Pelantikan Kepala Sekolah
Ditulis oleh dhi
Minggu, 19 May 2013 00:00

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si mengambil sumpah dan melantik 27 orang
kepala sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang mengambil tempat di Aula
Gedung lama DPRD Kab. Sumba Timur pada tanggal 17 Mei 2013.
Acara tersebut dihadiri
oleh Ketua DPRD Kab. Sumba Timur drh. Palulu P. Ndima M.Si, Wakil Bupati Sumba Timur dr.
Matius Kitu, Sp.B, Sekretaris Daerah Ir. Juspan, M.Si. para anggota FORKOPIMDA, Ketua
TP-PKK, Para Asisten, para pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan
lainnya.
Dikatakan Bupati Sumba Timur dalam sambutannya bahwa pelantikan tersebut kiranya dapat
dimaknai sebagai sarana untuk lebih mempertebal tekad bahwa jabatan yang dipercayakan
merupakan fasilitas pengabdian dan karya untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan
masyarakat serta merupakan salah satu upaya menata organisasi dan memperbaiki kinerja
dunia pendidikan di Kabupaten Sumba Timur. Dikatakan pula bahwa setiap kali terjadi mutasi,
promosi ataupun rotasi, kiranya dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik pada
pelaksanaan tugas-tugas jabatan tersebut. Karena dengan jabatan tersebut seorang yang
memiliki komitmen dapat menjadikannya sebagai energi baru, gagasan baru dan semangat
baru untuk memajukan satuan kerja yang akan dipimpinnya. Ditekankan pula oleh Bupati, agar
dapat menjalankan fungsinya secara optimal, seorang kepala sekolah harus memiliki wawasan
kedepan (visi), tahu tindakan apa yang harus dilakukan (misi), dan paham benar cara yang
akan ditempuh (strategi).
Ke 27 kepala sekolah yang dilantik terdiri dari SD sebanyak 16 orang, SMP 7 orang, SMA 3
orang dan SMK 1 orang. Pelantikan tersebut berdasarkan SK Bupati Sumba Timur No:
BKD.821/1413/2013-D, tentang pengangkatan dan pemberian tugas tambahan guru sebagai
kepala sakolah, adapun diantara nama-nama para kepala sekolah yang dilantik adalah, Yunus
Osa Dingu sebagai Kepala Sekolah pada SMA 1 Lewa, Melkianus Dju Rohi sebagai Kepala
Sekolah pada SMP Pandawai, Martina Asi sebagai Kepala Sekolah pada SDK Kahaungu Eti.
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