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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

NO MOR 7 32 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

BANTUAN INSENTIF GURU /USTADZ PENDIDIKAN PESANTREN DAN 

PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM PADA INSTANSI VERTIKAL 

KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, 

a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bantuan Insentif

bagi pendiclik yaitu guru, ustadz, dan dosen

(Guru/Ustadz) pada satuan Pendidikan Pesantren dan

satuan Pendidikan Keagamaan Islam pada tahun

anggaran 2022 yang dialokasikan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Instansi Vertikal

Kementerian Agama agar tertib, efisien, ekonomis,

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu

ditetapkan Petunjuk Tek:nis Pelaksanaan Bantuan

Insentif Guru/Ustadz Pendidikan Pesantren dan

Pendidikan Keagamaan Islam Pada Instansi Vertikal

Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022 oleh

Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai acuan

yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan

Insentif Guru/Ustadz Pendidikan Pesantren dan

Pendidikan Keagamaan Islam Pada lnstansi Vertikal

Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022;
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Tantangan bagi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan 

Keagamaan Islam ke depan sangat luar biasa, karena kita dihadapkan 

pada masyarakat urban, masyarakat kelas menengah ke atas, dan 

komunitas masyarakat millenial. Mereka mempunyai karakter yang 

sangat kuat, merniliki konfidensi yang sangat tinggi untuk 

menyampaikan gagasan dan ide yang belurn tentu benar, mempunyai 

kreatifitas tinggi sehingga keluar dari mainstream (out of the box), serta 

memiliki jaringan global yang luar biasa. Layanan Pendidikan 

Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam tidak lagi bermain pada 

diskursus perluasan akses layanan, tapi juga bermain pada diskursus 

penjaminan mutu. 

Peran pendidik yaitu guru, ustadz, dan dosen amatlah penting 

dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, termasuk pada 

Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. Mereka 

merupakan sumber daya manusia penting dalam proses pendidikan 

dalam mentransformasikan berbagai ilmu pengetahuan dan teladan 

yang mereka miliki, oleh karenanya perlu diperhatikan 

kesejahteraannya, bukan hanya tuntutan kewajiban dengan berbagai 

macam beban pekerjaan. 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan, para pendidik berhak untuk memperoleh 

penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan 

kesejahteraan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, 

telah diupayakan melalui pemberian berbagai tunjangan. Namun, bagi 

pendidik yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan belum 

bersertifikat pendidik, tunjangan tersebut belum banyak dirasakan. 

Dengan pertimbangan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup 

minimum dan jaminan kesejahteraan sosial memiliki korelasi positif 

terhadap peningkatan mutu pendidik, Kementerian Agama berupaya 

untuk membantu para pendidik bukan PNS tersebut melalui 

pemberian insentif. Oleh karena itu, Menteri Agama menetapkan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Insentif 

Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa 

insentif diberikan untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan 

kesejahteraan, dan diberikan sejumlah Rp250,000.00 (dua ratus lima 

puluh ribu rupiah) perbulan, atau Rp3,000,000.00 (tiga juta 

rupiah) pertahun, tentunya diberikan sesuai dengan ketersediaan 

anggaran negara. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 
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