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1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan KabupatenlKota
Di Seluruh Indonesia
Dalam upaya mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimal setingkat sarjana (S-l)/D4. Sehubungan dengan
hal dimaksud, pada Tahun Anggaran 2016 Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan
bantuan pendidikan bagi guru SMA dan SMK dengan rincian jenis bantuan dan sasaran sebagai berikut.

1. Bantuan dana pendidikan S-1, sasaran 2.364 guru

2. Bantuan dana pendidikan S-2, sasaran 250 guru
3. Beasiswa pendidikan S-2, sasaran 638 guru
Informasi lengkap tentang program peningkatan kualifikasi dan kriteria penerima dana bantuan
pendidikan S-1 dan S-2 dapat dilihat dalam lampiran surat ini.
Agar program bantuan dimaksud tetap sasaran, kami mohon bantuan dan kerjasama Saudara untuk
segera mengusulkan guru SMA dan SMK yang memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis bantuan di
atas.

Berkas usulan dapat kami terima paling lambat tanggal 31 Mei 2016, dikirim ke alamat:

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah
u.p Kasubdit Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
KomplekKemendikbud, Gedung D Lantai 12n
Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270.
Telp 021- 57974108
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

r Pembinaan Guru
ikarl Menengah

Adam, M.Pd
18198408r00r

.

Tembusan Yth:
l. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Lampiran Surat
: 05408 t84.2/GTl20l6
Tanggal : 22Marct2016

Nomor

INFORMASI BAI\TUAN DANA DAN BEASISWA PENDIDIKAI\I
PROGRAM PENINGKATAI\ KUALIFIKASI AKADEMIK
GIIRU SMA DAN SMK

A.

Tujuan
1. Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa
guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal setingkat sarjana (S-1).
2. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi guru melalui peningkatan kualifikasi
akademik ke jenjang S-2.
3. Memberikan motivasi guru dalam bentuk bantuan dana untuk mengembangkan kapasitas
profesionalnya secara berkelanjutan.

4.

Mengembangkan dan meningkatkan wawasan pengetahuan, kompetensi, dan kinerja guru SMA
dan SMK dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas

B.

Sasaran dan Jumlah Bantuan Dana
Bantuan dana pendidikan S-1

l.

a.

Bantuan dana pendidikan diberikan kepada 2.364 garu yang sedang menyelesaikan kuliah
s-1

b.

2.

Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp 5.000.000,00/tahun
Bantuan dana pendidikan S-2
a. Bantuan dana pendidikan diberikan kepada 250 guru yang sedang menyelesaikan kuliah S-2

b.

3.

Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,00/tahun
Beasiswa pendidikan S-2

a.
b.

Beasiswa pendidikan S-2 diberikan kepada 638 guru yang berminat mengikuti program S-2
Jumlah dana beasiswa yang diberikan sebesar Rp 60.000.000,00, untuk perkuliahan selama

2 tahun (terdiri atas biaya pendidikan dan biaya hidup)

C.

Kriteria

1.

Bantuan Dana Pendidikan S-1
a. Guru berstatus PNS dan Guru Tetap Yayasan (GTY) yang masih aktif mengajar di
SMA/SMK Negeri dan Swasta
b. Memiliki NUPTK
c. Guru yang sedang menempuh pendidikan S-l pada perguruan tinggi yang terakreditasi
pada semua program studi kependidikan atau sesuai mata pelajaran yang diampu.
Catatan: pemberian dana diprioritaskan kepada guru yang saat ini sedang menempuh
pendidikan S-l dan sedang melaksanakan penyelesaian tugas akhir (skripsi), dibuktikan
dengan persetujuan judul skripsi yang ditandatangani oleh pembimbing.
d. Belum dan/atau tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari lembaga/pihak lain.
e. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan UPTD/Ifubupaten/Kota setempat.
f. Belum pernah menerima bantuan dana pendidikan yang sama pada tahun sebelumnya

2.

Bantuan Dana Pendidikan S-2
a. Guru berstatus PNS dan Guru Tetap Yayasan (GTY) yang masih aktif mengajar di
SMA/SMK Negeri dan Swasta
Memiliki
b.
NUPTK
c. Guru yang sedang menempuh pendidikan S-2 pada perguruan tinggi yang terakreditasi
pada semua program studi kependidikan atau sesuai mata pelajaran yang diampu.
Catatan: pemberian dana diprioritaskan kepada guru yang saat ini sedang menempuh
pendidikan S-2 dan sedang melaksanakan penyelesaian tugas akhir yaitu tesis, dibuktikan

dengan persetujuan

menerimabantuan dana pendidikan yang sama pada tahun sebelumnya.
Belum dan/atau tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari lembaga/pihak lain.

d.
e.
3.

judul tesis yang ditandatangani oleh pembimbing, dan belum pernah

Diusulkan oleh Dinas Pendidikan UPTD/Kabupaten/I(ota setempat.

