Kab. Sumedang 

di 

Sumedang 

َ يَ ل َع ََمَ لَ لسَ اَ  َ رَ وَ َك  َهَ ت َكَ رَ ب َوَ َللاَهَةَ ح 

Semoga curahan rahmat dan maghfirah Allah SWT senantiasa menyertai segala aktivitas kita semua.  Amin. 

Sebagai tindak lanjut Kegiatan Workshop Pengembangan Mutu PAI yang telah dilaksanakan, kami beritahukan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Pengkomunikasian kembali seluruh materi/informasi yang disampaikan pada saat workshop selambat-

lambatnya tanggal 14 Maret 2012. 

2. Output/hasil/keluaran pengkomunikasian kembali sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, merupakan 

kesepakatan GPAI di tingkat kecamatan berkenaan dengan agenda prioritas KKG Kec. yang meliputi: 

a. Pengembangan mutu GPAI Berbasis Kemandirian KKG Kecamatan (sumberdaya digalang secara mandiri 

oleh KKG Kecamatan)----- dapat melalui akses kerjasama dengan sponsor, dll.  

b. Peningkatan mutu Kinerja KKG Kec., (saran): Apabila selama ini kepengurusan dipandang kurang memiliki 

performa membangkitkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan antar GPAI, kurang memiliki 

kepedulian kepada GPAI, akuntabilitas dan transparansinya rendah, dan hal-hal lain yang dipandang 

kurang cakapnya dalam pengelolaan lembaga KKG, mohon dikaji ulang yang selanjutnya untuk segera 

melakukan revitalisasi kepengurusan serta pembenahan-pembenahan lainnya. 

c. Penguatan ke-PAI-an di Kecamatan melalui langkah-langkah (saran): 

1) Penguatan sinergisitas dengan unsur UPTD dan K3S Kec. dalam intensifikasi pelaksanaan 

ekstrakurikuler PAI (Pembiasaan Akhlakul Karimah, BTQ, Pentas PAI, dll). 

2) Penguatan sinergisitas dengan komponen keeagamaan (KUA, MUI Kec., BAZ, ponpes, MDA, dsb) 

dalam membangun pola dukungan pengembangan PAI pada Sekolah. 

3) Penguatan kompetensi kepribadian dan sosial GPAI melalui intensifikasi keterlibatan pada kegiatan-

kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan UPTD dan Pemerintahan Kecamatan. 

3. Penyampaian/presentasi Perkembangan dari masing-masing kecamatan berkenaan dengan hal-hal termaksud 

di atas, akan dilaksankan pada saat Musyawarah Kerja Rutin KKG PAI Kabupaten tanggal 15 Maret 2012 (batas 

maksimal). 

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

َ يَ ل َع ََمَ لَ سَ لَاوَ  َ رَ وَ َك   هَ ت َكَ رَ ب َوَ َللاَهَةَ ح 
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