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Didistribusikan

Bertahap Bag la Ribu
Siswa di Badung

Rp lsMitiarunruk
Seragam Sekolah Gratis

MANGUPURA- pembagian
seragam sekolah gratis kepada
siswa SD-SMp negeri di Kabu_
paten Badung, segera didis_
tribusikan. Namun dilakukan
dengan bertahap.
Informasi yang dihimpun,

ada sekitar 14 ribuan lebih
siswa yang terdata menerima
seragam gratis tersebut. Terkait
anggaran yang digelontorkan
Pemkab Badung yakni Rp 15
miliar lebih.

Dinas Pendidikan, Kepemu-
daan; dan Olahraga (Dis-
dikpora) Badung mendata
jumlah siswa yang akan me-

. nerima seragam gratis seban-

yak I4.634. Di antaranya siswa
Sekolah Dasar (SD) sebanvak
7.823 siswa dengan anggira
Rp 12,2 miliar lebih, dan untuk
siswa SMp sebanyak 6.8ll
siswa dengan anggiran Rp l3
miliar lebih.
Setiap siswa SD digelon_

torkan Rp 1.397.000 dingan
rincian kain seragam putih
merah Rp 170 ribu, kain ser_
agam endek Rp 300 ribu, kain
seragam pramuka Rp 170 ribu,
sepatu dan kaos kaki Rp lg2
ribu, tas sekolah Rp l6Aribu,
baju kaos olahraga Rp I l0 rib4
dan ongkos jahit untuk tiga
seragam Rp 300 ribu.

Sementara untuk siswa SMp
mendapatkan Rp 1.705.000.
Rincian kain seragam putih
biru Rp 225 ribu, kain serag-
am endek Rp 350 Ribu, kain
seragam pramuka Rp.22S

ribu, sepatu dan kaos kaki Rp
220 ribu, tas sekolah Rp 220
ri}u, baju kaos olahraga Rp
165 ribu, dan ongkos jatrit tigi 

"seragam Rp 300 ribu. ,,Hingga

saat ini sudah ada beberapa
dibagikan dan ada yang se_
dang berproses. Kaiena ser-
agam kan ada banyak ienisn_
ya,",jelas Kepala niaang (fa-
bid) Pembinaan pendidikan
Dasar, Dinas pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
(Disdikpora) Badung, I Made
Mandi belum lama ini.

Ia mengakui, jumlah siswa
penerima sudah sesuai den-
gan data yang diterima dari
seluruh sekolah negeri yang
ada di Badung. Namun pihak
pemerintah tetap menyiapkan
cadangan seragam untuk siswa
pindahan yang sekolah di
Badung. "Berdasarkan pen-

galaman dari tahun ke tahun,
jumlah siswa terus bertambah
namun tak sampai lebih dari 5
persen. Sehingga kami tetap
siapkan cadangan untuk men_
gantisipasi. Misalnya ada mu-
rid banr pindahani' terangnya.

Kepala SMPN 3 Abiansemal.
I Nyoman Ratana mengakui
bahwa sudah menerima se-
jumlah item seragam gratis.
Namun yang belum diterima
adalah kain seragam endek,
sepatu, kaos kaki, dan baju
kaos olahraga. Begitu juga
untuk ongkos jaitnya belum
terima. "Untuk pembagian
seragam gratis kami sudah
menerima dua pasang kain
seragam yaitu putih biru, pra-
muka dan atributnya. Tinggal
menunggu pendistri busiannya
saja yang belum diterima, "
pungkasnya. (dwi/dot)
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