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Pemerintah senantiasa melaksanakan berbagai 

program pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Di bidang perumahan, kita 

mengenal berbagai program yang dilaksanakan baik 

melalui dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten 

maupun CSR ataupun yang kita kenal sekarang 

dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Lingkungan 

Perusahaan (TJSLP) baik BUMD, BUMN maupun 

swasta. 

Kami sangat berterima kasih kepada PT Bank 

Jateng yang sudah memiliki komitmen cukup lama 

untuk dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten 

Cilacap dalam membantu menangani rumah tidak 

layak huni (RTLH) menjadi rumah yang layak huni. 

Perlu kami sampaikan sekilas pelaksanaan Program 

Pemugaran RTLH di Kabupaten Cilacap Tahun 2019 : 



1. Dana APBD Kabupaten 500 unit Rp 

5.000.000.000,- 

2. PT Bank Jateng 167 unit Rp 1.670.000.000,- (165 

reguler + 2 lokasi TMMD) 

3. Baznas Kabupaten Cilacap 2 unit Rp 20.000.000,- 

4. PT Pelindo III 12 unit Rp 240.000.000,- 

Jumlah terdata sementara 679 unit RTLH yang kita 

tangani pada tahun 2019. 

Kepada para penerima bantuan kami 

sampaikan agar bantuan pemugaran RTLH Bank 

Jateng ini dapat disyukuri sebagai rizki dari Allah swt. 

Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama Pemerintah 

Kabupaten Cilacap dengan PT Bank Jateng. Bentuk 

syukur tersebut tidak hanya sekadar mengucapkan 

alhamdulilah semata tetapi lebih dari itu yakni 

melaksanakan kegiatan dengan amanah, semangat 

bergotong royong yang tinggi dan kerja sama yang 

baik antar Pokmas dengan Pemerintah Desa dan 

masyarakat penerima bantuan. 

Hadirin yang saya hormati, 

Pemerintah berkomitmen untuk membantu 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam 

penuntasan RTLH. Program Pemugaran RTLH insya 

Allah akan terus berlanjut pada tahun-tahun yang akan 

datang. Untuk itu kami berharap sinergitas Pemerintah 

Kabupaten Cilacap dengan PT Bank Jateng dapat 

berlanjut terus di masa yang akan. Tahun 2019 ini PT 

Bank jateng setidaknya membantu 167 unit RTLH dan 

masih akan berlanjut pada masa yang akan datang. 

Kalau kemarin ada 2 unit di lokasi TMMD Sengkuyung 

I, harapan kami untuk 2 (dua) lokasi TMMD yang lain 

juga dapat menerima bantuan serupa. Kami yakin 

Pokmas dan masyarakat penerima bantuan akan siap 

sedia untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya 

program ini.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


