
 

PERSYARATAN / KRITERIA CALON ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE TAHUN 2018 – 2022 
 

 

1. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1) atau Diploma Empat (DIV) di buktikan dengan 

foto copy ijasah 

2. Tidak sedang menyandang stastus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

3. Tidak sedang menyandang status sebagai anggota legislatif 

4. Memiliki pengalaman atau ketokohan dan berasal dari salah satu unsur sebagai berikut : 

a. Tokoh pendidikan, tokoh masyarakat atau tokoh agama 

b. Penyelenggara pendidikan atau sebagai pengurus yayasan 

c. Berasal dari dunia usaha atau dunia industry 

d. Berasal dari organisasi profesi 

e. Berasal dari lembaga sosialisasi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan lain. 

Pengalama atau ketokohan pada salah satu unsur (a – e ) di atas harus dibuktikan dengan 

surat keterangan dari lembaga yang kompeten 

5. Mengisi formulir yang disediakan oleh panitia. Blanko formulir dapat di ambil pada sekretariat 

panitia seleksi anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB d/a. Kantor Dinas Dikbud Prov. NTB 

Jl. Pendidikan No. 19 A Mataram. 

6. Bersedia mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan pendidikan di Provinsi NTB yang 

dituangkan dalam surat pernyataan yang bersangkutan. 

7. Menyerahkan seluruh dokumem calon anggota kepada sekretariat panitia seleksi setiap hari kerja 

mulai tanggal, 22 November 2018 dan paling lambat tanggl, 15 Desember 2018. 

8. Calon anggota yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, bersedia untuk di 

wawancarai oleh tim seleksi pada waktu yang telah di tentukan oleh panitia. 

 

Mataram, 21   November 2018 

Ketua Panitia Seleksi,      Sekretaris, 

 

ttd        ttd 

 

 

Drs. H. Syamsuddin Anwar     Prof. H. Mahyuni, MA. Ph.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENGUMUMAN 
NOMOR : 087/DP.NTB/XII/UM/Dikbud 

 

 

Sehubungan dengan belum terpenuhinya usulan anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB, maka 

Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB, dengan ini membuka pendaftaran 

tambahan calon anggota baru Dewan Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2018 – 

2022 mulai Tanggal, 22 s.d 15 Desember 2018, Dengan Persyaratan Sebagai Berikut : 

 

1. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1) atau Diploma Empat (DIV) di buktikan dengan 

foto copy ijazah 

2.  Tidak sedang menyandang stastus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

3.  Tidak sedang menyandang status sebagai anggota legislatif 

4.  Memiliki pengalaman atau ketokohan dan berasal dari salah satu unsur sebagai berikut : 

a. Tokoh pendidikan, tokoh masyarakat atau tokoh agama 

b. Penyelenggara pendidikan atau sebagai pengurus yayasan 

c. Berasal dari dunia usaha atau dunia industry 

d. Berasal dari organisasi profesi 

e. Berasal dari lembaga sosialisasi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan lain. 

Pengalama atau ketokohan pada salah satu unsur (a – e ) di atas harus dibuktikan dengan 

surat keterangan dari lembaga yang kompeten 

5. Mengisi formulir yang disediakan oleh panitia. Blanko formulir dapat di ambil pada sekretariat 

panitia seleksi anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB D/a. Kantor Dinas Dikbud Prov. NTB 

Jl. Pendidikan No. 19 A Mataram atau dapat di download melalui website Dikbud 

(http://dikbud.ntbprov.go.id). 

6. Bersedia mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan pendidikan di Provinsi NTB yang 

dituangkan dalam surat pernyataan yang bersangkutan. 

7. Menyerahkan seluruh dokumem calon anggota kepada sekretariat panitia seleksi setiap hari kerja 

mulai tanggal, 22 November  2018 dan paling lambat tanggl, 15 Desember 2018 baik di 

bawa langsung atau di kirim via Pos. 

8. Calon anggota yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, bersedia untuk di 

wawancarai oleh tim seleksi pada waktu yang telah di tentukan oleh panitia. 

 
 

Mataram, 21   November 2018 

Ketua Panitia Seleksi,      Sekretaris, 

 

 

ttd        ttd 

 

Drs. H. Syamsuddin Anwar     Prof. H. Mahyuni, MA. Ph.D 

 

 



FORMULIR PENDAFTARAN 

CALON ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI NTB 

PERIODE TAHUN 2018 – 2022 
 

 

1. Nama Lengkap  : ……………………………………… 

2. Tempat Tgl.Lahir : ……………………………………… 

3. Pendidikan Terakhir : ……………………………………… 

- Jurusan/Prog. Studi : ……………………………………… 

- Tamat Tahun  : ……………………………………… 

4. Alamat Tempat Tinggal  

- Jalan   : ……………………………………… 

- Desa/Kelurahan : ……………………………………… 

- RT / RW  : ……………………………………… 

- Kecamatan  : ……………………………………… 

- Kab / Kota  : ……………………………………… 

5. No. Kontak Person : ……………………………………… 

6. Pengalaman Kerja Dalam  

5 Tahun Terakhir : a. ……………………………………… 

      b. ……………………………………… 

      c. ……………………………………… 

      d. ……………………………………… 

7. Mewakili Kepakaran /  

Ketokohan Dari Unsur : ……………………………………… 
 

 

Mataram, ………………………….. 

 

 

 

 

……………………………………… 
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