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Disdikpota Karangasem Akan Bangun 3 Gedung Baru

Untuk Kantor Disdikpora, v

UPT Manggis, dan UPT Selat
AMLAPURA, dangkan penerbitan surat perintah

kerja 20-29luli, dan tanda tangan
kontrak 21 luli-3 Agustu$. Khusus
untuk gedung kantor disFikpora
menggunakan lahan 64 fre, bangu-
nan nantinya menelan arlggaran Rp 4
miliar. selebihnva untuk kantor t PT
Manggis dan kantor dPT SelaL Sebab,
selama ini kantor dqi UFf tersebut
pinjam gedung SD. Pefnbangunan
keduanya dialokasikap anggaran Rp
2-878 miliar.' 

Gedung kantor Disfikpora Ka-
rangasem direlokasi liarena tidak
representative untuk melakukan
pelayanan optimal. Areal parkir sem-
pit, tidak memiliki ruanglrapat fdng
memadai, dan tidak puqfa tempat
menyimpan arsip, terutama di ruang
bidang pendidikan dasar dan ruang
tenaga pendidik dan kepqndidikan.

Sedangkan untuk ged{ng kan-
tor UPT Disdikpora Selati nantinya
dibangun di bekas Pusketmas Selat.
Sedangkan bangunan UPT Disdikpora
Kecamatan Manggis di depan SPBU
Banjar tabuhan, Desa Antigia, Keca-
matan Manggis, yang bersebelahan
dengan rumah dinas camat Manggis.

Rencana ke depan di ttekas kantor
Disdikpora Karangasem bisa untuk
perluasan SMP Negeri 2 Amlapura,
yang lokasinya bersebelahan. 6 k16
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BulelengTambah Guru

SD Kontrak
600 q U f1U Va nq abdi va4g dikontrak itu diambil persyaratan sebanyak 1,301. pe-

: '.- .." melalui pembahasan Rancangan lamar, 600 orang dengan rangking
aKan OlKOntfaK ltu APBD Perubahan 2016, antara tertinggi, dipastikan dikontrak.

u ntu k me n utu pi ;:'.:Hfl l:l'il'??ilil:fX'iil i*r:if,lid,?l;ffi:i,tfi:3
kekUfanqan OUfU gota DPRD Buleleng_ sepakat desakan agar Pemkab merambah

dengan alokasi tambahan dana jumlah guru abdi yang dikontrak.
SD 1 .500 qUf U. untu'k gali 400 guru abdi yang balam "pembahisan] akhirnya

| - akan dikontrak. disepakati, tambahan itu 400
SINGAMJA, NusaBali semula dalam APBD Induk orang. Total alokasi dan yang

lumlah guru abdi Sekolah 2016, Pemkab telah mengalokasi- disiapkan kini mencapai Rp 3,5
Dasar (SDl yang dikontrak Pem- kan dana untukgaji bagi 600 guru miliat dengan rincian gaji guru
kab Buleleng mulai tahun 2016 abdiyang akan dikontrak. lumlah kontrak nanti sebesar Rp l iuta
ini, ditambah 400 orapg. Dengan 600 guru yang akan dikontrdk itu perbulan. "Skema awal dan kita
tambahan ini, total guru abdi untuk menutupi kekurangan gunr sudah siapkan angagran untuk
yang dikontrak nanii mpnladi SD 1.500 guru. mengangkat 600 orang. Dewan
1.0ob orang. Setelah dana disepakati, Pem- termasuk pemeirntah sendi-

Pengisian tambahan 4Q0 guru kab melalui Dinas Pendidikan ri ingin menambah, sehingga
kontrak itu diambil darf hasil (Disdikl kemudian membuka disepakati mengangkat 1.000
seleki guru kontrak sebelirmnya. kran pendaftaran untuk diseleksi. orang dengan dukungan ang-
Keputusan penambahan guru ljt4C"lt". y"tg p"""hi g"tt ry_

tahun ini," kata Kadis Pendidikan
I Gede $uyasa, usai pembahasan
pelFn l4lu.

.5K akah kita terbitkan setelah
APED Pdrubahan diketok Khusus
untfk g(rru pengabdi kan sudah
tetap b+eria tinggal nanti yang
tiddk p{ngabdi ini akan rnulai
bertugab setelah menerima SK
pelgang[<atan,"jelasnya. 

I

kan keputusan kepada pelamar
yang bersangku tan. Meski de-
mikian, pemerintah menawarkan
untuk guru pengabdi yang tidak
diangkat, guru bersangkutan bisa
mengajar J<e sekolah lain yang
memDutunkan dengan stastus
guru pengabdi, Hal ini sangat me-
mungkinkan karena kuota guru
kontrak di kecamatan tidak;kan
seluruhnya terpenuhi.

Suyasa mencontohka.n, Iccama-
tan Tejakul4 lccamatan Cemkgak
dan Kecamatan Busunsbiu kuota
guru kontrak yang diaigkat ban-
yak, namun pelamarnya sedikit.
Untuk mengisi kekurangan kuota
itu menjadi peluang bagi guru
pengabdi yang tidak diangkat

pengangl€tan," ielasnya.
Tbrkaf t sisa pelamar yanC tidak

dialgkat 301 orang, Suyasd men-

leta1kanl rymglllll9[rgg
tahun inibisa mengajarke kecama-
tan tersebut. 6 k19


