
 

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

Alamat : Dk Banaran Ds Tambakboyo Pedan ,

TENAGA 
Kami SMP Muhammadiyah Al Bayyin  Pedan Sekolah
tenaga administrasi, untuk bidang studi :

1. Matematika  
2. Bahasa Inggris 

3. Bahasa Indonesia 

4. IPA ( Fisika , Kimia , Biologi ) 

5. Administrasi 
Syarat umum :  

a. Warga negara Indonesia. 
b. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 
c. Memiliki Komitmen terhadap Persyarikatan Muhammadiyah yang di wujudkan dengan 

memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah ( KTAM ) / NBM. 
d. Mampu membaca dan menulis arab
e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat. 
f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan sesuai dengan formasi yang 

tersedia.  
g. Tidak menjadi salah satu pengurus partai politik yang dibuktikan den
h. Menandatangani surat perjanjian dengan Persyarikatan Muhammadiyah melalui Majelis Dikdasmen 

PCM Pedan yang di sahkan dan di lakukan oleh PCM Pedan  dengan sidang pleno.
i. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter. 
j. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhomat sebagai pegawai baik dari instansi pemerintah 

atau instansi swasta.  
k. Tidak terikat dengan Instansi lain .

Syarat khusus guru adalah : 
a. Persyaratan umum ( bisa menyusul )
b. Berpendidikan serendah – rendahnya S1
c. Nilai IPK min 2.80. 
d. Usia maksimal 35 tahun. 
e. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang 
f. Memiliki kompetensi yang di perlukan sesuai dengan bidang
g. Hafal minimal Juz 30  (*). 
h. Mampu berbahasa inggris  dan arab baik dengan lisan maupun dengan tulisan (*).
 

Syarat khusus karyawan adalah : 
a. Berpendidikan minimal SMA/SMK atau yang sederajad
b. Berusia serendah – rendahnya 18 tahun dan maksimal 

kelahiran atau surat kenal lahir yang di sahkan.
c. Memiliki kompetensi yang di perl
d. Di utamakan yang mampu bahasa arab dan atau bahasa inggris (*).

(*) : jika belum terpenuhi bersedia mencapainya pada

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH PEDAN

SMP MUHAMMADIYAH AL BAYYIN PEDAN
Alamat : Dk Banaran Ds Tambakboyo Pedan ,Telp. (0272) 897 181  Kode Post 57468 

Email : smpmuh_albayyin@yahoo.co.id 
 

 

 

LOWONGAN KERJA 
TENAGA GURU DAN ADMINISTRASI

 

Al Bayyin  Pedan Sekolah para Juara , membutuhkan beberapa tenaga guru 
, untuk bidang studi : 

 

Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT . 
Memiliki Komitmen terhadap Persyarikatan Muhammadiyah yang di wujudkan dengan 
memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah ( KTAM ) / NBM.  

ca dan menulis arab dengan baik. 
Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat. 
Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan sesuai dengan formasi yang 

Tidak menjadi salah satu pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan. 
Menandatangani surat perjanjian dengan Persyarikatan Muhammadiyah melalui Majelis Dikdasmen 
PCM Pedan yang di sahkan dan di lakukan oleh PCM Pedan  dengan sidang pleno.
Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.  
Tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhomat sebagai pegawai baik dari instansi pemerintah 

Tidak terikat dengan Instansi lain . 

( bisa menyusul ). 
rendahnya S1. 

Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang yang sesuai dengan bidang tugas.
Memiliki kompetensi yang di perlukan sesuai dengan bidang tugas yang di perlukan.

inggris  dan arab baik dengan lisan maupun dengan tulisan (*).

Berpendidikan minimal SMA/SMK atau yang sederajad. 
rendahnya 18 tahun dan maksimal 35 tahun yang di buktikan dengan akte 

kenal lahir yang di sahkan. 
Memiliki kompetensi yang di perlukan sesuai dengan bidang tugas. 
Di utamakan yang mampu bahasa arab dan atau bahasa inggris (*). 

terpenuhi bersedia mencapainya pada tahun berikutnya. 

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH PEDAN 

AL BAYYIN PEDAN 
Kode Post 57468 , 

GURU DAN ADMINISTRASI 
butuhkan beberapa tenaga guru dan 

Memiliki Komitmen terhadap Persyarikatan Muhammadiyah yang di wujudkan dengan salah satunya 

Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat.  
Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan sesuai dengan formasi yang 

gan surat pernyataan.  
Menandatangani surat perjanjian dengan Persyarikatan Muhammadiyah melalui Majelis Dikdasmen 
PCM Pedan yang di sahkan dan di lakukan oleh PCM Pedan  dengan sidang pleno. 

Tidak pernah diberhentikan dengan tidak terhomat sebagai pegawai baik dari instansi pemerintah 

yang sesuai dengan bidang tugas. 
tugas yang di perlukan. 

inggris  dan arab baik dengan lisan maupun dengan tulisan (*). 

tahun yang di buktikan dengan akte 



  
Syarat Pendaftaran : 

1. Surat lamaran kepada Majelis Dikdasmen PCM Pedan ,  
2. Phas photo 3x4 sebanyak 2 lembar. 
3. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang di legalisir. 
4. Surat rekomendasi dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah ( PRM ) setempat. 
5. Daftar riwayat hidup. 
6. Piagam / sertifikat yang di miliki. 

 
Tahapan : 

NO AGENDA TANGGAL KETERANGAN 

1 Pendaftaran calon guru dan karyawan 6 Januari s/d 8 Februari 2014 Daftar langsung atau via post 
2 Test akademik + Kemuhammadiyahan 16 Februari 2014  On line  dan praktek  
3 Micro teaching + test lesan 17 -19 Februari 2014  Praktek 
4 Pengumuman + sidang pleno PCM 25 Februari 2014  … 

 
 

Pedan, 4 Januari 2014  
Panitia Seleksi Penerimaan Guru dan 
Karyawan SMP Muh Al Bayyin Pedan 

Ketua 
 

Ttd. 
 

H WARSONO , S.Pd. 
NBM : 1049 112 

 SMP Muh Al Bayyin Pedan 
Sekretaris 

 
Ttd. 

 
 

MUHAMMAD SYAMSUDDIN ST 
NBM : 836 846 

 Majelis Pendidikan Dasar dan 
Menengah PCM Pedan 

Ketua 
 

Ttd. 
 

WAGIMIN , S.Pd. 
NBM :789 731 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact person : Purnadi ,S.Pd. : 0813 2965 6299 , Agung Zulianto , M.Si : 0812 2582 2278 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


