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PDAMKekurruBan

air di Badung
sekitar 750ltterl

detik untuk
melayani 67 ribu
pelanggan. Akan

tetapi yang berhasil
diilroduksi bdru
sekitar 500 liter/

detik.
MANGUPUM, NusaBali '

Air baku menjadi masalah seri-
us Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Mangutama untuk
menyuplai sekitar 67 ribu yang
terdafthr sebagai pelanggan. Air
baku yang ada baik dari 28 sumur
bor di.Badung Uara, air permu-
kaan baik dari wilayah Sungai
Ayung dan estuari dam Suwung
belum mampu memenuhi kebu-
tuhan yang ada. Parahnya lagi, air
permukaan seperti di estuari dam
mengalami pendangkalan sekitar
30 persen akibat musim kemarau.

Hal tersebut disampaikan Di-
rektur Utama PDAM Tirtalvlangu-
tama I Made Subargayasa, fumat
(16/10), saat bertemu wartawan,
di kantor bupati Badung.

'idr balcr mengalami penurunan,
demikian juga dengan sumur bo4,

air permukaan (air sungai). Pada-

hal saat ini itulah yang menopang
kebutuhan air bersih di Badung'
jelas Subargayasa didampingi Ka-
bag Humas dan Protokol Pemkab
Badung dan sejumlah staf PDAM
Tirta Mangutama.

Idealnya, sebut Subargayasa,
kebutuhan air di Badung sekitar
750 liter/detik Akan tetapi baru
sekitar 500 liter/detik yang ber-
hasil diproduksi. Artinya masih
kurang lagi 250 liter/detik "fadi
sekarang masih kurang' ucapnya.

Untuk menyiasati kekurangan
baku air tersebut, PDAM Tirta
Mangutama akan mengopti-
malkan tambahan air baku dari
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r) didampingi
(tengah) saat

pelanggan.
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DIREK|UR Utama PDAM Tirta Mangutama I Made
oleh Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung AA Gede Raka
menjelaskan bahwa PDAM Badung belum mampu

Siste

nan. "DiISPAM penet mampu
mengqlafr air balu sampai 300
liter/detik. Itu y4ng nanti kami
manfqa{kan. T{lpi tidak bisa
semu4, [ami hafrya mamasok
sekitaf 1150 literfidetik, karena
150 lifer/detik
oleh PDAM Kota
Subar$ayasa.

gatasi lmasalah l@sulitan air di
wilayafr perbukiqn, Kecamatan
Kuta S$lata4 pih*rya al<an men-
goptirapllpn resenpir/bak penam-
punqaqyengada seperti di kawasan

'1

isanya dibeli
enpasar," kata
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Wil Pelayafian
Petang
Ablansemal' r'

Mengwi
Kuta Utara
Kuta
Kuta Selatan

Jumlah

Samb {Unitl
2.932
v.144

10.322
17.Oa6
9.743

19.874
67.101

Tegeh Sari, Jimbara4 dengan kapa-
sitas 1.000 meterkubik Sementara
untuk mendorong air sampai ke
wtlaya.h yang. Iebih tinggi maka
orstapl(an .pula pompa.,,pompa
lnt suoan dlbantu dari ApBD dan
APB N," jelas Subargayasa.

Nanti dari reservoir yang ada
di Tegeh Sari akan diangkai lagi
ke reservoir yang ada di 

"Ungasai

dengan kapasitas 1.500 meter
kubik. Sehingga dengan begitu di-
narapkan kesulitan air khususnya
di wilayah perbukitan di Kuia
Selatan dapat teratasi.

Tidak itu saja, keberadaan
s_umu r yang belum termanfaatkan
dengan baik, akan lebih diting_
katkan Jagi'Sumur bo4 memang
telah ada di Ungasan. Nah sekara[
ini kita optimalkan, lumayan kapaf
sitasnya 7,5 liter/detik bi selaian
itu kalau tidak salah ada lima
sumur boC'tandasnva.

. Sementara unfu kpembangunan
qlpl 

'lgu.k 
yalg sedang dikerjakan

q lyaKrnl a_t<an-clapat mengurangi be_
nan masyarakal "Untuk di wilavah

bukit itu sebetulnya bukan ridak
ada sama sekali. Tapi dalam sehari
memang kami akui baru bisa teraliri
5-6 jam setiap hari. Memane belum,
24 jam seperti di daerah laii. IGlaul
di fimbaran sekitarnlra kalau tidakl
ada kerusakan pipa, itU sudah 24
jamj' ungkap Subargayapa.

IJengan selqsainyal
megaproyek pemb[ngunan
,anngan pipa baru it{ nantinya
diharapkan dapat merfuuplai Jir
|j-ngg." 15-18 jam sefiair hari.l
"Kendati pun belum tlpi-paline
tidak mendekati," imbuhirya.'
, Terkait dengan pepdarigka_
lan atr permukaan terutama
di estuari dam, pihaknya telah
m€ngusulkan agar segera di_
lakukan pengerukan. pihaknva
juga telah berkoordirlasi deir_ I
gan pihak Balai Wila'i'ah Sun-
gai Bali-Penida, dalarfr rangka
pengerukan sedimehtasidi
estuari dam. Sehingga nanti
saat musing penghujan dam
tersebut dapat lebih banvak
menampungair.6 as

51,12
76i71
75,.61

Cakupan {7o}
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