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SMPN9 Mandau Membutuhkan Fasilitas Pagar Sekolah, 3 Tahun Permohonan
Tak Kunjung Dikabulkan

]
NUSANTARAEXPRESS, MANDAU ? Keinginan yang tidak tercapai dan sampai beberapa tahun adalah sesuatu hal yang
seharusnya terjadi, terlebih terkait dengan khalayak ramai. SMAN9 Mandau Kab. Bengkalis Provinsi riau adalah salah satu Sekolah
Menengah Pertama Negeri yang ada di Kec. Bathin Solapan yang sebelumnya berada di Kecamatan Mandau, setelah dilakukan
pemekaran, akhirnya berpindah kedudukan.
Pantauan Media express NusantaraExpress.Com, Selasa (18/07/19) dilapangan, sayangat disayangkan, kondisi bangunan yang
sudah cukup bagus dan permanen tidak di lengkapi dengan pagar sekolah yang pemanfaatannya sangat diperlukan.

]
Terkait hal ini, awak media berhasil konfirmasi langsung dengan Kepala Sekolah SMPN9 Duri Hj. Latifah Hanum. Beliau
menjelaskan dengan singkat dan gamblang.
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?Sebenarnya terkait pagar, ya kami dari pihak sekolah sangat membutuhkan. Namun kami sadar akan hal ini, bukan kami saja yang
harus dilayani dalam pembangunan fisik terkait dengan sekolah oleh Dinas terkait. Bagaimanapun kami sangat membutuhkan?.
Kasek menambahkan ?Bukan hanya rapi dilihat jika pagar sekolah ada, namun keamanan dari lingkungan sekolah tentunya terjamin,
dan bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya pagar sekolah, kami dari pihak sekolah sudah memasukkan
proposalnya ke Dinas Kabupaten sudah 3 tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum ada terealisasi?.

]
Terkait harapan Kasek mengenai pembangunan pagar secara fisik ini kasek menjelaskan.
?Kami berharap dan sangat berharap, mudah-mudahan bisa dikabulkan dan dikaji ulang terkait proposal yang sebelumnya sudah
kami masukkan. Kondisi sekolah kami msh bisa dibilang sangat jauh dari keramaian, dan jika pagar tidak ada yang ditakutkan
terjadi hal-hal yang buruk. Dan yang paling bermanfaat jika ada pagar dan pintu gerbang, siswa bisa dilokasi sekolah dan terjamin
kenyamananya?. Kasek mengakhiri.
Ditempat terpisah, salahsatu orang tua siswa membenarkan, bahwa kebutuhan pagar sekolah di SMPN 9 Duri sangat dibutuhkan.
?Mantap sekalilah pak kalau ada pagar sekolah, apalagi sepeda motor yang diparkir diluar sudah bisa dibilang sangat banyak,
kadang kala ini menjadi kecemasan tersendiri bagi kami sebagai orang tua siswa. Dengan kondisi perekonomian saat sekarang ini,
bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan?. Jelas salah satu orang tua siswa kepada awak media yang tidak mau disebutkan
identitasnya. [putra/*red
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