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Berdasarkan regulasi kependidikan sebagai berikut :

L. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan

Dosen Pasal 82, ayat 2 menyatakan : "Guru yang belum memiliki kualifikasi

akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang

ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 1O

(sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini." [UU ini diundangkan pada

tanggal 30 Desember 20051

2. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Pasal 63 (1) menyatakan : "Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi

Akademik, kompetens!, .dan Sertiflkat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya,

kehilangan hak untuk mendapat tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan

f ungsional, dan masla hat tamba han. "
3. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Pasal 66 menyatakan : "Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya

Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi

Akademik 5-1 atau D-!V, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh

Sertifikat Pendidik apabila sudah :

a. mencapai usia 50 (lima puluh)tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20

(dua puluh) tahun sebagai Guru; atau

b. mempunyaigolongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif '

setara dengan EolonBan lYla. IPP ini berloku mulai 7 Desember 2008]

4. Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor : SE/DI.|/PP.AO/9i2015 Tentang Batas Waktu

pemenuhan Kualifikasi Akademik SUD-IV, Rasio Peserta Didik terhdap guru

RA/Madrasah dan Penilaian Prestasi Kerja bagiGuru PNS, pada poin 7 dinyatakan

sebagai berikut:



a. Guru harus memenuhi kualifikasi akademlk 51 atau D-lV paling lambat 31

Desernber 2015. Apabila tidak memenuhi kualifikasi akademik 51 ataua D-lV

sampai batas waktu tersebut :

- Guru akan kehilangan haknya untuk mendapatkan tunjangan fungsional

atau ;

- Tunjangan profesi (kecuali bagi guru yang belum memiliki kualifikasi

akademik 51 atau D-lV namun mencapai usia 50 (lima puluhltahun pada

30 Nq-vember 2OL3 dan mempunyai pengalaman kerja 2O (dua puluh)

tahun sebagai Guru; atau mempunyai golongan IV/a, atau yang

memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan lYla. lcotaton
: penyebuton botos usio dan moso kerjo ini tidak sesuai dengan PP 74

2OO8, karena sehorusnyo penghltungon usio 5O tahun don moso kerjo 20

tohy11, dihitung sejok diherlakukannya PP T4tohun 2008, 7 Des 20A81

b. Bagi guru PNS dengan golongan Il membuat Surat Pernyataan tentang

Kesanggupan menyelesaikan studi 51 sebelum 31 Desember 2015

c. Dalam ha! guru tersebut belum menyelesaikan studi 51 pada 31 Desember

2O15, maka membuat surat pernyataan mengundurkan diri sebagai guru dan

mengajukan mutasi menjadiJabatan Fungsional Umum (JFU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru

Dan Angka Kreditnya, terjadi perubahan sebagai berikut:

No
Ja batan/Pangkat/Golongan

[ama Baru

1 Guru Pratama / Pengatur Muda, ll/a

2 Guru PratamaTKl lPengatur Muda TK 1, ll/b

3 Guru Muda / Pengatur, ll/c

4 Guru Muda TK I / Pengatur TK l, llld

5 Guru Madya / Penata Muda, ll!/a Guru Pertama,lll/a

6 Guru Madya TK l/ Penata Muda TK l, lll/b Guru Pertama,llllb

7 Guru Dewasa / Penata, lll/c Guru Muda,lll/c

8 Guru Dewasa TK l/ Penata TK l, lll/d Guru Muda,llUd

9 Guru Pembina / Pembina, IV/a Guru Madya,lYla.

10 Guru Pembina TK I / Pembina TK l, lvlb Guru Madya !V/b

11 Guru Utama Muda / Pembina Utama Muda,
lV/c

Guru Madya,lYlc

t2 Guru Utama Madya / Pembina Utama Madya,
wld

Guru Utamar lV/d

13 Guru Utama / Pembina Utama, lV/e Guru Utama,lV/e



7.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 Tentang

Pe+yesuaian Jabatan Fungsional Guru, Pasal 3 menyatakan :

(1) Guru yqng masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang il/a,
jabatan Guru Pratama sampai dengan Pengatur Tingkat l, golongan ruang Il/d,
jabatan Guru Muda Tingkat I yang tidak memiliki ijazah SUD-IV tidak dapat

memperoleh penyesuaian jabatan.

(2) Apabila guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh ijazah SUD-

!V yang relevan dengan tugas yang diampunya dan ijazahnya telah ditetapkan

angka kreditnya oleh pejabat yang berwenang dapat disesuaikan jabatannya.

(3) Guru yang telah memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan

ruang lll/a walaupun yang bersangkutan belum memiliki ijazah 51/D{V

disesuaikan jabata nnya.

Bahwa Peraturan Bersama Menter! Pendldlkan Nasional Dan Kepela Badan

Kepegawaian Negara Nomor : O3lVlPbl2OlO Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsiona! Guru Dan Angka Kreditnya, hanya

menBatur angka kredit bagiguru dengan Gol lll/a ke atas.

Pe-raturaR Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi

N0mor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka

Kreditnya Pasa! 34 ayat (1) menyatakan "Pengawas Sekolah Muda, pangkat

Penata, golongan ruang lll/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat

Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari

jabatanhya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mendudukijenjang
jabatan pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang

ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi." Selanjutnya dalam

pasal 35 ayat (1) dinyatakan " (1) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani

pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 ayat (1)dan ayat

(2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali

dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah".

