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Selama ini Petani telah memberikan kontribusi
yang nyata dalam pembangunan pertanian
dan pembangunan ekonomi perdesaan di
Kabupaten Pemalang. Petani sebagai pelaku
pembangunan pertanian perlu diberi
perlindungan dan pemberdayaan untuk
mendukung pemenuhan kebutuhan pangan
yang merupakan hak dasar setiap orang guna
mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian
pangan, dan ketahanan pangan secara
berkelanjutan. Disamping itu dalam
penyelenggaraan pembangunan pertanian,
petani mempunyai peran sentral dan
memberikan kontribusi besar. Pelaku utama
pembangunan pertanian di Kabupaten
Pemalang tentu saja adalah para petani, dan
umumnya para petani di Kabupaten Pemalang
berusaha dengan skala kecil, yaitu ratarata luas usaha tani kurang dari 0,5
hektare, dan bahkan sebagian dari
petani tidak memiliki sendiri lahan usaha
tani atau disebut petani penggarap,
bahkan juga buruh tani.
Pada umumnya petani mempunyai
posisi yang lemah dalam memperoleh
sarana produksi, pembiayaan usaha
tani, dan akses pasar. Selain itu, petani
dihadapkan pada kecenderungan
terjadinya perubahan iklim, kerentanan
terhadap bencana alam dan risiko
usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global,
serta sistem pasar yang tidak berpihak
kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan
upaya untuk melindungi dan sekaligus
memberdayakan petani. Dalam kondisi
demikian keberanian Komisi B mengajukan
RaperdaUsul Prakarsa untuk membentuk
Raperda tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani merupakan
langkah maju dan tepat,saat regulasi
untuk kepentingan petani masih
parsial. Oleh karena itu kecerdikan
dan keberanian komisi B perlu
diberiapresiasi yang tinggi, sebagai
bentu pembelaan kepada
kepentingan petani.
Melihat pentingnya pengajuan usul
Raperda Prakarsa oleh Komisi B
DPRD Kabupaten Pemalang,
Redaksi Media ASpirasi Pemalang
akan mengangkat tema tersebut
menjadi sajian khusus dalam laporan
utama di Fokus edisi 41 / XI/ 2017
dengan Judul “ Perda
Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani ( P3), Upaya Mewujudkan
Kedaulatan dan Kemandirian
Petani “ Dalam tema ini
akandisajikan proses pembentukan
Raperda P3 tersebut dari proses
pengajuan, Pembahasan dan
Penetepan Raperda P3 menjadi
Perda. Diharapkan proses
pembuatan perda ini

- Redaksi -

Redaksi menerima kiriman naskah yang sesuai dengan visi dan misi majalah, untuk
rubrik Aspirasi, Curahpikir, I’tikaf, Rileks dan Intermezo. Naskah bisa ditulis tangan
atau diketik 2 spasi maksimal 3 halaman, lebih baik bila disertakan foto pendukung,
dan belum pernah dimuat di media lain. Redaksi berhak menolak naskah atau
menyunting naskah tanpa mengubah isi. Diperbolehkan mengutip isi majalah ini
untuk kepentingan penyebarluasan informasi. Naskah yang diterima menjadi milik
Redaksi.
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Yth, Redaksi Media Aspirasi,
Mohon sekiranya aspirasi kami untuk
disampaikan kepada Bapak/Ibu anggota
DPRD Kabupaten Pemalang agar
diaspirasikan kepada pihak terkait,
pertanyaan kami :
Mengapa sekarang kota Pemalang terlihat
gelap, minim penerangan. Hal ini sangat
membuat kami prihatin karena Pemalang
menjadi kota yang gelap seperti di era tahun
80 an, ini sangat berbeda jauh dengan kota
kabupaten tetanga. Kegelapan ini sebenarnya
mengganggu kami karena kami harus
semakin waspada ketika mengendarai
kendaraan. Apakah ini dikarenakan efiesiensi
anggaran listrik ? atau bagaimana ?
Bagaimana cara kami untuk mengembangkan
kerajinan tangan yang sedang kami rintis ?
yaitu aneka souvenir khas Pemalang
Sekian dan terimakasih atas perhatiannya
Bambang Tenoria
Jl. Nusa Indah Pelutan Pemalang

