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SMP Negeri 5 Amlapura di b

awah kepempinpinan Drs. I Dewa Gede Adnyana dari hari ke hari mulai menampakkan
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai prestasi yang diraih SMP Negeri 5 Amlapura
baik guru maupun siswa. Hal ini terungkap saat pembacaan berbagai {ln:prestasi Sekolah SMP
Negeri 5 Amlapura} baik Prestasi Akademis maupun Non Akademis yang dibacakan oleh kaur
Kurikulum I Wayan Sarya pada Acara Perpisahan yang di gelar tanggal 28 Mei 2011 lalu. Lebih
lanjut I Wayan Sarya mengatakan bahwa berbagai terobosan telah dilakukan dengan
memaksimalkan segala potensi yang ada di SMP Negeri 5 Amlapura.

Di bidang kesiswaan dilakukan dengan cara meningkatkan kemandirian siswa dan
pemanfaatan berbagai potensi siswa mulai dari penataan kepengurusan Osis, penyusunan
program kerja osis sampai pada pelaksanaan program diusahakan sesuai dengan waktu dan
sasaran yang dinginkan. Menumbuhkembangkan segala kreatifitas siswa , sehingga siswa
dapat lebih mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, Sehingga pada akhirnya nanti
dapat mendulang berbagai Prestasi. Dari segi kurikulum diadakan penataan proses belajar
mengajar yang mengarah pada efesiensi dan efektifitas kegiatan belajar mengajar, sehingga
waktu yang tersedia benar-benar terisi sesuai dengan program yang telah dicanangkan
sehingga terbina menejemen komperhensif untuk kemajuan sekolah. Dari segi Kehumasan
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diadakan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terutama pihak komite untuk
bersama-sama menyatukan program untuk kemajuan sekolah, sehingga terbina kesinergian
yang tinggi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Dari segi Sarana Prasarana mulai di
tata berbagai pasilitas yang ada serta berupaya mengupayakan fasilitas yang diperlukan.
Terobosan bidang sarpras yang telah terwujud yaitu telah terwujudnya Lab Komputer yang
merupakan sarana pendidikan yang sangat dibutuhkan siswa saat ini

Sementara itu Kepala Sekolah Drs I Dewa Gede Adnyana, M.Pd dalam sambutannya
mengatakan bahwa segala prestasi yang telah diraih SMP Negeri 5 Amlapura tak lepas dari
dukungan berbagai pihak yang selalu bekerja bersama – sama saling bahu membahu sehingga
segala keinginan dan tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud.

Dipihak lain Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Karangasem yang
diwakili oleh Drs I Ketut Sudana, M.Si menyoroti tentang tata tertib dan kedisiplinan siswa SMP
Negeri 5 Amlapura yang semakin hari semakin meningkat adalah merupakan salah satu modal
dalam upaya peningkatan Prestasi. Kepala Dinas juga mengharapkan agar segala prestasi
yang telah diraih dapat dipertahankan dan sedapat mungkin untuk terus ditingkatkan.

Acara Pelepasan siswa SMP Negeri 5 Amlapura yang dihadiri berbagai undangan baik dari
dinas Pendidikan, Korwas dan Pengawas serta undangan dari mantan Guru yang telah
pensiun, serta para donatur ini menelan biaya kurang lebih 20.000.000 rupiah.

Acara pelepasan ini dimeriahkan berbagai acara Hiburan yang merupakan hasil kreatifitas
siswa SMP Negeri 5 Amlapura diantaranya Joged Bumbung, Drama Modern serta karaoke.
Acara ini berkhir hingga pukul 1.00 Wita.

2/2

