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Kontraktor Terancam Sanksi Rp 13 ,. ita/Hari

SELUMA - Pembangunan Gedung
Olah Raga (GOR) di Ampar Gading,
Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan
Seiuma dipastikan molor. Pasalnya
hingga saat ini progres pembangu
nan baru mencapai 60 persen. Pa-
dahal kontrak kerja akan berakhir 20
Desember.

Dinas Parivvisata danPemuda Olah
Haga (Disparpora) telah mewarn-
mg kontraktor PT. Nindya Citra Hu-

anggaran pembangunan GORsebesar
Rp 13,4 miliar," kata Herman.

Namun demikian kata Herman,
dirinya tetapoptimiskontraktor dapat
menyelesaikan pekerjaan ini sesuai
kontrakkerja.Pasalnya, terbitungsejak
September lalupekerjaanpembangu
nan GORini telab dilemburkan setiap
harinya hingga saat ini. "Kita hargai
upaya mereka (kontraktor.red) untuk
mempercepat penyelesaian pekerjaan
ini. Saya optimis akan selesai tepat
vvaktu," sampainya.

Tambah Herman, GOR Ampar
Gading dibangun dengan luas 65 x

tama untuk mengejar p. yelesaian
pekerjaan tersebut sebel n kontrak
kerja berakhir. "Kita telah ampaikan
kepada kontraktor meng .ut peker-
jaannya. Karena sesuai kt trak kerja,
tinggal beberapa hari lagi,' ata Kadis-
parporaSeiuma, Rijono, ^ >d melalui
Kabidpora, Herman Suyai SE.

Dijelaskan Herman, j a sampai
batas vvaktu kontrak kerj; jekerjaan
pembangunan GOR belun jga tuntas
maka kontraktorpelaksan; Jcandike-
nakan sanksi sesuai Perpre Momor 16
Tahun 2018. "Sanksinyade la sebesar
Rp 13 jutaperhari, dihitui dari total

53 meter, beikapasitas 3 ibu tempat
duduk. Selain itu GOR i nanti juga
dilengkapi enam lapanj n olahraga
yakni futsal, tenis meja, adminton,
tenis lapangan, basket d i voley ball
serta taekwondo. "GOR ta ini akan
mevvah dengan fasilitas c hragaleng-
kapsesuaistandar nasio J.Sehingga
akan menjadi kebangga bagi Kabu-
paten Seiuma,"pungkas a.

Terpisah, kontrakto pelaksana
pembangunan GOR b um dapat
dihubungi untuk dimin tanggapan
terkaitkontrakkerjayan lkansegera
berakhir.(aba)