Salam Usaha Kecil
Tetangga kami banyak membuka usaha
kecil atau home industri diberbagai bidang,
tetapi produk-produk mereka kebanyakan
dijual pada tingkat lokal saja, arti mereka
hanya di jual disekitar wilayah Pemalang dan
sekitar, padahal kalua dilihat dari sisi produk
dan kualitas produk tetangga kami tidak
kalah dengan usaha-usaha lain yang dijual
melalui online di internet.
Kendalanya adalah tetangga kami masih
banyak buta atau tidak tersentuh dengan
internet, sehingga produk-produk yang dijual
harga murah. Oleh Karena itu kami mohon
ke Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang
tolong bantu kami untuk bias memasarkan
produk kami melalui internet, agar bias dijual
di seluruh Indonesia, sehingga kami bisa
berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi
daerah, bahkan ekonomi Nasional.
Ananda Bayu Pragilaka
Desa Wanarejan Utara Kec. Taman

Pemalang.
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upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Pemalang selama
ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif,
sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum
serta keadilan bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. UndangUndang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya
perlindungan dan pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap sesuai
kondisi dan kebutuhan.
Sebelum
mengajukan
Raperda
U s u l
Prakarsa
yang akan
diajukan
dalam proses program
pembentukan peraturan daerah
yang berasal dari DPRD
sendiri,
maka DPRD
menggelar Rapat Paripurna
DPRD
dengan
tema
Penyampaian Raperda Usul
Prakarsa DPRD Kabupaten
Pemalang Tahap I Tahun 2017.
Rapat Paripurna Intern
Pra Raperda ini dibuka oleh
Ketua DPRD Kabupaten
Pemalang KRT. HM. Agus
Sukoco Hadinagoro, SE, MM,
M.Si yang didamping oleh
Wakil Ketua dan dihadiri oleh
anggota DPRD Kabupaten
Pemalang. Dalam Rapat
Paripurna tersebut, Ketua
DPRD KRT. HM. Agus Sukoco Hadinagoro, SE, MM, M.Si
mengatakan kegiatan Paripurna ini mendasarkan pada
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 160 huruf a,
menyebutkan bahwa Anggota DPRD mempunyai hak
mengajukan rancangan peraturan daerah dan Peraturan
MAP DPRD Pemalang
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Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD,
Pasal 81 dan 82 disebutkan bahwa : Rancangan Peraturan
Daerah dapat berasal dari DPRD atau
kepala daerah; Rancangan Peraturan
Daerah yang berasal dari DPRD dapat
diajukan oleh anggota DPRD, Komisi,
Gabungan Komisi, atau Badan
Pembentukan Perda dan Rancangan
Peraturan Daerah yang diajukan oleh