Berdasarkan ketentuan dalam regulasi di atas dan hasil rapat koordinasi pada hari

Senin 23 Mei 2016, di Ruang Rapat 1 Kanwil Kementerian Agama DlY, kami

sampaikan hal-hal sebagai berikut :

L. Bagi guru PNS dengan golongan ll yang belum menyelesaikan studi 51 pada 31

Desember 2OL5, agar guru tersebut membuat surat pernyataan mengundurlcan

diri sebagai guru dan mengajukan mutasi menjadi Jabatan Fungsional Umum

UFU). Selanjutnya, agar saudara membantu proses mutasi ini termasuk

menyiapkan form-form yang diperlukan semisal format surat pernyataan

pengunduran diri dan melakukan monitoring untuk memastikan bahwa sernua

guru yang masuk kategoriinitelah diproses mutasinya.



2. Bagi guru dengan Gol ll yang sudah menempuh serta lulus 51 paling lambat 31

Desember 2015, namun tidak memiliki izin belajar, agar melakukan langkah

sebagai berikut:
a. Agar guru dimaksud melakukan percepatan proses untuk mengurus izin

belajar dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan persyaratan

yang diperlukan (termasuk jadwal dari Perguruan Tinggi, akreditasi minima! B

dan syarat-syarat lainnya), sebagaimana diatur dalam KMA nomor 175 tahun
201.0 tentang Pemberian lzin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di

Lingkungan Kementerian Agama. Batas akhir tanggal dikeluarkannya izin

belajar maksimal 5 bulan lebih awal sebelum tanggal keluarnya ijazah.

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional

Guru Dan Angka Kreditnya, ditetapkan bahwa Jabatan/Pangkatdan Golongan
guru serendah-rendahnya adalah Guru pertama, lll/a. Oleh karenanya,

setelah mendapatkan izin belajar, agar guru tersebut memenuhi angka kredit
dan mengajukan serta mendapatkan kenaikan pangkat sebagaiguru pertama

Gollll/a.
c. Prpses ini berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2O1.6. Bagi guru yang

sampai batas waktu tersebut tidak bisa memenuhi ketentuan ini, maka guru

tersebut dimutasikan sebagaiJFU sebagaimana ketentuan pada poin 1.

Bagi guru Gol Ill yang sudah menempuh 51, namun tidak memiliki izin belajar,

agar Buru tersebut melakukan percepatan proses untuk menBurus izin belajar

dengan memenuhi sernua ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang

diperlukan (termasuk jadwa! dari Perguruan Tinggi, akreditasi minimal B dan

syarat-syarat lainnya), sebagaimana diatur dalam KMA nomor 175 tahun 2010

tentang Pemberian lzin Belajar dan Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan

Kementerian Agama. Selanjutnya, guru tersebut mengajukan usulan agar ijazah

51 dapat dlmasukkan dalam nilai PAK.

Guru dengan status sebagaimana poin 2, dan telah memiliki sertifikat pendidik

(karena pada saat PLPG menyatakan memiliki kualifikasiakademik 51) serta telah

dibayarkan tunjangan profesinya, maka terhitung Januari tahun 2OL6,

Pembayaran Tunjangan ProfesiGuru dan Tunjangan Fungsional GBPNS bagi guru

tersebut, dihentikan. Pembayaran akan dilakukan kembali apabila guru tersebut
memenuhi ketentuan pada poin 2.

Guru belum memiliki kualifikasi akademik 51 atau D-lV, namun telah memiliki

sertifikat pendidik, berdasar kriteria :

a. usia 50 (lima puluh) tahun pada 30 November 2013 dan mempunyai
pengalaman kerja2O (dua puluh) tahun s-ebagaiGuru;

b. atau mempunyaigolonganlYla, atau yang memenuhiangka kredit kumulatif

setara dengan golongan lVla (sesuai Peraturan Pemerintah Republik

lndonesia Nomor 74 Tahun 2008Tentang Guru Pasal56)

3.

4.



7.

maka tunjangan sertifikasi guru dapat dibayarkan sesuai ketentuan yang

berlaku, sambil menunggu hasil konsultasidengan Kementerian Agama Rl.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 tahun 2O16 tentang Uang

Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, pasal 3 poin e, dan diperkuat dengan

surat DJPB Kanwil Provinsi DIY Nomor :S-729|WPB.L5|2OL6 tanggal25 Mei2015

tentang Penjelasan terkait PMK-72/PMK.O5{2OL6, sebagai jawaban atas

konsultasi secara tertulis ke DJPB terkait dengan pokok masalah tersebut, uang

makan bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan dt madrasah swasta,

terhitung mulai bulan Mei 2015, tidak boleh dibayarkan.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi NOmor 2l tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas

Sekolah dan Angka Kreditnya, agar saudara melakukan pengusulan pembebasan

sementara dari jabatan pengauras bagi Pengawas Madrasah, Pengawas

Pendidikan Agama lslam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, yang sudah 5 tahun

tidak memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, terhitung sejak

menduduki jabatan pengawas. Bagi pengawas madrasah yang sebelumnya

menduduki jabatan sebagai penBawas pendidikan agama lslam, kenaikan

pangkat terakhir terhitung sejak menduduki jab-atan p.engaw-as pendidikan

agama lslam.

Demikian, atas perhatiannya disampaika n terimakasih.

Wossolomu'aloikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

lstimewa Yogyakarta


