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Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan

ini dikerjakan. Mereka deU#t- Jembrana, Minggu (2718).

paikan sumur
ngering d
ambil airpada sumur

"Pada plang ini
proyek untukpeni Pro-'

Tapidulaidanmutu
sekarang apa? Sumur
saja belum dipasang
gaimana kami bisa
air?," keluh warga yang
ta namanya tak

Ihwal kabel yang
rendah, warga khaw
nyangkut pada truk yang
kerap melintas di sekitar ba-
ngunan sumur bor tersebut.

sejaiar dengan tiang PLN. Na-
mun tak digubris lantaran di-
anggap sudah sesuai dengan
ketenfuan.

"Belum lagi kalau ada iring-
iringan warga yang ngaben,
ya pasti tersangkut di sini,"
keluh warga lainnya.

Sementara itu, Plt Kepala
Dinas Pertanian dan Pangan
Pemkab fembrana, I Gusti
Putu Merthadana mengata-
kan, pihaknya akan segera
mengecek sumur bor terse-
but. UJar dia, mesin belum
dipasang dikarenakan proyek

nSme
meng-
rr ini.

Padahal sebelumnya, petugas ini belum serah terima-an[ara
yang memasang kabel ini su- kedua belah pihak. Rencana-bor belum dipasang. Sebelum yang memasang

dibangul, petugas dari instan- dah diingatkan agar tiang di nya dalam wiktu dekut akun
si terkait juga sempat menyam- bangunan sumur bor diangkat dipasang. (jas)
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Belum Dipasang Mesin Kendati
Proyek Sudah Rampung

NEGAR,A, TRIBUN BALI -
Proyek pembangunan sumur
bor di Subak Tamblang di Desa
D*g^ Tukadaya, Kecamatan

Jembrana dikeluhkan warga.
Hingga kini, mesin sumur be-
lum dipasang meskipun ba-
ngunan sudah diselesaikan. D
sisi lain, rendahnya pemasang-
an listrik di sumur bor tersebut
dikhawatirkan membahaya-
kan warga yang melintas.

Berdasarkan penufu ran sum-
ber hibun Bali, Minggu (2718),
sejatinya keberatan warga akan

an lantaran kedalaman sumur
bor mencapai 40 meter. Ini
belpotensi memicu kekeringan
pada sumur warga setempat.

Selain itu, beredar juga kabar
kalau pemilik lahanbaru diberi-
tahu keberadaan sumur bor ini
saat bangunan sumur bornya
rampung dikerjakan. Proyek ini
juga dinilai mubazir. Sebab, ba-
ngunan sumur bor seakan tak
berguna. Semenjak dibangun,'
warga belum bisa mengambil
air di lokasi tersebut.

Padahal, proyek yang diker-.
jakan konhaktor di fembrana
ini telah berakhir lS luli 2017
lal,u. Namun hingga kini mesin
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Mesin Sumtr -

Bor Belum
Terpasang

SEMENTARA itu, bangunan
sumur air tanah di areal sawah
subak Tamblang Oesa DanginTb-
kadalra Jembrana memang duah
rampung Aliran lisnik juga sdah
terpasang. Namtuq mesin pompa
untukmenaildcanair gurnmenpiri
penawahan itu belum terpasang.

Informasi yang dihimpun, se-
belum sumur air tanah itu diban-
gun Dinas Pertanian dan Pangan
Pemkab Iembran4 warga sekitar
sudah sempat menyampdikan
keberatan. Penyebabny4 karena
mereka takut sumur miJikwarga
menjadi kering karena kedala-
man sumur bor yang dibuat itu
mencapai 40 meter. Pemilik
lahan tempat sumur bor itu dib-
uatjuga baru diberitahu setelah
bangunan berdiri. Sumur bbr itu
sesuai papan proyek digarap CV
Ayu Sari Ka. ya yang kontralnya
sampai I B fnli. "Mesinnya belum
ada. Bagaimana mau menaikkan
air? Bangunan itu sudah selesai
sebulan tetapi belum dipasangi
mesin," ujar seorang warga.

Selain belum dipasangi pompa,
pemasangan kabel listrik dari
jaringan PLN ke bangunan juga
dilhawatirkan warga karena ter-
lalu rendah. Dengan lokasi di
pertigaan jalan dan kabel yang
rendah dan melintang dikhawa-
tirkan akan tersanglcrt jika adatuk
besar yang melintas atau ada up-
acara ngaben. PLI lGdis Pertanian
dan Pangan Pemkab Jembrana,
IGP Mertadana mengatakanr me-
mang untr.rkmesin pompa sumur
bor di subak Tamblang belum
terpasang: Pengadaan mesin itu
masih dalam proses dan sesuai
kontraknya sampai bulan SeP-

tember. "Untuk pengadaan dan
pemasangan mesin maih dalam
proses, dan masih ada waltu sam-
pai bulan Septembed' ujamya

Sementara inr, bagian Pelafanan
gangguan PLN Rayon Negara l'{Y-

oman Sura mengatakan, adanYa
pemasangan kabel yang rendah
iu akan ditindaklajuti dengan me -
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