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Launching Perumahan Korpri
Rabu, 03 Februari 2016 01:43 WIB
Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR) - Ketua Korpri
Provinsi Sumatera Barat Menghadiri Launching Perumahan Korpri di Pasaman Barat
Simpang Ampek, 28 Januari 2016

Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekretaris Dewan Pengurus Korpri
Provinsi Sumatera Barat H. Eko Paisal, S.Kom., M.M menghadiri acara launching Perumahan Korpri di
Kelurahan Bandarejo Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Launching Perumahan Korpri ini
dibuka dan diresmikan pemakaiannya oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DR. Maurin Sitorus,S.H., turut hadir dalam acara Launching
Perumahan Korpri ini Pj. Bupati Pasaman Barat Ir. Fajarudin, Bapertarum PNS, Direktur Bank Tabungan
Negara (BTN) perwakilan Sumatera Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pasaman Barat,serta unsur
pemuka masyarakat dan PNS Pemkab dan Instansi Vertikal di Kabupaten Pasaman Barat. Perumahan
Korpri digagas oleh Korpri Kabupaten Pasaman Barat untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan
rumah murah dan layak huni bagi Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat dan Instansi Vertikal yang bertugas di Pasaman Barat.
Arena Lunching Perumahan Korpri Pasaman Barat ini berada langsung di Lokasi Perumahan Cempaka
Mas Kelurahan Bandarejo Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Berlokasi strategis dekat jalan
raya utama Padang-Simpang Ampek, dengan jarak lebih kurang 5 KM dari pusat Kota Kabupaten. Di lokasi
perumahan seluas 8 ha telah berdiri sebanyak 200 buah rumah dari rencana sebanyak 500 buah rumah
yang akan selesai pengerjaannya pada akhir tahun 2016 ini. Dari pertama kali diperkenalkan pada saat
kerjasama dengan developer pada pertengahan 2015 yang lalu telah banyak PNS yang mendaftar,
setidaknya telah mencapai angka 400 orang PNS, dan pada saat launching ini telah syah dan memenuhi
syarat sebanyak 50 orang PNS yang akan menghuni Perumahan Korpri Cempaka Mas ini.
Perumahan Korpri Cempaka Mas ini dapat terwujud atas kerjasama Dewan Pengurus Korpri Kabupaten
Pasaman Barat dengan developer PT.Multi Star Kreasindo serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat serta masyarakat secara umum.
Dalam kata sambutannya Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat DR. Maurin Sitorus,S.H., menyatakan bahwa kebutuhan rumah pada daerah-daerah
yang dilakukan saat ini pada dasarnya adalah upaya untuk mendukung program pemerintah untuk
memberikan 1 juta rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini tentunya juga
harus didukung oleh seluruh Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan Kabupaten Pasaman
Barat ini termasuk yang responsive dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Tidak hanya dalam
penyediaan lahan, tapi juga dalam masalah perizinan jauh lebih cepat dari provinsi dan kabupaten
lain,sehingga tidak dalam jangka waktu yang terlalu lama pendirian Perumahan Korpri dapat diwujudkan.
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Sementara Pj. Bupati Pasaman Barat Ir. Fajarudin menyatakanbahwa pembangunan dapat terlaksana
dengan baik dan lancar di Pasaman Barat pada dasarnya karena seluruh elemen masyarakat telah
memahami motto nagari mereka yaitu Nagari Tuah Basamo, dengan kata lain bahwa keberadaan wilayah
akan memberikan manfaat untuk kebersamaan berdasarkan nilai-nilai fungsinya dan nantinya juga akan
memberikan berkah bagi masyarakatnya secara umum. Atas dasar itulah program pembangunan di
Pasaman Barat termasuk Program Perumahan Korpri ini dapat berjalan sesuai rencana meski dihuni oleh
masyarakat yang multi etnis,karena di Pasaman Barat setidaknya ada 4 etnis Minangkabau, Batak,
Mandahiling,dan Jawa. Lebih jauh dijelaskan bahwa sebagai daerah pemekaran yang masih berkembang,
Pasaman Barat memiliki peluang pengembangan wilayah tidak hanya di sector perkebunan, pertanian, tapi
juga sector-sektor lainnya seperti kelautan dan perikanan yang jika dikembangkan akan berdampak
kepada banyak sector tenaga kerja yang akan menetap dan tinggal di Pasaman Barat ini, dan dengan itu
pula sector kebutuhan perumahan harus juga disediakan oleh Pemerintah. Kebutuhan mendasar inilah
yang mesti dipenuhi oleh pemerintah melalui program sejuta rumah ini, karena kebutuhan rumah tidak
hanya bagi PNS, tapi juga oleh Pegawai Honorer atau Outsourching atau angkatan kerja lainnya, untuk
itulah PJ Bupati yang ramah dan mudah senyum ini berharap agar nanti kebutuhan perumahan murah ini
dapat dikembangkan bagi masyarakat lainnya tersebut.

