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SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG MENYATAKAN  

PENCAIRAN UANG INSENTIF GURU MENUNGGU PERWALI 

 

 
Sumber gambar: https://jawapos.com/  

 

Isi Berita: 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa, menyatakan pencairan 

uang insentif untuk para guru–tenaga pendidik masih menunggu Peraturan Wali Kota 

(Perwali). ”Ya karena ada tahapnya. Saat ini masih proses pengurusan administrasi 

dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang kemudian substasinya diatur dalam 

Perwali itu,” kata Ratu Dewa.  

Menurut dia, regulasi tersebut penting sebab merupakan payung hukum yang 

mengatur semua mekanisme penyaluran uang insentif guru dan tenaga pendidik. Apa 

lagi uang insentif guru-tenaga pendidik itu bersumber dari APBD, harus jelas sehingga 

tidak menimbulkan kesalahan. “Proses penyiapan regulasi tersebut ditarget dapat 

rampung akhir Oktober ini atau setidaknya pada akhir 2022,” ujar Ratu Dewa. Setelah 

urusan regulasi final, uang insentif guru dan tenaga pendidik yang tertunda per Agustus 

dan September bisa segera disalurkan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulito, 

mengatakan total ada sebanyak 2.700 guru dan tenaga pendidikan SD dan SMP di 

lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang belum menerima uang insentif. “Mereka 

mengeluh, semua terus menanyakan kapan uangnya cair,” tutur Ahmad Zulito.  

Atas dasar itu, Dinas Pendidikan menerbitkan nota dinas tertanggal 5 Oktober 

tertuju ke Pemerintah Kota Palembang yang isinya secara khusus terkait kepastian 

realisasi uang insentif guru-tenaga kependidikan. Ada pun total biaya yang diajukan, 

yakni senilai Rp1,3 miliar untuk guru-tenaga pendidikan SD dan SMP. ”Permohonan 

yang disampaikan ini sifatnya segera, supaya para guru-tenaga pendidik mendapatkan 

haknya,” ucap Ahmad Zulito. 
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Catatan : 

Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki 

Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

menyebutkan: 

Pasal 58: 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 

ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh 

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, 

kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan: 

Pasal 15: 

(1) Tunjangan Profesi diberikan kepada: 

a. Guru; 

b. Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan; atau 

c. Guru yang mendapat tugas tambahan. 
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(2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c terdiri atas 

a. wakil kepala satuan pendidikan; 

b. ketua program keahlian satuan pendidikan; 

c. kepala perpustakaan satuan pendidikan; 

d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan; 

e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu; atau 

f. tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan 

pendidikan di satuan pendidikan. 

(3) Dalam hal Guru diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, akan diberikan 

tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak diberikan Tunjangan 

Profesi. 

(4) Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat 

sebagai berikut: 

a. memiliki 1 (satu) atau lebih Sertifikat Pendidik; 

b. memiliki nomor registrasi Guru; 

c. memenuhi beban kerja; 

d. aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan 

pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki; 

e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; 

f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat 

bertugas; 

g. memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; dan 

h. mengajar di kelas sesuai rasio Gurrr dan siswa. 

(5) Guru yang memiliki lebih dari 1 (satu) Sertifikat Pendidik dan/atau mengajar lebih 

dari 1 (satu) satuan pendidikan hanya berhak mendapat 1 (satu) Tunjangan 

Profesi. 

(6) Pemenuhan beban kerja sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 

c dapat diperoleh dari ekuivalensi beban kerja tugas tambahan Guru sebagai 

berikut: 

a. 12 (dua belas) jam tatap muka untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d; 

b. 6 (enam) jam tatap muka untuk untuk tugas tambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf e; dan 

c. paling banyak 6 (enam) jam tatap muka untuk untuk tugas tambahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f. 

(7) Tunjangan Profesi diberikan terhitung mulai bulan Januari awal tahun anggaran 

berikutnya setelah yang bersangkutan memiliki nomor registrasi Guru dari 

Menteri. 


