
NOTULA RAPAT 

 

Hari, Tanggal :  Selasa, 28 Oktober 2014 

Pembahasan :  Musyawarah Rutin, Pembinaan & Pembahasan Juknis PENTAS PAI SD 

Tingkat Kab. Sumedang Tahun 2014 

  Tempat : Sekretariat KKG PAI SD Kab. (Aula Kantor Kementerian Agama Kab. 

Sumedang). 

Waktu :  08.00 WIB s.d selesai 

 

Susunan Acara: 

1. Pembukaan 

2. Kultum (Ketua KKG PAI SD Kec. Ganeas) 

- Segala sesuatu yang di ucapkan oleh seseorang itu tidak lepas dari pengawasan para 

malaikat. 

- Bahasa adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyempurna dari segala ibadah kita 

- Lidah lebih tajam dari pedang, maka kita semua hendaklah menjaga lisan kita dari 

segala ucapan yang dapat menyakiti orang lain. 

3. Pembinaan dari Ketua Pokjawas PAIS Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang 

- Spontanitas GPAI dalam melakukan kegiatan keagamaan adalah sesuatu yang 

diharapkan, siap setiap saat jika diperlukan. 

- GPAI harus merasa bangga jika orang lain telah menilai kita sebagai Ustadz atau 

Ustadzah. 

- Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas diharapkan dapat menjadi motto para GPAI 

- 5 M sebagai pedoman GPAI diharapkan dapat di Implementasikan 

- Dalam pembuatan administrasi di siapkan untuk satu semester, tidak terlalu jauh 

sampai untuk satu tahun. 

- Keluhan mengenai Kurikulum 2013 dari para GPAI, terutama masalah penilaian itu 

hanyalah karena GPAI malas untuk terus mempelajarinya 

- Apresiasi yang baik untuk para GPAI SD karena telah berhasil dalam pendidikan 

akhlaqul karimah bagi peserta didik 

 

4. Pembinaan dari KASI PAIS Kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang 

- Menyikapi dari arahan Ketua Pokjawas adalah perihal pentingnya melaksanakan 

Implementasi Kurikulum 2013 bagi para GPAI 

- Tolak ukur derajat manusia itu adalah dari Ilmu, karena Allah Swt akan mengangkat 

derajat manusia itu karena Ilmunya 

- Kunci keberhasilan pendidikan bagi peserta didik itu ada pada seorang Guru itu sendiri 

- Para GPAI telah ditingkatkan kesejahteraannya dengan tunjangan Profesi, maka dari 

hal tertsebut di harapkan para GPAI dapat meningkatkan kompetensinya salah satunya 

melalui pengembangan kemampuan dalam ICT, dan kelengkapan alat ICT tersebut 

dapat terpenuhi terbeli dari Tunjangan profesi yang telah diberikan, pemerintah tidak 

mengharapakan bahwa Tunjangan Profesi tersebut di peruntukan untuk hal yang lain 

di luar keperluan pendidikan. 

- Mengenai distribusi buku sumber PAI SD, melalui dinas pendidikan 

- Mengenai Data EMIS penting untuk keberlanjutan administrasi guru sehungga 

diharapkan benar-benar tuntas dan valid karena harus di sinkronkan dengan data Dinas 

Pendidikan yang ada di website Padamu Negeri 



- Untuk GPAI yang telah pensiun, diharapakan KKG kecamatan atau pengawas 

kecamatan dapat melaporkan perihal pensiun tersebut kepada PAIS. 

- Total tunjangan profesi untuk GPAI di Kabupaten Sumedang kurang lebih  sekitar 3 

milyar rupiah 

- Total GPAI SD s.d SMA di kabupaten sumedang adalah 1332 

- 930 GPAI telah sertifikasi 

- Dari jumlah tersebut masih ada selisih yang belum sinkron dari jumlah keseluruhan 

GPAI dengan yang telah sertifikasi 

- Inpasing bagi guru non PNS, segera diusulkan melalui Dinas Pendidikan 

- Bagi GPAI yang kekurangan 2 JTM dapat dipenuhi dengan kegiatan ekstrakurikuler 

 

5. Ketua KKG PAI SD 

Perihal : 

Arahan & Penyampaian informasi-informasi: 

- Apresiasi yang sebesar-besarnya bagi KKG kecamatan yang telah melaksanakan 

Gebyar khatam Qur’an di masing-masing kecamatan pada tahun baru hijriyah (1 

muharam) 

- Eksistensi GPAI/KKG di masing-masing Kecamatan dalam berbagai kegiatan, 

diharapkan mampu dapat menggugah para pejabat khususnya pejabat  UPTD dalam 

membantu setiap kegiatan KKG PAI 

- Basis data EMIS diharapkan di buat se-valid mungkin mulai dari GPAI, pengolahan 

di Kecamatan, kabupaten sampai Pusat 

- GPAI di harapkan dapat secepatnya melaporkan kenaikan berkala kepada PAIS 

- AKSI/ Akselerasi Kemandirian      Inovatif 

- Peningkatan Kemandirian GPAI kedepannya akan di lakukan melalui KKG PAI 

- Operator hendaklah dapat terus menjalin komunikasi dengan KASI PAIS maupun 

dengan Dinas pendidikan 

- Pembagian pelajaran untuk semester 1 dan 2 dalam pelaksanaannya di bagi 2 dari 

jumlah banyaknya pelajaran di masing-masing kelas 

- Perihal kegiatan roadshow dari KASI PAIS dan KKG PAI Kab. ke tiap wilayah, akan 

segera dilaksanakan, dalam agenda penguatan kelembagaan, pembinaan, 

memecahkan masalah secara bersama yang dihadapai  langsung oleh para GPAI di 

masing-masing wilayah 

- KKG PAI diharapkan dapat membantu dalam pemecahan masalah bagi para GPAI 

khususnya di masing-masing kecamatan 

- Implementasi kurikulum 2013 masih banyak di pandang membingungkan oleh para 

GPAI, sehingga dalam hal ini peran KKG Kec. mampu memidiasi terhadap masalah 

tersebut dengan bekerjasama dengan semua pihak yang bersangkutan dalam 

memecahkan masalah tersebut 

- Implementasi kurikulum 2013 berhubungan dengan penguasaan ICT, penguasaan 

metode dan kompetensi lainnya, yang mampu meningkatkan profesionalime guru. 