Beasiswa Pendidikan S-2

a.
.
b.
c.

Guru berstatus PNS dan Guru Tetap Yayasan (GTY) yang masih aktif mengajar di
SMA/SMKNegeri dan Swasta.
Memiliki NUPTK.
Berusia maksimum 40 tahun pada tanggal I September 2016 yang dibuktikan dengan
fotokopi KTP yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang, khusus untuk daerah terpencil,
tertinggal, dan terluar berusia maksimum 42 tahtln'
Memiliki kualifikasi akademik S-l dari progmm studi yang terakreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan IPK minimal 2,75, dan linier
dengan program studi S-2 yang akan ditempuh.
Program studi yang dibuka untuk beasiswa S-2 ini adalah:

d.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
e.

PendidikanMatematika
Pendidikan Kimia
Pendidikan Fisika
Pendidikan Biologi
Pendidikan Geografi
Pendidikan Ekonomi
Pendidikan Bahasa Indonesia
Pendidikan Bahasa Inggris
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

10) Pendidikan Sejarah
Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan

dengan fotokopi SK

pengangkatan pertama (ditambah dengan SK Daerah khusus untuk guru yang bertugas di
daerah khusus) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.

f.

Memperoleh ijin belajar dari BKD bagi guru PNS dan dari ketua yayasan bagi guru bukan
PNS.

g.

Memiliki prestasi akademik yang terkait dengan tugas keguruan/kependidikan (akan lebih
diutamakan), dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang relevan.

h.
i.
D.

Tidak sedang menempuh studi atau sudah lulus jenjang strata dua (S-2) atau strata tiga (S-3).
Memiliki sertifikat pendidik.

Dokumen yang Dikumpulkan
Guru calon penerima bantuan dana dan beasiswa pendidikan ke S-1 dan S-2 pada jenjang SMA dan
SMA wajib mengirimkan dokumen sebagaimana daftar berikut ini.

Dokumen

No
I

Surat usulan dari Dinas Pendidikan

2

Biodata

J

4
5

6
7

Fotokopi SK Pengangkatan Guru (pertama dan terakhir)
dilesalisasi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota
FotokooiNUPTK
Fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih
berlaku
Fotokopi kartu hasil studi (I(HS) dan atau transkrip nilai
terakhir
Surat Keterangan masih aktif kuliah

Bantuan
s-1
./
\i

Bantuan
s-2

Beasiswa

./
./

{
{

{
{

^/

./

{

./

,V

s-2

./

8

9

l0

Bantuan

Dokumen

No

s-l

{
{

Surat persetuiuan iudul kripsi atau tesis
Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan

pendidikan
Fotokopi buku rekening pribadi yang masih aktif

(fotokopi diperbesar dan nomor rekening diperjelas).
Diwajibkan menggunakan bank pemerintah non syariah
(BNI, BRI, dan Mandiri) untuk mempermudah proses

Bantuan
s-2
./

Beasiswa

{

./

./

./

./

{

nencairan dana
11

t2
l3

I4
l5
t6
t7

Fotokopi NPWP
Fotokopi SK Penetapan Daerah Temencil
Fotokopi tiasah S-1 dan transkrip nilai dilegasisasi oleh
nersuruan tinssi vans bersanekutan
Surat Ijin Tugas Belajar dari BKD (bagi PNS) dan surat
iiin dari Ketua Yayasan (bagi guru bukan PNS)
Fotokooi surat keteransan prestasi
Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi oleh

s-2

{
./
./
./

{
./

Dersuruan tinesi vang bersanekutan
Surat pernvataan tidak sedang menempuh S-2 atau S-3

./

{

Dokumen dijilid dengan cover warna merah untuk bantuan dana S-1, biru untuk bantuan dana S-2,
dan kuning untuk beasiswa S-2, kemudian dikirim ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 31

Mei 2016.
Alamat pengiriman dokumen:

Subdit PKPKK
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Ditjen GTK
KomplekKemendikbud, Gedung D Lantai 12'
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta 10270.
E.

Mekanisme Penyaluran Dana

l.
2.
3.
4.
5.
F.

Seleksiadministrasi
Seleksi akademik (khusus beasiswa S-2)
Penetapan penerima dana kualifikasi akademik

Pembekalan (khusus bagi guru yang ditetapkan menerima beasiswa S-2)
Penyaluran danake rekening guru

Pelaporan

Setelah peserta menerima bantuan dana pendidikan S-1/S-2

wajib membuat

laporan

pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana
di terima.
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