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CURRICULUM VITAE 

DARWIS 

Darwis, terlahir sebagai anak ke empat dari dua belas bersaudara pada tanggal 15 Mei 1966 di 
sebuah desa kecil, di Garut Utara, tepatnya Kebon Jeruk Lewo Sukaratu Malangbong Garut. 
Seluruh masa kecilnya dihabiskan ditempat yang sama. 

Dia memulai pendidikan formalnya di SDN Lewo I pada tahun 1972 dan selesai tahun 1979. 
Kemudian, melanjutkan sekolah menengah ke SMP Negeri Kurnia (sekarang SMPN 1 
Kersamanah) dan selesai pada tahun  1982. Pada tahun yang sama, dia mulai meningggalkan  

desa kecilnya untuk menimba ilmu  ke SMUN Ciawi, Tasikmalaya, dan selesai pada tahun 1985. Seusai lulus dari 
sekolah menengah ini, dia mendaftarkan diri ke IKIP Bandung (sekarang UPI) dan diterima di jurusan Pendidikan 
Bahasa Inggris, Diploma 2. Karena ikatan dinas, maka langsung diangkat jadi guru dan ditempatkan di sekolah 
almamaternya dulu, SMP Negeri Kurnia (SMP 1 Kersamanah). Merasa perlu menambah ilmu, sambil mengajar 
pada tahun 1992, dia menimba ilmu ke Diploma 3, dan setahun kemudian dilajutkan ke  program S1, dan 
mendapatkan gelar sarjananya tahun 1994  dijurusan dan universitas yang sama, UPI. Pada tahun  2000, dia 
mendapatkan anugrah beasiswa Fellowship Students dari World Bank bekerja sama dengan Basic Education 
Project (BEP) Propinsi Jawa Barat sebagai hadiah seleksi guru berprestasi propinsi Jawa Barat. Dan dia mengakhiri 
tugas belajarnya pada tahun awal sebagai magister pendidikan bahasa Inggris. 

Semenjak jadi guru, untuk meningkatkan karir dan profesionalisme dia mengikuti berbagai even pendidikan dan 
pelatihan, diantaranya beberapa putaran Sanggar Peningkatan Kerja Guru (SPKG), Diklat pendidikan bahasa 
Inggris baik tingkat kabupaten maupun propinsi, maupun nasional, seperti  Traning of Trainer (ToT) tentang 
Contextual Teaching and Learning (CTL) Circle I in P3G Kejuruan at Sawangan, Bogor dan Circle II in P3G Bahasa 
di Srengseng Sawah Jakarta sebagai perwakilan Jawa Barat. Konsekwensinya dia sering menjadi nara sumber 
diklat di tingkat propinsi, selain itu selama jadi guru dia juga sering mengikuti forum ilmiah baik lokal, regional, 
nasional, maupun internasional termasuk perguruan tinggi baik sebagai peserta ataupun nara sumber.   

Karir pengawas dia dapatkan pada tahun 2003, setelah mengikuti seleksi kurang lebih dua hari dua malam, dia 
dinyatakan lulus. Selama jadi pengawas dia mengikuti even diklat, forum ilmiah dan lain-lain. Dan satu 
pengalaman menngesankan bagi dia ketika harus mewakili kabupaten Garut dalam seleksi pengawas sekolah 
berprestasi tingkat propinsi. Dan hikmahnya dia mendapatkan hadian Umroh dari Gubernur Jawa Barat, karena 
dinyatakan sebagai juara kesatu tingkat propinsi. Di tingkat nasional juga, dinyatakan sebagai salah satu juara. 
Hikmahnya, dia mendapatkan berbagai penghargaan dari beberapa institusi, seperti  Honorary Police dari POLRI,  
STIKP Garut, AMIK Al MA’soem Bandung, dll.  

Tertarik dengan dunia musik dan bahasa, dia sering menulis lagu baik lagu komersil,  maupun lagu monumental 
seperti Hymne dan Mars untuk pendidikan. Bahkan, sebagian besar lagunya direkam dan dierarkan di negeri 
Jiran. Dan, dia juga menulis beberapa buku pelajaran bahasa Inggris untuk SMP yang yang diterbitkan oleh 
beberapa penerbit, seperti yang terakahir Expressive English tahun 2007. Serta, untuk membantu guru dia juga 
membuat modul dan panduan untuk bahasa Inggris, dan implementasi kurikulum pada umumnya, seperti Buku 
Panduan  Sukses UN dengan Strategi EC4U.  

Masih ada beberapa aktivitas yang baru yang dia lakukan berkaitan dengan tugas, kesempatan, diantaranya 
mendapatkan piagam dan penghargaan sebagai Master Trainer school leadership dari NIE Singapura, sebagai 
penghargaan mengikuti kegiatan pelatihan trainer selama dua minggu di Singapura,  Master Trainer Calon 
Pengawas dan Kepala Sekolah Ditendik, Kemdiknas. Serta menjadi salah duta Kemdikbud untuk mengikuti 
Master Trainer Assessor di Adelaide, Australia selama dua minggu untuk mendapatkan sertifikat IV Master 
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Trainer tingkat internasional. Karenanya, sekarang sering diminta Kemdikbud Jakarta mengembangkan berbagai 
pelatihan dan menjadi nara sumber atau fasilitator beberapa pelatihan, termasuk pelatihan implementasi 
kurikulum 2013. Sudah kurang lebih dua pertiga jumlah provinsi di negeri ini pernah di kunjungi untuk memberi 
berbagai pelatihan. Selain itu, dia mengaktifkan diri untuk mengajar di beberapa lembaga pendidikan, seperti 
STIA Siliwangi Garut, STKIP Garut dan AMIK Al Ma’soem Bandung. Selain aktitifitas tersebut, dia juga pernah 
menjadi konsultan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud Jakarta.   

* * * 


