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Ketua DPD Perpamsi Sumut Heri Batangari
Nasution (kiri) didampingi pengurus
Perpamsi lainnya dan Direkur PDAM Tirta
Nciho Wahlin Munthe (kedua kiri), meninjau
beberpa titik jaringan pipa air bersih
yang rusak diterjang banjir bandang di
Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten
Dairi,
belum
lama
ini.
(Foto:
LintasMedan/ist)
Medan, 6/1 (LintasMedan) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Tirtanadi bekerja sama dengan DPD Perusahaan Air Minum Seluruh
Indonesia (Perpamsi) Sumut membantu PDAM Tirta Nciho Kabupaten
Dairi memasok air bersih kepada warga korban banjir di
sejumlah desa di wilayah tersebut.
Siaran pers bagian Humas PDAM Tirtanadi, menyebutkan kegiatan
pendistribusian air bersih tersebut dilakukan PDAM Tirta Nciho

bersama PDAM Tirtanadi dan Perpamsi Sumut karena jaringan pipa
air bersih di beberapa titik rusak parah setelah diterjang
banjir bandang pada 19 Desember 2018.
Sebagaimana diinformasikan, banjir bandang menghantam Desa
Longkotan dan Desa Sibongkaras Kecamatan Silima Pungga-pungga,
Kabupaten Dairi.
“Perpamsi bekerjasama dengan PDAM Tirtanadi mengirimkan dua
unit mobil tangki dan pipa beserta perangkat yang dibutuhkan
untuk perbaikan jaringan pipa,” kata Ketua DPD Perpamsi Sumut,
Heri Batangari Nasution.
Selain itu, pihaknya juga mengerahkn beberapa orang tenaga
teknisi untuk membantu pemulihan pelayanan air bersih di
Kecamatan Silima Pungga-Pungga.
Menurut dia, proses perbaikan jaringan pipa PDAM Tirta Nciho
di Kecamatan Silima Pungga-Pungga membutuhkan waktu beberapa
hari karena kerusakannya cukup parah.
Dalam upaya meringankan beban PDAM Tirta Nciho mengatasi
jaringan pipa yang rusak pascabanjir, Heri bersama para
pimpinan pimpinan PDAM se Sumut telah mengumpulkan sejumlah
dana secara sukarela.
Dana yang terkumpul sebesar Rp25 juta tersebut diserahkan
langsung Ketua DPD Perpamsi Sumut Heri Batangari Nasution
kepada Direktur PDAM Tirta Nciho Wahlin Munte pada 27 Desember
2018.
Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri pengurus Perpamsi
Sumut lainnya, antara lain Puspa Sibuea (Direktur PDAM
Tapanuli Tengah) dan Ewin Putra (Direktur PDAM Tirta Bulian
Kota Tebing Tinggi).
Direktur PDAM Tirta Nciho, Wahlin Munte menjelaskan bahwa
banjir bandang yang melanda sebagian Kecamatan Silima Punggapungga mengakibatkan kerusakan jaringan perpipaan air bersih

sepanjang 1.500 meter sehingga menyebabkan gangguan
pendistribusian air bersih kepada sekitar 2.500 pelanggan.
“Kami sangat beterima kasih atas bantuan dari PD Perpamsi
Sumut dan PDAM Tirtanadi karena PDAM Tirta Nciho sangat
memerlukan material perpipaan beserta aksesorisnya dan biaya
yang cukup besar untuk dapat memulihkan kembali pelayanan air
bersih kepada warga,” ucapnya.
Ia berharap kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah
pusat melalui instansi terkait turut mengalokasikan bantuan
untuk mempercepat proses perbaikan jaringan pipa air bersih
yang rusak akibat diterjang banjir bandang.
“Masyarakat di sebagian Kecamatan Silima Pungga-pungga
mengalami kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar Wahlin.
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