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NO TGL LAPORAN LAPORAN TANGGAPAN TGL TANGGAPAN 

1. 08 Oktober 2018 Asalamualaikum, bu plt. Saya mau tanya tentang 
proyek bantuan air bersih di desa tanalum Kec 
Rembang, katanya proyek dari Pemkab ko pake 
meteran kubik y,???? 

Tanalum mendapatkan kegiatan 
PAMSIMAS tahun 2014 Mendapatkan 
kegiatan SIPAS tahun 2016 Sesuai 
petunjuk teknis PAMSIMAS, pasca 
kegiatan jaringan air minum dikelola oleh 
BPSPAM Desa dan penggunaan air harus 
diukur dengan meteran per kubik agar 
terukur dan adil Uang hasil iuran per 
meter kubik tersebut digunakan untuk 
pemeliharaan dan perluasan jaringan. 

08 Oktober 2018 

2. 12 Oktober 2018 Pamsimas sangat membantu masyarakat, 
terutama di musim kemarau. Dari semua 
pamsimas yg ada di Purbalingga, mohon dapat 
dibuat tabel status dari masing2 pamsimas masih 
berfungsi atau tidak. Jika tidak berfungsi kenapa, 
dan kapan akan diperbaiki. Dan mohon dapat 
diupload di Pbg Satu Data. terima kasih 

Terimakasih Pak Riza, total desa 
PAMSIMAS di Kabupaten Purbalingga 
sejak tahun 2008 ada 106 desa, Sarana 
Penyediaan Air Minum (SPAM) berfungsi 
baik (hijau) ada 100 desa, SPAM 
berfungsi sebagian (kuning) ada 5 desa, 
SPAM tidak berfungsi (merah) ada 1 desa 
yaitu Desa Karanganyar Kecamatan 
Karanganyar. Penyebab SPAM tidak 
berfungsi adalah sumber air baku tidak 
mencukupi untuk melayani masyarakat. 
Saat ini akan ditangani melalui BUMDES 
Bersama dengan mengambil air baku dari 
mata air di Dessa Ponjen. 

15 Oktober 2018 

3. 15 Oktober 2018 Informasi untuk ibu PLT Bupati Assalamualaikum 
Yth. Ibu PLT Bupati, di RT kami ada rumah yg 
sangat membutuhkan perhatian. Sangat 
membutuhkan uluran tangan untuk memperbaiki 
rumah tersebut. Kondisi terkini sebagaimana 
foto. Latar belakang kondisi ekonomi dan rumah 

 Waalaikumsalam Pak Hanif Ayun 
Pambudi, di Purbalingga memang ada 
bantuan material untuk rumah tidak 
layak huni. Laporan saudara akan 
segera kami tindaklanjuti dengan cek 
lapangan terbih dahulu. 

10 Mei 2019 



tersebut sebagai berikut : Nama pemilik : 
Jarwono Alamat : RT 21 RW 06 desa Babakan 
kec Kalimanah Pekerjaan : tukang kayu dan 
pekerjaan lain. Informasi tambahan : sedang 
menjalani masa cuti dari tahanan. Masa cuti 
tersebut dimanfaatkan untuk menggeser rumah. 
Sebagian tanahnya dijual untuk membiayai 
kasus yg menimpanya. Kasus yg menimpa 
dirinya : ketika sedang nyopir, mengalami 
kecelakaan di wilayah hukum Banjarnegara. 
Sekarang sedang menjalani hukuman. Hukuman 
yg sedang dijalani bukan kasus kriminal Mohon 
kiranya ibu PLT berkenan membantu. Bantuan 
yg diharapkan : PC, kalsiboard dan bahan 
bangunan lain. Demikian informasi yang dapat 
kami sampaikan. Atas perhatiannya kami 
sampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum 
warahmatullahi wabarokaatuh 

 Setelah kami terlusuri mengenai 
laporan Pak Hanif Ayun 
Pambudi terkait Rumah Nama pemilik 
: Jarwono Alamat : RT 21 / RW 06 
desa Babakan kec. Kalimanah sudah 
dikerjakan oleh CSR bagian KESRA 
Sekretariat Daerah sesuai disposisi 
bupati tanggal 18 Oktober 2018. 

4. 18 Oktober 2018 Yth. Ibu Plt.Bupati Purbalingga, saya mau tanya 
terkait perizinan rusunawa dan kapan mulai di 
sewakan untuk masyarakat?? Terimakasih 

Terimakasih atas pertanyaan yang 
disampaikan sdr Ichya musytafizur ziqri, 
M.Si. Terkait dengan perizinan saat ini 
penyelesaian dokumen pengelolaan 
UPL/UKL untuk melengkapi proses IMB 
sudah diselesaikan, dan saat ini progres 
fisik 75%. yang mana rusunawa 
merupakan hibah dari kementrian PUPR, 
kontrak selesai akhir desember 2018, 
kemudian untuk penghunian dikhususkan 
bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah) dan mulai disewakan menunggu 
Perbup/Perda Kab. Purbalingga terkait 
dengan tarif sewa dan persyaratannya. 
Proses sedang kita persiapkan. 

22 Oktober 2018 

 


