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Foto: Masyarakat desa Mekarmulya sedang membangun Menara Penampung air Bersih Program Pamsimas

Program Pamsimas Seperti Miniatur PDAM
18 Dec 2018
Lampung Selatan - Kepala Desa Mekarmulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Rasiwan mengatakan
bahwa Progam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di desanya akan menyuplai air
bersih kepada 103 rumah warga desa.
"Pamsimas merupakan program pemerintah yang sangat baik untuk sumber air minum, dan bisa menjadi sumber
penghasilan masyarakat setempat. Sebab, Pamsimas ini mampu mengaliri air bersih langsung ke rumah-rumah
penduduk," katanya dalam suatu kesempatan, medio Desember 2018 lalu.
Dikemukakan bahwa Pamsimas bisa dijadikan percontohan miniatur dari PDAM, karena masyarakat desa dapat
berlangganan dengan membeli air siap konsumsi dengan hitungan kubikasi penggunaan air. Kalau ada keuntungan,
setelah dikurangi biaya produksi dan biaya perawatan, itu menjadi penghasilan masyarakat desa.
Koordinator KKM Berkah Mandiri Desa Mekarmulya, Sopandi mengatakan, program Pamsimas di desa tersebut
direncanakan akan menyuplai sebanyak 103 rumah warga yang tersebar di tuga dusun, yakni Dusun Karanganyar,
Banjar dan Budiwaras.

"Pamsimas ini untuk membantu kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat setempat," katanya.
Ia menjelaskan, Progam Pamsimas di Desa Mekarmulya terletak di Dusun Karangangar yang terletak di atas lahan
seluas lima meter persegi. Hingga saat ini proses pembangunan baru mencapai 80 persen. Saat ini masih proses
pembangunan menara bak yang akan menampung air dari sumur bor.
Menurut Sopandi, pembangunan program Pamsimas tersebut menggunakan tiga sumber anggaran, yakni APBN dan
APBD sebesar 70 persen, APBDes sebesar 10 persen dan kontribusi masyarakat sebesar 20 persen. Rinciannya nilai
Bantuan Pangsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp249,5 juta, APBDes sebesar Rp35,6, nilai incash Rp14,2 juta dan
nilai incind Rp57,0 juta.
"Pamsimas yang telah dibangun nanti dikelola dan dipelihara oleh masyarakat sendiri dengan membentuk Badan
Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Nanti jaringan saluran Pamsimas bisa bertambah, apabila ada
masyarakat yang ingin ikut Pamsimas juga," katanya. (pspam/yss)
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