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Menteri Basuki Cek Kesiapan Wisma Atlet Kemayoran
Jakarta – Setelah sehari sebelumnya mengecek kesiapan venue olahraga di
Komplek Gelora Bung Karno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki
Hadimuljono pada Rabu (9/8) meninjau pembangunan rumah susun (rusun) Kemayoran
yang akan menjadi wisma atlet pada Asian Games 2018. Progresnya saat ini telah
mencapai 98 persen dan tengah menyelesaikan penataan lansekap dan pemasangan
berbagai furnitur.

Menteri Basuki menyatakan penyelesaian wisma atlet tersebut masih sesuai
jadwal yang ditetapkan. "Saat ini capaian pembangunan Rusun Atlet Asian Games
Kemayoran sudah 98 persen. Mudah-mudahan seluruh Rusun di Kemayoran bisa selesai
tepat waktu," jelasnya saat melihat pembangunan wisma atlet di Blok C2-1 yang
dikerjakan oleh kontraktor PT. Brantas Abipraya. Turut mendampingi Sekretaris
Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda
Anwar Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin dan Kepala Biro Komunikasi
Publik Endra S. Atmawidjaja.

Dengan berpakaian seragam warna putih dan bawahan gelap, Menteri Basuki
mengenakan helm proyek berwarna putih dan jaket hijau untuk keselamatan dalam
wilayah proyek. Di dalam wisma atlet, beberapa ruangan yang disiapkan untuk para
atlet dan official pendukung diperiksa kualitas pekerjaannya, kemudian tempat parkir
hingga kamar kecil pun tak luput dicek. Fasilitas air bersih menjadi bahan pertanyaan
dalam kunjungan tersebut.

Menteri Basuki meminta agar kontraktor serta Satuan Kerja Pengembangan
Perumahan untuk memperhatikan segi ruang terbuka hijau seperti taman hijau dan
taman bermain anak serta area parkir pada ruang/selasar antar bangunan. "Saya minta

lingkungan di sekitar rusun banyak ditanam pohon yang besar dan rindang, minimal 3
meter tingginya untuk penghijauan. Kalau bisa pohon rambutan, matoa serta buahbuahan khas Indonesia. Penataan lansekap & pernak-perniknya harus rapi dan
mengedepankan aspek penghijauan agar lebih asri," katanya.

Pembangunan rusun di Blok C2 sebanyak tiga tower dimana untuk Blok C2-2
dikerjakan oleh PT. Waskita Karya dan Blok C2-3 PT. Brantas Abipraya. Keseluruhan
unit di rusun Blok C2 berjumlah 1.900 unit dan diperkirakan selesai seluruhnya pada
akhir Oktober mendatang. Kementerian PUPR juga akan melengkapi setiap unit rusun
dengan furnitur seperti meja kursi, tempat tidur, pendingin ruangan dan fasilitas
pendukung lainnya. "Kami optimis rusun ini bisa selesai dan bisa menjadi
wisma yang baik dan layak bagi para atlet yang berlaga di ajang Asian Games 2018
mendatang," harapnya.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR membangun sebanyak 10 tower untuk
wisma atlet dalam ajang Asian Games 2018 mendatang. Lokasinya berada di blok C2
sebanyak 3 tower dan 7 tower di blok D10 Kawasan Kemayoran, Jakarta. Usai ajang
Asian Games 2018 Rusun tersebut akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang tinggal di Ibukota Jakarta.
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