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Semua Proyek Strategis Selesai Akhir Tahun 

 

Sumber Gambar: https://sumeks.co, 

Menjelang penghujung tahun 2020 Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman (Perkim) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ahmad Hidayat menyebutkan, 

bahwa sejumlah proyek vital di Bumi Serepat Serasan yang menggunakan anggaran tahun 2020 bakal 

rampung sebelum pergantian tahun ini.  

Seperti pembangunan jaringan air bersih yang bakal dikelola Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirta PALI Anugerah yang membentang dari Kecamatan Tanah Abang sampai ke Talang Ubi 

termasuk jaringan pemasangan ke rumah-rumah warga di sejumlah desa. 

“Insyaallah permasalahan air bersih terutama di ibukota PALI bisa teratasi. Pekerjaan 

pemasangan jaringan air bersih sudah tahap finishing. Juga pemasangan jaringan ke rumah-rumah. 

Bahkan pemasangan jaringan baru ke calon pelanggan PDAM itu digratiskan,” ujarnya, Selasa (24/11).  

Disamping merampungkan pembangunan jaringan air bersih, pembangunan rumah sakit 

Pratama yang ada di Kecamatan Tanah Abang juga akhir tahun ini akan selesai.  

“Awal tahun 2021 rumah sakit itu siap huni. Untuk penyediaan alat kesehatan, kita telah 

berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes,red) dan Dinkes yang siapkan segala kebutuhan 

terkait alat kesehatan,” lanjutnya.  

Dirinya juga menerangkan, bahwa ada lagi sejumlah proyek lain yang sudah bisa dinikmati 

masyarakat akhir tahun,  kemudian Sanitasi yang dibangun di empat desa. Dan pembangunan rumah 

tidak layak huni sebanyak 1.127 juga rampung.  

“Dimana pada program ini, bentuk bantuan langsung di transfer ke rekening penerima sebesar 

Rp17,5 juta. Dana tersebut untuk pembayaran material sebesar Rp15 juta serta upah sebesar Rp2,5 juta. 

Penerima hanya bisa mencairkan dana itu secara transfer ketika material sudah datang. Hal ini untuk 

meminimalisir penyalahgunaan oleh penerima. Program pembangunan rumah tidak layak huni ini akan 
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berlanjut di tahun 2021 hanya saja jumlah penerima akan disesuaikan dengan keuangan daerah,” 

pungkasnya. 

 

Sumber: 

https://sumeks.co, Semua Proyek Strategis Selesai Akhir Tahun, Selasa, 24 November 2020.  

 

Catatan: 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

diatur bahwa: 

1. Pasal 1 angka 1 “Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri 

atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, 

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat” 

2. Pasal 3 huruf f “Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk 

menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, 

serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan”; 

3. Pasal 119 “Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman,serta 

lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan berasal dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 

c. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, diatur mengenai: 

1. Pasal 90 ayat 1 “Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dilakukan sebagai pengikat satu kesatuan sistem perumahan dan Kawasan 

Permukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkan RTRW. 

2. Halaman Penjelasan Pasal 90 ayat 1: 

- “Prasarana paling sedikit mencakup antara lain: 

a. jaringan jalan; 

b. sistem penyediaan air minum; 

c. jaringan drainase; 

d. sistem pengelolaan air limbah; 
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e. sistem pengelolaan persampahan; dan 

f. sistem proteksi kebakaran. 

- Sarana paling sedikit mencakup antara lain: 

a. sarana pemerintahan; 

b. sarana pendidikan; 

c. sarana kesehatan; 

d. sarana peribadatan; 

e. sarana perdagangan; 

f. sarana kebudayaan dan rekreasi; dan 

g. sarana ruang terbuka hijau. 

- Utilitas umum paling sedikit mencakup antara lain: 

a. jaringan listrik; 

b. jaringan telekomunikasi; dan 

c. jaringan gas. 

 

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dijelaskan bahwa: 

Pasal 52 “Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan 

dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas: 

a. pelayanan umum; 

b. ketertiban dan keamanan; 

c. ekonomi; 

d. perlindungan lingkungan hidup; 

e. perumahan dan fasilitas umum; 

f. kesehatan; 

g. pariwisata; 

h. pendidikan; dan 

i. perlindungan sosial 

 

 


