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Lanjutkan Proyek GOR Disparpora Ajukan Rp 10M

SELUMA - Pekerjaan pem-
bangunan Gedung Olah-
raga (GOR) dcngan anggaran
dari Dana Alokasi Khusus

(DAK)sebesar Rp 13,4miliar
tampaknya masih belum
memenuhi harapan. Oleh
karena itu, Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Se
luma (Disparpora) Seluma
kembali mengusulkan ang
garan sebesar Rp 10 miliar.

Tujuannya untuk mera-
bangun 22 unit kamarwisma
atlet dan tribun teleskopik
berkapasitas 750 penonton.
Mengingat Pemkab Seluma
akan mulai mengadakan
event olahraga menggunak-
an GOR bertaraf internasi-

onal tersebut.

Kepala Disparpora Seluma,
Rijono melalui Sekretaris
Dinas, Herman Suyadi men-
gatakan bahwa GOR itu ma
sih banyak membutuhkan
pembangunan sarana dan
prasarana pcndukungnya.
Oleh karena itu, pihaknya
kembali mengusulkan ang
garan ke pemerintah pusat
untuk melanjutkan pemban
gunan GOR tersebut.

Adapun anggaran yang
diusulkan sebesar Rp 10
miliar untuk pembangunan
kamarwisma atlet dan tribun

penonton.. Dimana kamar
wisma adet itu bisa menam-

pung sekitar enam orang
atlet, pelengkapan peralatan
pendukung lainnya seperti
kursi, meja dan alat olahraga.
Lantaran Kabupaten Seluma
sendiri masih sangat minim
tempat penginapan.

"Kitausulkan untuk melan

jutkan pembangunan GOR
itu, kita ingin bangun wis
ma atlet karena kita akan

menggelar event olahraga,
mengingat masih minimnya
tempat penginapan maka
wisma adet itu adalah pilihan
terbaik," ungkapnya.

la menambahkan, selain
untuk olahraga juga gedung
ini dibangun untuk menjadi
pusat kegiatan bagi masyara-
kat Kabupaten Seluma. Di
mana pembangunan GOR
bertaraf Internasional ini

telah memiliki enam lapan-
gan olahraga yaitu, futsal,
tenis lapangan, basket, bad
minton, voli dan takraw. Tak
hanya untuk kegiatan umum
atau olahraga saja, GOR ini
juga dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan seni budaya,
pendidikan dan seminar
skala besar dengan karena
memiliki fasilitas panggung
yang luas. "Jadi untuk men-
genalkannya ke masyarakat
kita akan gelar event olahraga
nanti, kita ingin memberita-
hukan bahwa GOR ini bisa

dimanfaatkan oleh masyara
kat," lanjutnya.

Dimana target pembangu
nan GOR bertaraf Interna

sional ini tampaknya mem
butuhkan banyak anggaran.
Hal itu untuk membangun
berbagai lokasi olahraga
lainnya seperti renang dan
lainnya. Yang mana, sejauh
ini dari master plan yang
telah dibuat baru saja selesai
membangun GOR nya saja
namun sarana pendukung
lainnya akan dibangun se-
cara berangsur.(cup)


