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Berikan Insentif Kepada Guru Ngaji 

 

Sumber Gambar: https://sumeks.co 

Karena keterbatasan anggaran, hanya separuh dari total guru ngaji yang terdaftar di Bagian 

Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Empat Lawang mendapat insentif.  

Total guru ngaji yang terdata sebanyak 1.092 orang tersebar di sepuluh kecamatan se-

Kabupaten Empat Lawang. Namun untuk tahun ini hanya 600 orang saja yang mendapat insentif guru 

ngaji. 

“Total 600 orang yang mendapat insentif dari Pemkab, dengan rincian persatu bulan itu mereka 

mendapat Rp200 ribu dan yang kita bagikan ini selama 10 bulan. Jadi total uang yang mereka terima 

yaitu Rp2 juta,” ungkap Kabag Kesra Setda Empat Lawang, Khaironi saat kegiatan pembagian insentif 

guru ngaji di Rumah Dinas Bupati, kemarin (4/12).  

Dikatakan Khaironi, bagi guru ngaji yang belum mendapat insentif dirinya memohon maaf 

bukan bermaksud untuk pilih kasih dan jangan sampai ada diluar  sana yang beranggapan kalau yang 

dapat itu tim pemilihan pada saat Pilkada ataupun Pilkades.  

“Mohon maaf bagi guru ngaji yang belum dapat, mudah – mudahan tahun depan bisa mendapat 

semua,” katanya.  

Sementara, Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad berharap agar anak – anak cucu 

generasi penerus di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati nanti tidak buta dengan Al-Quran, semua bisa 

mengaji dan sebagai pegangan hidup.  

Ia juga menjelaskan, kalau insentif yang diberikan ini sebagai apresiasi terhadap guru ngaji. 

Namun karena keterbatasan uang Pemkab jadi pembagian tidak merata.  

“Keuangan kita saat ini sedang sakit turun drastis, namun saya sudah perintahkan Kabag Kesra 

untuk tetap memberikan insentif guru ngaji meskipun banyak anggaran yang di pangkas,” ucapnya.  
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Dirinya juga menghimbau agar guru ngaji menerapkan protokol kesehatan yaitu jaga jarak dan 

cuci tangan karena Covid-19 itu benar – benar ada. Sebab dirinya juga sempat 2 minggu di rawat akibat 

virus corona. 
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Catatan: 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menerangkan bahwa: 

1. Pasal 1 angka 15 “Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah 

daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”; 

2. Pasal 1 angka 16 “Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi 

terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana 

alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup 

dalam kondisi wajar”; 

3. Pasal 22 ayat 1 “Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok 

masyarakatsesuai kemampuan keuangan daerah”; 

4. Pasal 22 ayat 2 “Pemberian bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat”; 

5. Pasal 23 huruf a “Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 

meliputi: individu,keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil 
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sebagai akibat dari krisissosial, ekonomi, politik, bencana, ataufenomena alam agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidup minimum; 

6. Pasal 23 huruf b “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang 

berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya 

resiko social”; 

7. Pasal 23A ayat 1 “Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atasbantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang 

direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya”; 

8. Pasal 23A ayat 2 “Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan 

besarannya pada saat penyusunan APBD”; 

9. Pasal 23A ayat 3 “Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD”; 

10. Pasal 23A ayat 4 “Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon 

penerima”; 

11. Pasal 23A ayat 6 “Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat 

diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan 

resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan”; 

12. Pasal 23A ayat 7 “Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2)”. 


