
 
URUTAN PENYUSUNAN USULAN 

SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PNS TAHUN 2014 
 

1. Surat permohonan/usulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban 
yang diketahui oleh Pengawas Madrasah/PAI (format terlampir) 

2. Daftar Usulan/Rekapitulasi Rincian Jam mengajar, Masa Kerja, Tugas Tambahan 
dengan urutan skala prioritas calon penerima. format terlampir. 

3. Surat pernyataan kebenaran/kevalidan data Usulan penerima subsidi tunjangan 
fungsional guru bukan PNS (STF-GBPNS) format terlampir 

4. Print out NUPTK masing-masing Guru dari website padamunegeri melalui 
http://padamu.siap.web.id/ 

5. Foto Copy SK Sebagai Guru Tetap (SK dari Ketua Yayasan atau SK dari Kepala 
Kantor Kemenag Kab/Kota bagi yang mengajar di Madrasah Negeri) 2 tahun 
terakhir 2012/2013 dan 2013/2014  dilegalisir  
- SK Yayasan dilegalisir Yayasan 
- SK Kepala Kankemenag dilegalisir Kemenag 

6. Foto copy SK pembagian tugas mengajar dilampiri rekapitulasi jam mengajar dan 
jadwal pelajaran tahun 2012/2013 dan 2013/2014. dilegalisir Kepala 
RA/Madrasah (perlembaga satu) 

7. Foto Copy Ijazah Terakhir  
8. Surat Penyataan Kinerja Masing-masing Calon Penerima bermaterai 6000. format 

terlampir 
9. Foto Copy Buku Rekening sesuai dengan daftar di calon penerima STF-GBPNS 

 
 Berkas usulan tersebut dijilid perlembaga dengan warna sampul sebagai berikut : 

- Warna merah untuk RA - Warna kuning untuk MTs 
- Warna hijau untuk MI - Warna biru untuk MA 

 
 Pengiriman berkas usulan dimaksud (Hanya berupa printout) paling lambat 

dikirim ke Seksi Pendma pada tanggal 11 April 2014, untuk RA dan MI (kolektif 
melalui KKMI Kecamatan ) 

 
 
Keterangan Tambahan : 
 
 Bagi Guru yang sudah memenuhi syarat dan sudah memiliki NUPTK tetapi tidak 

terdaftar dalam daftar calon penerima STF-GBPNS 2014 yang telah kami kirim 
silahkan download form excel (form calon penerima TF tambahan 2014) 
kemudian kirimkan file tersebut ke email mapendakabtuban@ymail.com 
 

 Bagi Guru yang sudah memenuhi syarat, sudah melakukan registrasi dan 
pendaftaran NUPTK baru silahkan dicek di http://padamu.siap.web.id/ jika 
NUPTK guru tersebut sudah keluar, silahkan mengirimkan printout NUPTK 
dengan disertai file form excel (form calon penerima TF tambahan 2014) 
ke Seksi Pendidikan Madrasah (Bukan dikirim email) 
 

 Untuk (form calon penerima TF tambahan 2014)  silahkan download di 
https://madrasahtuban.wordpress.com 
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