Plh Kakankemenag Ansar Buka Muskerda AGPAII Banggai Laut

Banggai Laut (Kemenag Sulteng) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam
Indonesia (AGPAII) Kabupaten Banggai Laut menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda). yang dibuka
oleh Plh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut, Ansar, Sabtu (13/11/21). Bertempat
diruang rapat Kantor Kemenag Banggai Laut.
Kegiatan muskerda ini mengusung tema "Mewujudkan Organisasi Profesi yang Profesional Dalam Bingkai
Islam yang Rahmatan Lil'alamin" dihadiri oleh Kepala Dinas Dikpora Banggai Laut, Ketua PGRI Banggai Laut
yang diwakili oleh wakil ketua PGRI Arif Momping.
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Dalam Sambutannya Ansar menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya atas dilaksanakannya muskerda
AGPAII ini, dimana AGPAII Banggai Laut pembentukan dan pengukuhannya terbilang masih baru namun
kehadiran dan keberadaanya sudah sangat dirasakan.
"Muskerda AGPAII tentunya menjadi momentum sekaligus menjadi harapan kita agar AGPAII benar-benar
eksis dan sudah dirasakan keberadaanya, baik bagi guru pendidikan agama islam, peserta didik dan masyarakat
secara umum" ungkapnya
Lebih lanjut, Ansar mengharapkan agar musyawarah kerja AGPAII dapat melahirkan ide yang baru dan gagasan
yang inovatif sehingga GPAI dapat meningkatkan kompetensinya dalam menentukan program kerja.
Ansar juga menjelaskan beberapa hal yang ditekankan dalam membangun sebuah organisasi termasuk dalam
Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam.
Sementara itu, Arif Momping dalam sambutannya mengatakan antara AGPAII dan PGRI dapat membangun
kerjasama dalam meningkatkan Profesionalitas guru.
"Meningkatkan Profesionalitas guru dapat mengembangkan mutu Pendidikan yang berkualitas di Banggai Laut
" tandasnya
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Ketua AGPAII Banggai Laut Ilham Ahama, selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan tujuan
muskerda ini, yang pertama, untuk merumuskan dan mengesahkan Program Kerja DPD AGPAII Masa Bakti
2021-2026, kedua, dapat menyambung hubungan silahturahmi antar sesama guru pendidikan agama islam dan
yang ketiga, menjadi bagian untuk meningkatkan kompetensi guru PAI.
Mengakhiri Laporannya, Ilham mengatakan sumber dana kegiatan muskerda berasal dari iuran guru pendidikan
agama islam se- Kabupaten Banggai Laut dan sumbangan dana lain yang tidak mengikat.

By. (MH).

