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Yth.
l. Kepala MlN, MTsN dan i[AN se Kab. Kediril;
2. Kepala RA, MlS, IllTsS dan MAS se Kab. Kediri

27 November 2O16

Menindak lanjuti turunnya revisi DIPA Pendma Kennenag Kab. Kediri pada RKAKL tahun 2016,
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat pengurangan dana anggaran tunjangan fungsional guru Non PNS dari semula
diperuntukkan 3.581 orang menjadi 930 orang. Pengurangan inijuga terjadi disebagian besar
kabupaten dan kota se Jawa Timur.

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kami meralat pendataan tunjangan fungsional
sebagaimana pada surat kami nomor B- 3123 ll<k.13.33.21PP.00/1112016 tanggal 18 November
20'16 dan selanjutnya kami melakukan pendataan ulang calon penerima tunjangan fungsional
dengan syarat dan mekanisme sebagai berikut :

1. Setiap lembaga mengusulkan dua nama guru non PNS calon penerima tunjangan fungsional
2. Nama yang diusulkan harus memenuhi syarat sebagai berikut

- Harus mempunyai NUPTK (bukan NPK)
- Pendidikan terakhir minimal 51
- Bukan guru penerima tunjangan profesi
- Berkas yang bersangkutan sudah terkirim pada berkas tunjangan fungsionalsebagaimana

surat sebelumnya (surat B- 3123 1Kk.13.33.21PP.00/1112016 tanggal 18 November 2O16)
3. Lembaga yang tidak mempunyai guru sebagaimana disyaratkan pada poin dua diatas maka

tidak perlu melakukan pengusulan
4. Dikarenakan keterbatasan kuota, masing-masing dua nama yang diusulkan tersebut akan

kami seleksidan selanjutnya 50% lembaga se kab, Kediriakan tetap mendapatkan kuota dua
orang per lembaga dan 50% sisanya mendapat kuota satu orang perlembaga. Seleksi
dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan dan jumlah siswa sesuai EMIS. Hasil seleksi
akan kami umumkan maksimal satu minggu setelah data terkumpuldengan lengkap.

5. Data dikoordinir oleh KKMIIGRA menggunakan format excel yang sama seperti pendataan
tunjangan furgsional sebelumnya. Selanjutnya dikirim ke email ptkkabkediri@smail.com
terakhir hari jumat 2 Desember 2016 pukul 11.00 WB pada subyek harap ditulis revisi TF
KKM/IGRA xxxx

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
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