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Isi Pengaduan Assalamualaikum wr wb.  
Selamat sore pak/ibu KepDikBud Prov NTB 
Saya selaku guru honor/sukarela yang ada di kab.bima. mohon maaf 
sebelumnya saya ingin bertanya apakah guru yang baru mengabdi tahun ajaran 
2017/2018 tidak berhak mendapatkan tunjangan dan memasukan berkas data 
ke dapodik agar di akui sebagai tenaga kependidikan. Karena saya mendapatkan 
informasi jika ada guru yang baru mengajar pada periode tahun ajaran 
2017/2018 tidak mendapatkan tunjangan provinsi dan tidak bisa mengajukan 
data ke dapotik melalui dikmen kab/kota yang ada di daerah tersebut. Karena 
syarat yang dintukan minimal mengajar selama 2 tahun untuk mendapatkan 
tunjangan dan memasukan data dapodik ke dikmen. 
Mohon maaf pak/ibu saya menanyakan hal ini. Karena saya selaku guru ingin 
sekali bisa di akui sebagai tenaga kependidikan karena itu adalah cita-cita saya 
ingin mencerdaskan siswa siswi yang saya berikan pengajaran sesuai dengan 
intek dan pengetahuan mereka namun dikarenakan ada syarat minimal 
mengajar 2 tahun agar bisa mengajukan tunjangan dan data dapodik sehingga 
bagaimana solusi untuk permasalahan ini pak/ibu terimakasih. 
Wassalamualaikum wr wb 
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Jawaban / Tanggapan 

 
Waalaikum Salam Wr. Wb 
 
Terkait apa yang telah bapak sampaikan, perlu kami informasikan bahwa pada 
Tahun Pelajaran 2017/2018 tidak ada lagi pengangkatan Guru Non PNS di 
Sekolah (SMA/SMK/SMALB) Negeri pada Lingkup Pemerintah Provinsi NTB 
kecuali mendapatkan izin dan persetujuan pengangkatan dari Bidang terkait 
pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTB. 
 
Artinya TIDAK ADA PELARANGAN PENGANGKATAN GURU NON PNS oleh 
Sekolah, melainkan Kepala Sekolah harus melaporkan ke Kepala Bidang terkait 
pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTB untuk mendapat 
persetujuan pengangkatan Guru Non PNS dengan pertimbangan kebutuhan 
Guru di Sekolah.  
 
 
Demikian informasi ini disampaikan semoga bermanfaat. 
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