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LAYANAN PENGADUAN 
 

SUMBER PENGADUAN : Email Dikbud NTB 
TANGGAL PENGADUAN : 19 September 2017   
 
 

SUMBER LAYANAN PENGADUAN : 
 

1. Pegaduan Online (http://dikbud.ntbprov.go.id/pengaduan) 
2. SMS Center Pengaduan (081 339 217 848) 
3. Email :   dikbudntb@gmail.com 

pengaduan.dikbudntb@gmail.com 
4. Layanan Survey Kepuasan Masyarakat (http://dikbud.ntbprov.go.id/survey) 

 

IDENTITAS PENGADU 

Nama Fafi Kawo 

No. Identitas (KTP/SIM)  

No. NUPTK     

No. HP     

Email fafi.kawo.22@gmail.com    

Isi Pengaduan Kami mohon kepada Bapak Kepala dinas dikbud NTB, agar menertibkan 
tupoksi  
pada SMA, antara tugas Guru dengan Tugas Tenaga Kependidikan, karena 
masih  
banyaknya yang terjadi di SMA tugas tenaga kependidikan di  laksanakan oleh  
guru, seperti yang terjadi pada sekolah tempat kami bertugas, Dapodik di  
pegang oleh guru, keuangan (bendahara bos dan bendahara BPP) dilaksanakan  
oleh guru, padahal semua yang berhubungan dengan data, baik data of line  
maupun data on line dan data keuangan juga adalah tugas tenaga 
kependidikan  
bukan tugas guru. guru-guru tersebut tugasnya sebagai guru juga banyak,  
contoh guru yang pegang data dapodik beliau mengajar dua mata pelajaran,  
juga sebagai wali kelas dan sebagai pembina ekstrakurikuler. yang menjadi 
fokus  
guru tersebut hanya data dapodik sehingga tupoksinya sebagai guru (mapel,  
wali kelas dan pembina) tidak dilaksanakan dengan baik. jd siapa yang rugi  
dalam hal ini, yang rugi anak-anak bangsa yaitu SISWA. 

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
Jl. Pendidikan No. 19 A Mataram – Telp. (0370) 632 593 
http://dikbud.ntbprov.go.id    -    e-mail : dikbudntb@gmail.com 
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Jawaban / Tanggapan 

 
Terima kasih atas masukkan saudara, dalam hal ini apa yang telah saudara 
sampaikan melalui layanan pengaduan online kami terkait penertiban tupoksi 
guru sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, masukkan tersebut 
telah kami sampaikan dihadapan para Kepala Sekolah, Pengawas & Perwakilan 
Guru Mapel pada saat pelaksanaan Roadshow Peningkatan Kompetensi 
Pendidik, Tenaga Kependidikan & Tenaga Kebudayaan melalui MGMP, MGBK 
SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTB beberapa waktu lalu. Pelaksanaan roadshow 
sendiri telah di laksanakan di 10 Kabupaten / Kota se- Provinsi Nusa Tenggara 
Barat sejak tanggal 2 Oktober 2017. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. 
 
Demikian untuk maklum disampaikan terima kasih. 
 
Admin Layanan Pengaduan Online 
Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTB 

 


