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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 Fery Rusdianto 

No. Identitas (KTP/SIM) 820229340110 

No. NUPTK 1535760661120002    

No. HP 082340779526    

Email feryrusdianto23@gmail.com    

Isi Pengaduan Berapa lama waktu analisis yg dibutuhkan bagian pembinaan dan ketenagaan 
GTK SMK untuk persetujuan mutasi keluar NTB, disaat data sudah dapat dengan 
mudah diakses(sebagai pembanding, di Cab.dinas pendidikan kota surabaya, 
analisis kebutuhan dapat diketahui dalam hitungan menit dengan membuka 
data sekolah melalui aplikasi dapodik) dan berkas yg saya bawa juga sudah ada 
analisis dari Kadis Layanan dikmen PK & PLK Bima, jika yang dijadikan acuan PP 
no.19 tahun 2017, apakah peraturan berlaku surut? serta tidak lupa ucapan 
terima kasih atas bantuan pelayanan primanya dari Bp. Sekdis  Drs. Syukran dan 
Bp. Kasubag umum dan kepegawaian Dadang Fajar, S.STP, MM. 
Keterangan : 
1. Pengaduan on-line 9 oktober 2017 : Bersama ini kami informasikan jika 
pengaduan bapak telah di terima oleh Kepala Bidang Ketenagaan setelah 
menerima disposisi pengaduan langsung dari Sekretaris Dinas. Segera setelah 
menerima jawaban dari Kepala Bidang Ketenagaan kami akan teruskan ke Bapak 
selaku pengadu.  
2. Selasa 10 oktober 2017 sudah bertemu Kabid Pembinaan dan ketenagaan, 
dan mendapatkan hasil akan di analisis oleh Kasi GTK SMK. 
3. Kamis, 19 oktober 2017: pembicaraan via telp dengan pak kasi GTK SMK, 
didapatkan informasi belum mengabdi 10 tahun?ini yang mau saya tanyakan 
apakah PP no. 19 tahun 2017 mengenai perubahan PP. no.74 tahun 2008 
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tentang guru dan dosen berlaku surut?(karna seingat saya, tidak pernah 
melakukan seperti pasal 59 bag.1). 
Terima kasih atas perhatian dan bantuannya dan mohon maaf sebanyak-
banyaknya jika ada tulisan yang tidak berkenan. 

 
Jawaban / Tanggapan 

 
Untuk NTB, tanpa perlu melakukan analisis,  guru untuk semua mata pelajaran 
pun masih kurang. Usulan pindah atau mutasi keluar dapat diberikan /atau 
tidak diberikan rekomendasi bukan berarti karena lebih (tidak dibutuhkan), 
tetapi yang menjadi pertimbangan adalah kondisi dan alasan pemohon. 
 
Demikian untuk maklum, terima kasih. 
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H. Muh. Suruji 
Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB 

 


