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Foto: SPAM Lubuk Raja Unit 3 Batumarta di Kecamatan Lubuk Raja, OKU, Sumsel. SPAM Lubuk Raja ditargetkan
pada tahun 2020 dapat melayani air bersih bagi 5.000 KK.

SPAM Lubuk Raja Targetkan 5.000 KK Terlayani Air Bersih
21 May 2019
Ogan Komering Ulu – Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lubuk Raja di Kecamatan Lubuk Raja,
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, ditargetkan dapat melayani air minum dan air bersih bagi lebih dari
5.000 kepala keluarga (KK) pada tahun 2020.
Secara keseluruhan, dibutuhkan dana sebesar Rp 70 miliar untuk membangun SPAM Lubuk Raja, dan dana tersebut
diperoleh dari bantuan Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayt), serta Pemerintah
Provinsi Sumsel.
Menurut Bupati OKU, H. Kuryana Azis baru-baru ini, proyek pembangunan SPAM Lubuk Raja terdiri atas beberapa
tahap pembangunan, dan awal Februari 2019 lalu, pihaknya telah meresmikan SPAM Lubuk Raja Unit 3 Batumarta,
yang mampu melayani air bersih bagi lebih dari 800 KK.

Pembangunan SPAM Lubuk Raja telah direncanakan sejak lama, namun baru bisa memulai pembangunannya pada
tahun 2018 lalu.
SPAM Lubuk Raja memiliki kapasitas sebesar 60 liter per detik, dan dibutuhkan sebesar Rp 70 miliar untuk
pembangunan SPAM dan jaringan pipa induk hingga ke rumah pelanggan di Lubuk Raja.
Sementara itu Direktur Utama PDAM Tirta Ogan, H. Abi Kusno menjelaskan, bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Sumsel diterima secara bertahap mulai tahun 2018 ini hingga tahun 2020 mendatang.
Bantuan awal pada tahun 2018 lalu sebesar Rp 13,6 miliar untuk membangun jaringan distribusi air bersih, dari
sumber bahan baku ke SPAM Lubuk Raja. Kemudian sebesar Rp 20 miliar lagi untuk pembangunan booster PAM dan
jaringan pipa sepanjang 13 kilometer dari SPAM ke rumah warga.
Pembangunan SPAM tahap pertama saat ini sudah rampung, dan sebanyak 800 kepala keluarga di Lubuk Raja
terhitung awal Februari 2019 sudah bisa menikmati layanan air bersih.
“Selanjutnya pembangunan akan terus dilakukan sepanjang 2019 hingga 2020, sehingga jika nanti semuanya sudah
rampung, ada 5.000 kepala keluarga di Lubuk Raja yang bisa menikmati layanan air bersih dari PDAM Tirta Ogan,”
kata Abi Kusno.
Menurut Bupati H. Kuryana Azis, ia dan warga Lubuk Raja merasa senang karena berhasil memperoleh bantuan untuk
penyediaan air minum dari Pemerintah Pusat, bahkan saat ini sebagian warga sudah bisa menikmati air bersih
langsung ke rumah-rumah.
“Alhamdulillah, warga di Kecamatan Lubuk Raja sudah bisa menikmati air bersih, karena selama puluhan tahun warga
di sini tidak tersentuh oleh jaringan PDAM,” katanya.
Ia berjanji akan terus berjuang agar seluruh penduduk Kabupaten OKU, bahkan hingga ke pelosok desa, bisa
merasakan air bersih melalui jaringan PDAM. (pspam/yss)
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