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Bangli (Bali Post) -
, DPRD Kabupaten Bangli ber-
harap eksekutif dapat lebih men_
ingkatka-n kesejahleraan tenaga
guru tidak tetap (GTT) densan ca"ra
menaikkan honor mereka. pasalnya
selama ini nilai honor yang diterima
para GT'I masih sangat rendah, di
b:y_g!r upah minimum kabupaten
(UMN.

,. Padahal tanggung jawa{ yang
oremban para g'unu non-PNS itu lu_
mayan berat, hampir sama dengan
Rtgeqle ju*ab guru yang berstatus
PNS. Wakil Ketua Dpin BanEli
Ko_m_ang Carles. Minggu (ZgltD -e"n-gatakan, kenaikan honor GTT Jebena".,y" .iig"t mendesak

dilakukan. Hal ini mengrngat tanggung jawab yang diembanpara GTT lumayan berat.-
,_=!".t"tt" kami tanggung jawat GTT dengan guru pNS
nampu sama. ..lam mengajarnya hampir sama. Oleh karenaitulah honor mereka p_eilu mendapat'p".t utiu.r,'. kata Car_
l^.:,Yl:ly*Tohtrsi .Demokrat ini. dengan dinaikkannya
nonor para Li'I"I', nantinya akan dapat merangsang kineija
mereka dalam mengajar._Namun demikiu", aulurn"p"tutr'u_
l:.11ll",t9tup perlu dila\ukan. pengawasan intenS-f. salairsatuny? ctengan menerapkan absenii sidik ian.

"Terkait usulan kenai_kan penghasilu" Uaeibff aan pTT
sudah sempat kami sampai!.in dilam ,upuii"t.,- lama ini.
Dansejar,rh ini usulan teisebut masih akan drkaji oleli prhak
eksekutif," teraagnya. J)iiambahkan Ca"lei-luta- usulan
XH^ul rdrsampu*?". pih.a\nyq mengharapkan agar honorLir-l Drsa drnarkkan m:lt^-4 Rp 1 juta dari seLelumnya
yang hanya sekitar Rp 700 ribu. 

-

^Ju,*"l 
demikian pihaknya berharap kenaikan lfonoru|r dapat tetap-me-nyesuaian dengan kemampuan kduan_gan daerah. (kmb40)
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j Perafatan proyek Hilano

fTovasi Dermaga
]ilimanuk Mdlor
(Bali Post) -
y31_de_rmaSa Mobil Bridge (MB) II di petabuhan Giti
::lT!_lnq talccat.rE NovCmber rrr" _"r"".-iir,li i"il
:iltr*1ll*!!l"ebut akibat hitangnva sejumrah pera

ti telat, namun
untuk menunjang

sejat 26 Oktober lalu itu.
, lvrenurutnlra keterlam -
Datan drpicu hilangnya pe_salan peralatan proyek.
rrnar penggara p juga telah
menyertakan surat keteran-
ga-n kehrtangan dari ke_
pohsan. Dermaga MB II itu
meltl{rllnya sudah dibuka
mulal Mrnggu kemarin. Der_
maga rnr Juga telah melalui
u;icoba beban di atas 50 ton
selama satu jam. Selama
waktu tersebut, dermaga tak
nergeser sedikitpun. Selajnol retabuhan Gilimanuk,
renovasr serupa juga dilaku_
{an dl fetabuhan Ketapans.
ljan menurutnya pa"ango'n
dermaga yang diperbtiki

pang itu lebih dulu
itu akhiinyi
sgu (29/11) Pe rjaan. menurutnya

reresat Bampai saatDermaga iiu kini belum
rni. P ngerjaan berlaniut

ermaga MB I yang
lagi, na- padaaga lainnya yakni

akan drtutup. Dua nya dimulai padi
12) mendatang. Di-
r de-rmaga ini ram-

itu direnovaii un-
tkan kemam-

rmaga menunjang
an pengh ap usan
;r' atau kapal ba_

angkutan
ahun Bairr.

mengurai padat-
nye,kendaraa"n rrri"'uf. f "wartawan, Mana-

PT ASDP GiIi-
p-e_labuha n, a""^u g;--MC
lll ver|f' epi^lih.,- L^r..*

ruu4au, eermaga MB
yajog seJatrnya belum

Sugeng Purwono
11r yalc seJa ti nya belum
crseraftertmakan akan di_opera{ikan. Dermaga ini
aaan {erpasangan dengan
dermaga MB I di pelabuhan

diseraf teriniakiri ;k"; d;
xarkan telatnya
r dermaga MB II

Dermaga ini

dimulai dermaga MB I didermaga MB I di pe
Ketapdng. (kmb26)

anuk yang ditar_
runan menyebut_
rtan proyek yang
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Sering Dilalui Trult,
Jalart Lelateng Rusak

Negara (Bali Post) -
Diduga akibat sering di-

lalui truk tronton, sejumlah
ruas jalan di Kelurahan
Lelateng hancur. Truk-truk
tersebut melinta si jalan
kelurahan yang kecil dan
padat permukiman.

Sejumlah warga yang
ditemui. Minggu (29lr1) ke-
marin mengungkapkan se-
jatinya jalan aspal itu sudah
beberapa kali diperbaiki.

Namun lantaran j alur
tersebut sering dilalui truk
sehingga cepat rusak. Di
sekitar lokasi jalur yang di-
lalui truk tersebut terdapat
gudang-gudang dan lokasi
parkir truk. "Di sana ada
gudang, sering dilalui truk,"
tandas Nyoman Kari, salah
satu warga yang melintas.

Mereka berharap agar
truk tersebut ditertibkan se-
hingga tidak melalui jalan-
jalan yang kecil itu. Bila
perlu para pemilik gudang
diminta pindah ke lo kasi
yang lebih layak dan leluasa

dilalui truk.
Sementara it u, Lurah

truk masih sering m

kepada wartawan meirgaku
suoan serrng memperFngat-
6an DalK pengemudl trukkan baik pengemudi truk
maupun pemilik guda[g.

bahkan meminta asa
mindahkan gudang k=e .

yang lebih memadai d

intas
knya

me-
okasi
ilalui

lui pendekatan. Ketika di.
tertibkan, hanya beberapa
hari saja. Namun setelah
itu kembali truk melintas.
Solusinya dengan mencari
lokasi gudang yang lebih
representatif. (kmb26)
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RUSAK - Jalan menuju salah catu gudang yong tusah
diduga ahibat sering dilalui truh.


