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SUMBER LAYANAN PENGADUAN : 
 

1. Pegaduan Online (http://dikbud.ntbprov.go.id/pengaduan) 
2. Email :   dikbudntb@gmail.com 

pak.guruntb@gmail.com 
3. Layanan Survey Kepuasan Masyarakat (http://dikbud.ntbprov.go.id/survey) 

 

IDENTITAS PENGADU 

Nama Indriani Tri Kusuma Wardhani 

No. Identitas (KTP/SIM) 5203176809770003 

No. NUPTK 6260755657300043    

No. HP 081917755000    

Email indri.soehendro@gmail.com    

Isi Pengaduan Saya Indri salah satu peserta KMD tahun 2017 dari SMAN 1 Selong, kemarin 
(Senin, 08-01-2018) Bu Nursujinah dari SMKN 1 Sikur mewakili kami untuk 
mengambil Ijazah di Dikpora di bagian ketenagaan. Pada awalnya ijazah 
diberikan dan sudah mau ditandatangani bukti penerimaan, namun pada 
akhirnya gagal karena menurut keterangan dari Pak Kabid hanya bisa diterima 
jika yang bersangkutan sendiri datang atau jika di sekolah tersebut ada 2 orang 
peserta cukup 1 orang saja yang mewakili. 
 
Yang lebih tragisnya lagi  dari teman kami di atas sudah jauh-jauh datang dari 
Lombok Timur ternyata sampai di Dikpora Ijazah atas namanya juga tidak 
ditemukan dan kami tidak ingin hal ini terulang di peserta yang lain.  
 
Berdasarkan hal tersebut diatas kami selaku perwakilan dari peserta KMD 
Lotim berharap untuk diberikan kemudahan dalam pengambilan agar bisa 
didistribusikan ke masing masing UPT Propinsi di Kabupaten setempat. 

 
Jawaban / Tanggapan 

 
Terima kasih Sdri Indri atas informasi dan masukannya, dapat kami sampaikan 
perihal ijazah KMD pramuka sebagai berikut : 

 Ijazah dimaksud baru diterima oleh kami (Dinas Dikbud Provinsi NTB) 
dari Kwarda Provinsi NTB pada awal bulan Januari 2018 atau tepatnya 
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pada tanggal 3 Januari 2018 dan masih terdapat 2 (dua) orang yang 
belum terbit ijazahnya yakni atas nama Awaluddin Jamil (SMKN 7 
Mataram) dan Nursujimah (SMKN 1 Sikur). 

 Dikarenakan Ijazah tersebut belum lengkap sehingga kami belum 
dapat mendistribusikannya ke UPT Kabupaten/Kota, namun bukan 
berarti tidak boleh diambil langsung atau diwakilkan pengambilannya. 
Syarat pengambilan berwakil minimal berasal dari Kabupaten/Kota 
yang sama dari pemilik ijazah yang diwakilkan pengambilannya dan 
lebih baik jika berasal dari sekolah yang sama sehingga terjamin ijazah 
tersebut akan sampai kepada pemilik ijazah yang bersangkutan. Sebab 
pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya terdapat peserta yang 
diambilkan oleh orang lain ternyata tak kunjung diterima oleh pemilik 
yang bersangkutan sehingga Dinas Dikbud NTB tetap ditagih. 

 Ijazah KMD tersebut sudah dapat diambil melalui UPT Layanan 
Dikmen & PK-PLK di Kabupaten/Kota masing-masing mulai tanggal 
15 Januari 2018. 
 

Demikian untuk maklum, semoga informasi ini bermanfaat dan disampaikan 
terima kasih atas perhatiannya. 
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Kepala Bidang Ketenagaan 
Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTB 

 
 


