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Undang – Undang Guru dan Dosen

Dasar Hukum Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen

Pasal 15

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup
minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji
pokok, tunjangan yang melekat pada gaji,
serta penghasilan lain berupa tunjangan
profesi, tunjangan fungsional, tunjangan
khusus, dan maslahat tambahan yang
terkait dengan tugasnya sebagai guru
yang ditetapkan dengan prinsip
penghargaan atas dasar prestasi.
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Peraturan Presiden

Dasar Hukum Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen
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Pasal 8

(1) Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian
Agama yang diangkat sebagai pejabat
fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi
maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar
selisih antara tunjangan kinerja pada kelas
jabatannya dengan tunjangan profesi pada
jenjangnya.

(2) Apabila tunjangan profesi yang diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih
besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas
jabatannya maka yang dibayarkan adalah
tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 5

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, dibayarkan terhitung mulai bulan
November 2015.
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Peraturan Menteri Agama

Dasar Hukum Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen
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Pasal 10

1) Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar
80% dari jumlah tunjangan kinerja pada jabatan yang
akan didudukinya.

2) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari
jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan
sebesar 100% dari jumlah tunjangan kinerja yang
diterima dalam jabatannyasampai bulan ke-6 sejak
melaksanakan tugas belajar.

3) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang berasal dari luar
instansi Kementerian Agama dengan
statusdipekerjakan dan tidak dibayarkan tunjangan
kinerja dari instansi induknya, dibayarkan 100% dari
kelas jabatannya.

4) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang
belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 100%
dari kelas jabatannya.
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Peraturan Menteri Agama

Dasar Hukum Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen
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Pasal 10

5) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan
II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari
kelas jabatannya yang disetarakan dengan kelas
jabatan fungsional terampil.

6) Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama yang
diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan
mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar
selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya
dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

7) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) lebih besar daripada tunjangan
kinerja pada kelas jabatannya atau sebaliknya, yang
dibayar tunjangan profesi pada jenjangnya.



Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen Pendidikan Islam
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Surat Sekretaris Jenderal Kemenag
1

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam:

(1) Berkoordinasi dengan Biro Keuangan
Kemenag untuk mendapatkan data
kebutuhan Selisih Tunjangan Kinerja
untuk Guru dan Dosen;

(2) Segera menghitung kebutuhan
tunjangan kinerja guru dan dosen
periode November 2015 s.d.
Desember 2018 untuk diusulkan
kepada Menteri Keuangan melalui
Menteri Agama.



7

Terima Kasih 


