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untuk Selesaikan Stadion
Butuh Rp 40 Miliar Lagi

JALAN-JALAN - Warga terlihat sedang jalan-jalan sekitat
area Stadion Amlapura di Kelurahan Padang Kerta, Senin (2414).

tika, Senin (2414).

Untuk menuntaskan pem-
bangunan stadion dibutuh-
kan suntikan anggaran sekitar
Rp 40 milliar lebih. Meliputi
pembangunan lapangan se-
pakbola, arena lari,. lapangan
bulutangkis, basket, dan lem-
par lembing. Bila ada dana,
stadion standar nasional akan
dibuat sport center.

Kabarnya, tahun ini Dis-
dikpora Karangasem hanya
menganggarkan sekitar Rp
2,7 miliar untuk membangun
lintasan atlet sekitar stadion.
Anggarannya diambil dari
APBD Induk Kabupaten Ka-
rangasem. Pembangunan lin-
tasan atlet akan ditenderkan
ddlam waktu dekat ini.

l "semuanya pasti diperbaiki

jika ada dana. Dsdikpora Ka-
rangasem masih melobi dan
menyakinkan pemerintah pu-
sat. Semoga tahun ini Peme-
rintah Pusat memberikan sun-
tikan dana agar stadion tidak
Iama mangkrak,"harapnya.

Sejumlah fasilitas stadion
seperti lintasan lari sudah
jebol lantaran terlalu lama
mangkrak. Pagar stadion se-
bagian pecah, dan rumputnya
rusak. Semak belukar sudah
mulai hrmbuh sekitar area sta-
dion. Bangunan ini nampak
kotor seperti tidak terurus.

Stadion Amlapura yang
dibangun tahun 201.3, baru
rampung r[0 persen. Warga se-

kitar berharap stadion segera
dilanjutkan pembangunannya
sehingga mereka bisa meng-
gunakan fasilitas daerah. Saat
ini stadion amlapura hanya
digunakan untuk lari, nongk-
rong, dan tempat kencan. (ful)

AMLAPURA, TRIBUN BALI
- Kelanjutan pembangunan
Stadion Amlapura di Kelurah-
an Padang Kerta, Karangasem
belum menuai kejelasan. Sta-
dion yang telah menghabis-
kan anggaran negara miliaran
rupiah itu mangkrpk sejak
awal tahun 2013 yang lalu.

Kepala Disdikpora Kara-
ngasem Gusti Ngurah Kartika
mengatakan, belum jelasnya
kelanjutan pembangunan
stadion dikarenakan masalah
dana. Pemerintah pwat hing-
ga kini belum memberi bantu-
an untuk memperbaiki stadi-
on yang berkapasitas sekitar
50 ribu orang tersebut.

"Sudah berapa kali mengu-
sulkn proposal bantuan untuk
Stadion Amlapura ke Peme-
rintah Pusat, iapi belum di-
respon. Tahun seicaran 9(2017)
kami usul lagi. Wabup sudah
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