
Copyrtight 2017 – Layanan Pengaduan Online 
 

 
 
 
 
 
 

PAK GURU ONLINE 
Pusat Aduan & Keluhan Guru 

 
SUMBER PENGADUAN : PAK GURU ONLINE 
TANGGAL PENGADUAN : 11 Desember 2017   
 
 

SUMBER LAYANAN PENGADUAN : 
 

1. Pegaduan Online (http://dikbud.ntbprov.go.id/pengaduan) 
2. Email :   dikbudntb@gmail.com 

pak.guruntb@gmail.com 
3. Layanan Survey Kepuasan Masyarakat (http://dikbud.ntbprov.go.id/survey) 

 

IDENTITAS PENGADU 

Nama Suranti,S.Psi 

NIP 19851013 201001 2 035 

No. NUPTK -    

No. HP -    

Email ranti.rodhi@yahoo.com    

Isi Pengaduan Assalamu’alaikum warahmatullohiwabarokatuh... 
Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya..... 
Sudah hampir 1 tahun (12 bulan) ini kami dari guru SMA/K negeri kabupaten 
dipindahkan ke pemerintah Provinsi. saya ingin menanyakan kepada pihak 
yang terkait mengenai Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD), yang mana 
sampai sekarang ini guru (PNS/ASN) TKD tersebut tidak kami terima. 
yang jadi pertanyaan kami guru-guru disini kenapa setelah berpindah 
keprovinsi bagaimana nasib kami? sementara untuk pegawai provinsi 
dibayarkan  TKD nya bahkan diberikan uang lauk-pauk. dan untuk GTT juga 
dibayarkan honornya  oleh provinsi.  
logika itu yang ada dalam pikiran kami. terus kita yang PNS belum sertifikasi 
gimana??? 
sering kita menanyakan kepada UPT / pengawas tetapi jawaban yang didapat 
hanya ngambang. 
pernah kita terima SK untuk pemberian TKD dengan rincian lengkap jumlah 
nominalnya untuk masing-masing golongan. diawal tahun tahun 2017 yang 
lalu. tapi kami hanya bisa bertanya-tanya...bagaimana kabarnya itu...??? 
dari hal-hal tersebut diatas...kami sebagai guru baru di provinsi NTB ini ingin 
menanyakan,  
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1. ADA atau TIDAK TKD untuk kita guru (PNS/ASN) 
2.KENAPA tidak ada kabar berita kapan TKD kami diberikan.... 
dengan penuh harapan kami ingin meminta informasi yang falid dari pihak 
yang berwenang...tidak ada maksud apapun, kami hanya ingin informasi yang 
jelas dan terpercaya.... 
saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.... 
saya ucapkan banyak-banyak terimakasih atas tanggapan dan jawaban yang 
diberikan... 
apabila pertanyaan saya ini tidak menjadi kewenangan pihak ini kemana saya 
harus menyalurkan pesan kami ini, mohon arahannya. 
terimakasih..... 
wassalamu’alaikum warohmatullohiwabarakatuh... 
 

 
Jawaban / Tanggapan 

 
Waalaikum Salam Wr. Wb 
 
Terkait pertanyaan saudari mengenai TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) 
sebagaimana yang diperoleh oleh PNS pada Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Dapat kami informasikan bahwa Guru PNS yang TIDAK 
MENDAPATKAN  tunjangan profesi/tunjangan sertifikasi dalam hal ini 
Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan Tambahan Penghasilan (TAMSIL) 
sebesar Rp. 250.000;- per bulan. Sedangkan bagi Guru PNS yang telah 
mendapatkan tunjangan profesi / tunjangan sertifikasi, sesuai dengan kajian 
dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Wilayah NTB  
tidak diperkenankan memberikan TKD dikarenakan pembayaran tunjangan 
profesi/tunjangan sertifikasi tersebut sudah merupakan pembayaran bagi 
penilaian kinerjanya.  
Demikian informasi ini disampaikan, semoga bermanfaat. 
 
ttd 
 
Sekretariat 
Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTB 
 

 


