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I 1.035 Guru denEan $tatus Provinsi Tetap Dapat End0k

DENPASAR, TRIBUN BALI
- Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga (Disdikpora)
Denpasar menggelontorkan
Rp 1,7 miliar untuk seragam
endek di Denpasar. Total bia-
ya tersebut dianggarkan un-
tuk bahan endek dan ongkos
jahtt3.1362pieces.

Rinciannya, endek dengan
ukuran 250 x 103 cm ini akan
diberikan kepada 80 orang
di Disdikpora, 15 UPT dan
sisanya untuk guru yang ter-
gabung dalam PGRI di Den-
pasar. Dengan harga kain Rp

300 ribu, personel juga akan
diberikan ongkos jahit, ma-
sing-masing Rp 150 ribu.

Tidak hanya untuk tingkat
SD dan SMP yang menjadi
pengelolaan kota Denpa-
sar, begitu juga guru SMA/
SMK yang akan dialihkan ke
Provinsi di tahun 2017 juga
dapat.

Berdasarkan data yang di-
peroleh Tribun Bali, ada 1.035
guru termasuk pengawas di
tingkat SMA/SMK yang di-
alihkan ke provinsi atau de-
ngan status digaji provinsi.

Kepala Seksi Perencanaan
Bidang Bina Program Dis-
dikpora Denpasar Made Su-
darya menyampaikan, para
guru SMA/SMK tetap di-
berikan bukan sekadar ke-
nang-kenangan, namun ka-
rena terlinjur dianggarkan di
2016. "Karena sudah terlanjur
dianggarkan, maka kami te-
tap berikan untuk guru-guru
SMA/SMK. Ya ini sebagai ha-
sil pengabdian mereka selama
ini di Pemkot Denpasar," ujar
Sudarya.

Plt Kepala Disdikpora Kota

Denpasar, Ngurah jimmy Sid-
harta, mengatakan penerapan
pengadaan dan penggunaan
endek ini baru pertama kali di-
terapkan di Disdikpora Den-
pasar. Menurutnya, ini juga
untuk meningkatkan pember-
dayaan endek sebagai produk
lokal Bali.

"Sebagai ikon. Ini untuk
pertama kali. Untuk menun-
jukkan bahwa produk lokal
kita juga be4aya," ujar Jimmy.
Ia membenarkan dari total bi-
aya yang cukup bengkak ada-
lah untuk para guru. Di mana

ada total 3.000-an guru PNS
dalam lingkup PGRI Kora
Denpasar yang akan diberi-
kan bahan tersebut termasuk
ongkos jahitnya.

Terkait dengan 29 sekolah
yang butuh penanganan un-
tuk diperbaiki infrastruktur-
nya, saat ini masih ditunggu
anggarannya. "Kami sudah
sampaikan ke wali kota. Ter-
masuk ke Inspektorat dan
Bappeda. Kami selaku SKPD
hanya bisa memrnggu, realisa-
si tergantung dari pimpinan "
ujar Sudarya. (cas)
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nSUD Gianyar 2OL7 r Statris Berubah Jadi RSUD pendidikan

GIANYAR, TRIBUN BALI
- Pembangunan gedung baru
Rumah Sit it Urium daerah

,gSUOl Sanjiwani Gianyar ke.
kylangan dana senilai ifp 350
miliar. FIal itu untukmemenuhi
standar RSUD tipe pendidikan.

Perbaikan tahap awal se_
perti yang akan diiakanakan
2017. Di antaranya pemba_
ngunan UGD, poliklinik dan
penambahan alat kesehatan
(alkes) senilai Rp 150 miliar
yang dananya bersumber dari
pn aman pT Sarana Multi In_
frastruktur (SMI).

^Direktur Utama (Dirut)

,TJP S*lty"-", Ida Koman g
upeksa, Sabtu (5/11) menga_

takan, pihaknya sudah memi_
nKr rancangan masterplan un_
tuk.20 tahun ke depan. RSUD
>an;rwani saat ini berstatus
tipe B. Dalam mnsterplan akan
menjadi RSUD tipe B pendi_
dlkan/ sehingga RS ini dapat

_ "Rp 350 miliar iru di luarRt,lil miliar itu. yang Rp 150
miliar itu sudah okel untuk
pembangunan UGD; .polikli_
nrK dan penambahan alkes,,,
tegasnya.

. Sedangkan dana Rp 350 mi_
rrar kata Upeksa, malih diba_
has lebih lanjut. Namun tidak

3:.:Fp kemungkinan pem-

menampung praktik mahaiis_
wa kedokteran, farmasi. dan
lainnya.

farmasi, dan

. Lanjut Upeksa, biaya tam_
bahan sebesar Rp 350 miliar
tersebut tidak termasuk biaya
yang dipinjam pemkab Gia_
nyar pada pT SMI. piniaman
senilai Rp 150 miliar teisebut
orgunakan untuk pemba_
ngunan UGD, poliklinik, serta
penambahan alkes.

kab Gianyar akanKao utanyar akan mengalukan
anggaran ke pemerintal pusat
atau Pemprov Bali.

"Bisa dari ApI^ 
"brsa dari ApBN, ApBD

I'emprov Bali atau bisa saiar Eurprov Dalr atau bisa saja
nanti bersumber dari ApBb
Gianyar. Kan itubukanpem_

,ou1S,unu* tak seketika, tapi
bertahap," tegasnya. (weg) '


