
Guru Akan Dapat TPP 

 

Mulai tahun depan, guru bersertifikat, pengawas sekolah,dan kepala sekolah negeri di 

Kota Semarang akan mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP). 

Pemkot telah mengusulkan anggaran Rp 90 miliar untuk menambah tunjangan 

pegawai mulai 2019. Tahun ini, guru hanya mendapat tunjangan dari sertifikasi saja. Nilainya 

jauh dibandingkan TPP pegawai dengan eselon yang sama. Wali Kota Hendrar Prihadi pun 

mengusulkan agar ada tambahan bagi 4.600 tenaga pendidik di bawah Pemkot Semarang. 

“Kami sedang mengajukan ke DPRD, bila pola ini disetujui oleh teman- teman Dewan, maka 

dipastikan seluruh guru bersertifikat, pengawas sekolah, dan kepala sekolah mulai 2019 akan 

mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan”, jelas Wali Kota yang akrab disapa Hendi ini. 

Harapannya dengan kesejahteraan yang meningkat, kinerjanya juga semakin baik. 

Seiring dengan kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan di Kota Semarang. Apalagi mulai tahun ini, dilakukan pemerataan siswa dengan 

sistem zonasi. 

Selain memberikan tambahan tunjangan penghasilan, Hendi saat berada SD Negeri 

Tembalang juga menegaskan akan berkeliling mengecek kondisi fasilitas pendidikan. “Tidak 

boleh ada lagi sekolah di Semarang yang infrastrukturnya jelek. Saya tekankan kepada 

Kepala Dinas Pendidikan, fasilitasnya harus baik, khususnya SD dan SMP negeri,’’tegas 

Hendi. Hendi menambahkan, untuk TPP seluruh pegawai ASN di lingkup Pemkot Semarang 

akan naik 50 persen pada tahun depan. Menurutnya, postur anggaran Pemkot Semarang 

masih ideal, di mana belanja langsung mencapai 70 persen, dan belanja tidak langsung 30 

persen. “Saya rasa, APBD Kota Semarang masih mampu. Kami sudah perhitungkan 

semuanya. Di sisi lain, ASN harus terus meningkatkan kinerjanya” tambah Hendi. 

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Tembalang, Endang Rahayu Astuti, bersyukur 

dan menyambut baik kebijakan yang diambil Wali Kota Hendi. Dia mengungkapkan, selama 

ini tunjangan kepala sekolah dengan guru hanya selisih Rp 125 ribu. “Adanya kebijakan ini 

akan menambah semangat kami. Saya yakin, ini akan berimbas pada peningkatan kualitas 

pendidikan di Kota Semarang. Pendidik dapat lebih optimal dan fokus dalam menjalankan 

tugas” tutur Endang. 

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri, yang baru 

dilantik beberapa hari lalu menggantikan Bunyamin, mendukung program SD-SMP swasta 

gratis yang dirancang oleh Wali Kota. Menurutnya, ini menjadi upaya peningkatan kualitas 



pendidikan di Kota Semarang. “Tanpa biaya pasti peminat sekolah swasta juga akan 

bertambah. Ini bisa terdorong peningkatan kualitas pendidikannya. Terkait ini akan kami 

realisasikan juga mulai 2019 dengan bertahap di beberapa sekolah” jelas Gunawan. 

 

Sumber : 

Suara Merdeka, Kamis, 26 Juli 2018 

 

Catatan : 

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

• Pasal 63 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan 

penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang 

obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh 

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

• Pasal 39  

− Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan 

penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif 

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh 

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

− Ayat (2) menyatakan bahwa Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan 

beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau 

prestasi kerja. 

− Ayat (3) menyatakan bahwa Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui 

beban kerja normal. 

− Ayat (4) menyatakan bahwa Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi 

dan daerah terpencil. 



− Ayat (5) menyatakan bahwa Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki 

resiko tinggi. 

− Ayat (6) menyatakan bahwa Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan 

profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri 

sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. 

− Ayat (7) menyatakan bahwa Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. 

− Ayat (8) menyatakan bahwa Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan 

dengan peraturan kepala daerah. 

 

KESIMPULAN: 

 Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tambahan penghasilan dapat 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan : 

a. diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

b. berdasarkan pertimbangan yang obyektif; 

c. memperhatikan kemampuan keuangan daerah; 

d. memperoleh persetujuan DPRD; dan 

e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Tujuan pemberian tambahan penghasilan dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, dimana berdasarkan Pasal 39 ayat (2) 

sampai dengan ayat (7) pemberian tambahan penghasilan dibagi berdasarkan : 

a. beban kerja, yaitu diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal; 

b. tempat bertugas, yaitu diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; 

c. kondisi kerja, yaitu diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi; 



d. kelangkaan profesi, yaitu diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban 

tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka; atau 

e. prestasi kerja, yaitu diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan 

tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. 

 Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, 

sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 


