LAMPUNG TIMUR – (LN) – Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD)
tepatnya di Desa Pasir Sakti kecamatan Pasir Sakit Lampung Timur tahun 2018 sudah dikerjakan
untuk membangun gorong gorong, drainase dan gedung sanggar seni Selasa (16/31/2018)

Pembangunan Drainase Desa Pasir Sakti
Dana Desa (DD) Desa Pasir Sakti dipergunakan untuk membangun drainase sepanjang 1.532 m,
dengan nilai anggaran 420.520.600, gorong gorong berjumlah 5 yunit dengan nilai anggaran
33.637.000 yang terletak di dusun 2 dan Gedung sanggar seni yang dilaksanakan TPK Desa Pasir
Sakti.

Kepada Desa Pasir Sakti Suwarto menjelaskan, “dana desa DD didesa kami sudah kami kerjakan
untuk membangun gorong gorong, drainase tepatnya di dusun 2 dan gedung sanggar seni dan
masyarakat sengat senang adanya pembangunan yang dikerjakan pihak desa. Untuk saat ini
pekerjaan DD sudah mencapai 50 % ditermin 40% ini, “ucapnya.

Kepala desa setempat berharap kepada masyarakatnya agar kiranya Dengan adanya pembangunan
di dusun 2 ini, kiranya masyarakat bisa membangun rumah bagi yang mempunyai tanah di Dusun 2
ini supaya ramai atau Padat penduduknya dari pada empet empetan kayak di pinggir jalan lintas,
“tuturnya.

“Saya juga berharap masyarakat Desa Pasir Sakti tepanya di dusun 2 ini agar kiranya saling
menjaga bangunan yang sudah jadi supaya awet untuk di pergunakan dan dirasakan oleh
masyarakat desa Pasir Sakti khususnya dusun 2 disini,”tutupnya.

Sungkono masyarakat Desa Pasir Sakti dusun 2 mengatakan saya sangat senang dan berterima
kasih dengan adanya pembangunan gorong gorong, drainase dan gedung sanggar seni yang
dikerjakan oleh pihak desa setempat,karena pekerjanya mulai dari tukang dan kuli masyarakat Desa
Pasir Sakti dusun 2 ikut terlibat, artinya pemerintahan Desa di program dana desa DD di
berdayakan kepada masyarakatnya.

Dengan adanya drainase dan gorong gorong ini akan menjadi lancar aliran air disaat musim
penghujan tiba yang tadinya air meleber kemana mana,”bebernya.

Ia berharap pembangunan seperti ini harus ditingkatkan lagi dan sumber dananya diperbesar lagi,
trus pembangunan seperti onderlah dan lataston atau dicor, itu yang diinginkan masyarakat. dengan
adanya pembangunan seperti ini akan menyentuh langsung kemasyarakat Pasir Sakti khususnya di
dusun 2, “pungkasnya.
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