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SOROT: Kondisi SDN Cikalong 2 dikeluhkan orang tua siswa. Pasalnya, 
fasilitas sekolah yang berlokasi di Kecamatan Cilamaya Wetan ini sangat 
tidak memadai dengan tidak adanya toilet, halaman becek bahkan sering 
banjir, dan kekurangan ruangan kelas untuk proses belajar mengajar

KARAWANG - Kondisi Se
kolah Dasar Negeri (SDN) 
Cikalong 2 dikeluhkan orang 
tua siswa. Pasalnya, fasilitas 
sekolah yang berldkasi di Ke 
cam titan Cilamaya Wetan ini 
sangat tidak memadai dengan 
3 *  adanya toilet, halaman 
be :.ek bahkan sering ban
jir, dan kefeiranjpffi 
kellas un tuk proses belajar 
mengajar.

Kepada KBE, Devi salah satu 
orang tua siswa mengatakan, 
dengan tidak adanya toilet di 
sekolah, rumahnya sering di- 
pakai untuk kebutuhan buang 
air besar maupun kecil oleh 
guru dan siswa. Keadaan ini 
sudah bertahan dengan san
gat lama, bahkan tak hanya 
toilet di rumahnya, tapi se
kolah juga sering meminjam 
toilet tetangganya yang lain.

"Saya sih tidak masalah 
to ile t rum ah dipakai, tapi 
harusnya sekolah punya fasili
tas sendiri. Kasihan juga anak- 
anak maupun guru bila harus 
numpang terus,” ujar Devi, 
Senin (24/1).

Bukan hanya itu , D evi 
menyampaikan, orang tua 
siswa juga menginginkan agar 
halaman sekolah dilakukan

pengecoran m aupun pav
ing b lok agar tidak becek. 
"Bahkan sering ka li kalau 
hujan tinggi menyebabkan 
banjir, in i m em buat anak 
kurang semangat dalam be
lajar dikarenakan fasilitasnya 
yang kurang memadainya," 
ucapnya.

Kepala Bidang Pendidikan 
Dasar, Disdikpora Karawang, 
Yani Heryani mengatakan, 
dalam waktu dekat pihaknya 
akan meninjau beberapa se
kolah yang ruang kelas bela- 
jamya rusak ataupun roboh, 
dan juga sekolah yang tidak 
memiliki toilet.

"Jadwal sudah ada, saya dan

Korwilcambidik akan menin
jau ke beberapa sekolah yang 
rusak dan butuh perbaikan, 
serta sekolah yang tidak me
m iliki toilet," ucap Yani saat di 
hubungi via telepon seluler.

Sebelumnya, Kepala SDN 
Cikalong 2, Rohamah Liatin 
juga mengeluhkan

kondisi kondisi sekolah yang 
dipimpinnya. "Banyak sekali 
fasilitas yang kurang mema
dai," keluh Rohamah kepada 
KBE, Selasa (11/1) lalu.

Kondisi fasilitas yang kurang 
m emadai, kata Rohamah, 
berdampak pada tergang- 
gunya kegiatan d i sekolah. 
Misalanya, kondisi halaman

sekolah yang becek bahkan 
ketika curah hujan tinggi ser
ing mengalami kebanjiran, 
menjadikan SDN Cikalong 
2 jarang melakukan upacara 
ketika musim hujan tiba.

Sekiin itu, lanjut Rohamah, 
dengan tidak adanya to ile t 
yang merupakan salah satu 
kebutuhan yang sangat pent- 
ing bagi warga sekolah, ter- 
paksa mengharuskan anak- 
anak maupun guru harus ke 
luar lingkungan sekolah untuk 
m em injam  to ile t warga di 
sekitar sekolah.

"Kami sangat membutuh- 
kan toilet untuk kebutuhan

sanitasi anak-anak dan guru,” 
ujarnya. Rohamah menam- 
bahkan, kond is i m em pri- 
hatinkan kian d iperparah 
karena SDN C ika lo n g  2 
kekurangan ruangan kegiatan 
belajar dengan tiga ruangan 
yang mulai rusak. Bahkan se- 
kolahnya pun tidak memiliki 
pagar yang kokoh melainkan 
hanya pagar dari bambu saja.

Pemagaran diperlukan juga 
agar kesannya tidak kumuh. 
Kami berharap segera dilaku
kan perbaikan kepada dinas 
terkait. Fasilitas yang bagus 
akan menunjang proses pemb- 
elajaran” katanya. (crl/ayi)
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