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Sehubungan dengan adanya alokasi anggaran DIPA Kantor Kementerian Agama 
Kab. Gresik Tahun 2014 untuk pemberian subsidi tunjangan fungsional bagi guru bukan 
pegawai negeri sipil (STF-GBPNS) Tahun 2014 Semester II, maka di mohon saudara 
untuk mengirimkan data usulan guru yang layak untuk diusulkan menerima Subsidi 
Tunjangan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2014 
Semester II, Sasaran penerima STF GBPNS Tahun 2014 Semester II adalah guru dengan 
kreteria persyaratan sebagai berikut :  
1. UMUM  

a. Berstatus sebagai guru RA/Madrasah   
b. Bukan PNS atau CPNS pada Instansi Kementerian Agama atau Instansi lain.  

 
2. KHUSUS  

a. Aktif mengajar di RA/Madrasah   
b. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)   
c. Sekurang-kurangnya telah 2 (Dua) tahun mengajar di RA/Madrasah, dan 

diutamakan bagi guru tetap atau guru yang lebih lama mengabdi di Ra/Madrasah. 
Yang dimaksud guru tetap dalam pedoman ini adalah guru yang diangkat oleh 
ketua penyelenggara pendidikan (yayasan atau lainnya), atau kepala 
RA/Madrasah untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus 
menerus, dan tercatat pada suatu administrasi pangkal (satmingkal) di 
RA/Madrasah yang memiliki izin pendirian dari kementerian Agama serta 
melaksanakan tugas pokok sebagai guru.   

d. Diutamakan bagi guru yang memiliki beban kerja 24 (dua puluh empat) Jam 
Tatap Muka (JTM) per minggu atau yang lebih banyak beban kerjanya   

e. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA 
Kementerian Agama, Guru RA/Madrasah yang menjadi penerima bantuan 
tunjangan profesi atau bantuan tunjangan khusus tetap dapat menjadi penerima 
TFG ini jika memenuhi persyaratan.   

f. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS  

 
3. MEKANISME PELAKSANAAN  

a. Penetapan Penerima   
1. Kepala RA/Madrasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan 

GURU TETAP dalam lingkup tugasnya yang memenuhi syarat untuk diajukan 
ke Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik sebagai calon penerima STF-
GBPNS. Setiap calon yang diajukan harus disertai dengan dokumen 
pendukung yang meliputi:   
1). Kartu Cetak aktif NUPTK Tahun Ajaran 2014-2015 Semester I, Khusus 

kepala Madrasah jika sistem belum siap untuk cetak aktif NUPTK maka 
menggunakan foto copy print out S08.   

2). SK Sebagai Guru Tetap (SK Pertama dan Terahir ) dari Ketua Yayasan atau 
SK dari Kepala Kantor kementerian Agama Kab. Gresik.   

3). Surat Keterangan Mengajar yang dilampiri dengan jadwal 
mengajar. 4). Foto Copy Ijazah S-1/D-IV (bagi yang memiliki)   
5). Surat Pernyataan Kinerja (format terlampir)  

6). Usulan Kepala RA/Madrasah (terlampir)  
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2. Kantor kementerian Agama Kabupaten Gresik melakukan verifikasi terhadap 
usulan yang diajukan oleh Kepala RA/Madrasah tersebut berdasarkan kriteria, 
persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.  

 
3. Jika Anggaran yang teralokasi pada DIPA Kantor Wilayah atau Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Gresik tidak mencukupi seluruh kebutuhan 
subsidi Tunjangan Fungsional Guru Bukan PNS yang memenuhi syarat diatas, 
maka harus diprioritaskan untuk :   
1). Yang memenuhi beban kerja minimal 24 JPL/Pekan  

2). Yang berkualifikasi S-1/D-IV   
3). Yang lebih lama masa tugasnya.  

4). Yang bukan penerima Tunjangan Profesi dan atau Tunjangan Khusus.  

 

b. Kewajiban Penerima STF-GBPNS   
1 Melaksanakan Pembelajaran dan /atau bimbingan kepada peserta didik minimal 

satu tahun pelajaran,sesuai jadwal di RA/Madrasah yang menjadi tempat 
tugasnya.   

2 Melaksanakan Tugas Tugas yang diberikan oleh pimpinan RA/Madrasah 
termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku   

3. Setiap Guru RA/Madrasah yang menjadi penerima STF-GBPNS wajib mengisi 
dan menandatangani surat pernyataan kinerja.  

 

c. Nominal STF-GBPNS   
1. Besar STF-GBPNS adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 

orang per bulan, dan berlaku untuk 6 (Enam) bulan (terhitung mulai Bulan Juli 
- Desember 2014), sehingga total penerimaan untuk 6 (Enam) Bulan adalah 
Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Jumlah itu diberikan 
kepada guru secara penuh tidak dibenarkan adanya pengurangan, potongan 
atau pungutan dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.   

2. Tiap guru yang menerima kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam 
pedoman ini, hanya berhak menerima satu porsi STF-GBPNS (Rp. 250.000,-
perbulan atau Rp. 1.500.000,- dalam 6 Bulan), meskipun mengajar pada 2 
(dua) RA/Madrasah atau lebih.  

 

d. Penghentian Pemberian STF-GBPNS  

STF-GBPNS Diberhentikan Pemberiannya apabila guru yang bersangkutan  
1. meninggal Dunia  

2. Memasuki Usia 60 Tahun mulai bulan Januari s.d Desember tahun 2014   
3. Tidak Lagi Menjalankan Tugas sebagai Guru RA/Madrasah   
4. Diangkat menjadi CPNS, baik sebagai guru atau lainnya,di kementerian 

Agama atau di instansi lainnya.   
5. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada 

RA/Madrasah, atau   
6. Tidak Lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam pedoman ini.  

 

Daftar usulan setiap lembaga dikirim paling lambat tanggal 15 OKTOBER 
2014 melalui KKMI bagi guru MI (Kuning=RA, Merah=MI, Hijau=MTs, Biru=MA) 
untuk direkap dan diteruskan ke seksi Penma,rangkap satu yang asli, Hasil rekapan 
dikirim dalam bentuk shoft Copy /CD program Excel di bendel dalam satu Map Snel 
Heckter satu sekolah satu Map, bentuk Huruf Time New Roman, font size (11).  

Demikian atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih. 

 

    Mengetahui,         Pengurus KKMI Sangkapura 

 

 


