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DEITIPASAR, TRIBIIil BALI - Su-

dah sekitar seming$u, TPS Unde-

rqround (temPat samPah bawah

tanah).senilai Rp 2,4 milliar di Depo

Pulau Kawe, Pedungan' DenPasar

vanA menAalami kerusakan Pada
huipt.". iumPah beium diPerba-

iki. Dinas Lingkungan HiduP dan

Kebersihan (DLHK) Kota DenPasar

mengklaim alat PrPss samPah Yang
dipesan dari Jakarta masih dalam

perjalanan.- 
Untuk mengatasi samPah Yang

dibuang oleh masYarakat di dePo

tersebut sementara dilakukan
secara manual. Pantauan Tnbun
Bali Jumat 127 /7) kemarin, lu-
bang TPS berteknologi tersebut
masih tertutuP raPat' Dua unit
truk Pengangkut samPah terlihat
standbY di lokasi.

Masyarakat Yang membuang
sampah ke DePo terPaksa langsung

membuang ke dalam truk Yang su-

dah standbY' Jika sudah Penuh,
truk tersebut langsung membawa

sampah-samPah dan membuang

' Darsana mengimbau kePada

masyarakat agar. sementara mem-

buang samPah ke dalam truk Yang
sudah disiaPkan. "Untuk Pembu-

{l! ,1'.1 l;ln f rlul

ke TPA Suwung.
"Masih rusak belum diPerbaiki

karena alatnYa belum samPai'
Sekarang (kemarin) belum ada

mekanik Yang ke sini (TPS)"' ujar
petugas oPerator Yang mengaku
ikrab disaPa Ketut Sableng dite-
mani Sugeng, rekan jaganYa ke-

marin.
Kepala Bidang Pengendalian Pen-

cemaran dan Kerusakan Lingkung-
an Dinas Lingkungan ttriduP dan

Kebersihan (DLHK) Kota DenPa-

sar, Ketut Darsana mengklaim alat

press sampah atau hidrolik Yang
iip.."tt dari Jakarta saat ini masih

dalam pe{alanan.
"Alatnyl belum samPai, besok

mungkin sudah datang, masih da-

lam perjalanan. Kendalanya di per-

jalanan karena alatnya lewat jalan

darat. Sekalian kita pesan yang Ie-

bih bagus. Mudah-mudahan Senin

sudah bisa kalau besok samPai dan

langsung di Pasang. MekaniknYa
. juga sudah berangkat ke Bali," ujar-

nya. Jumat (27 /7).

angan samPah kita sudah slaPkaq

truk yang setiaP haft standbg dt
depo, agar dePo tetaP terjaga ber-

sih." imbuhnYa. (oPu)
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Sepekan TPS Senilai Rp 2,4Miliar
Belum Diperbaiki

TRIBUN BALI/HISYAIV MUDIN.

TUNGGU PERBAIKAN - sudah selitiis.piingsu, TPS Underground

senilai Rp 2,4 milliar di Depo Pulau Kawe, Pedungan,:Denpasar belum di$erbaiki,
it )umat (1717) kemarin.
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