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SURABAYA–Peru sa
haan Daerah Air Minum 
(PDAM) Surya Sembada 
Surabaya memiliki target  
meningkatkan pelayanan 
terhadap masyarakat. De
ngan pelayanan yang baik, 
PDAM yakin bisa mening
katkan investasi.

Direktur Utama PDAM 
Mu jiaman Sukirno menga
takan yang menjadi prio ri
tasnya saat ini ingin me
nambah backup jaringan 
yang belum lengkap. Ia 
me nambahkan prioritas 
kedua adalah rehabilitasi 
pipa  pipa yang ada. “Kita 
tahu pipa yang ada usia nya 
sudah sangat tua dan butuh 
perawatan khusus. Kalau 
tidak bisa ya harus diganti,” 
ujarnya kepada Radar Su
rabaya, Minggu (24/2).

Mujiaman menegaskan 
tahun 2019 target selan
jut nya meningkatkan mu
tu air. Jika sebelumnya 
ha nya bisa dibuat mandi 
se karang bisa dibuat mi
num. “Kenapa saya me mi
liki motivasi itu, karena 
saya amati pasar air mi
num kita sudah dikuasai 
asing. Dan yang terpenting 
harus menjaga quality 
assurance. Artinya kua
litas air yang diminum ha
r us stabil, jangan sampai 
hari ini bagus, besoknya 
jelek,” jelasnya.

Lebih lanjut Mujiaman 
me ngatakan selama 10 
tahun PDAM hanya bisa 
membangun 50 master me
ter. Menurutnya sete lah ia 
menjabat sejak ta hun 2018 
dalam setahun PD AM su
dah bisa memba ngun mas
ter meter. “Per ce patannya 
10 kali lipat. Su plai pdam 
saat ini su dah cukup, kita 
tinggal iku ti pertumbuhan.  
Un tuk kapasitas air 10 
tahun ke depan masih men
cu kupi,” tuturnya.

Saat ini PDAM sudah 
menambah reservoir di 
tengah Kota Surabaya 
sebanyak lebih dari 70.000 
meter kubik.

“Kalau untuk pelanggan 
atau sambungan rumah 

(SR) untuk tahun 2019 
ting gal 1 persen. Karena 
su dah dimulai sejak tahun 
2017. Saat ini sambungan 
rumah di Surabaya seba
nyak 562000. Dan ini terbe
sar di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya pendapatan 
yang diperoleh dari hasil 
penjualan itu juga penting. 
Ia yakin dengan menambah 
kapasitas net penjualan kita 
lebih banyak dan meng
hasilkan uang yang cukup 
banyak. “Sebelum saya men
jabat investasi pdam tidak 
pernah Rp 100 M.  Kemudian 
saya masuk tahun 2018  
langsung mendapat Rp 324 
Miliar. Target saya tahun 
2019 ini Rp 350 Miliar,” je
lasnya. (mus/rak)

PDAM Surabaya
Tingkatkan Kualitas Air

MUS/RADAR SURABAYA

Dirut PDAM Surabaya Mujiaman Sukirno