5

anggota DPRD, Komisi, Gabungan
Komisi, atau Badan Pembentukan
Perda disampaikan secara tertulis
kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan
atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar
nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor
pokok oleh Sekretariat DPRD.
Usai dibukan oleh ketua DPRD, Pimpinan
DPRD mempersilakan Komisi B sebagai inisiator untuk
menyampaikan usul Raperda prakarsa tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pada Rapat
Paripurna Pra Raperda tersebut, Ketua Komisi B HM.
W ardoyo yang diwakili oleh Susi Herning tyas
menjelaskan latar belakang pihaknya mengajukan
Raperda Usul Prakarsa yaitu Raperda Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani, di karenakan sejalan dengan
amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu
tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk
meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani.
Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang
nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan
ekonomi perdesaan di Kabupaten Pemalang. Petani
sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi
perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung
pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak
dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan
pangan, kemandirian pangan, dan
ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Disamping itu dalam penyelenggaraan
pembangunan pertanian, petani
mempunyai peran sentral dan memberikan
kontribusi besar. Pelaku utama
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pembangunan pertanian di Kabupaten Pemalang tentu saja
adalah para petani, dan umumnya para petani di Kabupaten
Pemalang berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas
usaha tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari
petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut
petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Pada umumnya
petani mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana
produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar. Selain
itu, petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya
perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko
usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak
kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan
upaya untuk melindungi dan sekaligus
memberdayakan petani.
Oleh karena itu, jelas Susi, perlu ada
upaya perlindungan dan pemberdayaan
petani di Kabupaten Pemalang selama ini
belum didukung oleh peraturan perundangundangan yang komprehensif, sistemik, dan
holistik, sehingga kurang memberikan
jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi
petani dan pelaku usaha di bidang pertanian.
Undang-Undang yang ada selama ini masih
bersifat parsial dan belum mengatur upaya
perlindungan dan pemberdayaan secara
jelas, tegas, dan lengkap sesuai kondisi dan
kebutuhan.
Dengan mendasarkan pada asumsi tersebut,
komisi B DPRD Kabupaten Pemalang
berinisiatif mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang “Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani” dengan harapan
hadirnya raperda inisiatif ini Kabupaten
Pemalang nantinya mempunyai payung hukum daerah untuk
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
sesuai dengan kebutuhan di daerah berupa bentuk kebijakan
yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan petani,
antara lain; pengaturan pasar komoditas pertanian sesuai
dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di
Kabupaten Pemalang dan penyediaan sarana produksi
pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau
bagi petani, serta subsidi sarana produksi. Sedangkan ruang
lingkup pengaturan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani tidak keluar dari lingkup pengaturan yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang meliputi
perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani,
pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta
masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas
kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan,
keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Selain itu, tegas Komisi B, diharapkan dengan adanya
raperda inisiatif ini dapat juga dilakukan penetapan kawasan
usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi
asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal
MAP DPRD Pemalang
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panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular,
perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh
dinas terkait; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal
panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan
keuangan APBD. Kebijakan perlindungan petani, menurut
Komisi B, ditekankan pada upaya pemberdayaan memiliki
peran penting untuk mencapai kesejahteraan petani yang lebih
baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan
mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani,
serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani
agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam berusaha
tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi
petani lebih berdaya, yaitu, berupa pendidikan dan pelatihan,
penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan
sarana pemasaran hasil pertanian. Selanjutnya pemberdayaan
petani dapat berupa kegiatan pengutamaan hasil pertanian
dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional,
konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan
fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi dan informasi dan penguatan
kelembagaan petani. Sasaran perlindungan dan pemberdayaan
petani adalah petani, terutama kepada petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata
pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha tani), dan
petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budidaya
tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare;
yang meliputi petani holtikultura, pekebunan, atau peternak
skala usaha kecil sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani,

Upaya DPRD untuk mengajukan Raperda
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani, melalui usul Prakarsa, mendapat
dukungan dan persetujuan dari Enam
Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten
Pemalang. Dukukungan fraksi tersebut
disampaikan melaui Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka
Pandangan Fraksi terhadap Raperda Usul Prakarsa DPRD
Kabupaten Pemalang Tahap I tahun 2017.
Rapat Paripurna Pandangan Fraksi sendiri dipimpin
dan dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang KRT.
HM. Agus Sukoco Hadinagoro, SE, MM, M.Si yang
didampingi oleh Wakil ketua dan dihadiri oleh anggota DPRD
Kabupaten Pemalang. Dalam rapat Paripurna ini, Ketua
MAP DPRD Pemalang
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menurut Komisi B bertujuan untuk
Mewujudkan kedaulatan dan
kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf
kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik ;
Melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga,
Menyediakan prasarana dan sarana peranian yang
dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan
pertanian yang melayani kepentingan usaha tani;
Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta
kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang
produktif , maju, modern, bernilai tambah, dan berdaya
saing; Mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya
usaha tani.
Selain itu, jelas Susi menegaskan sesuai
amanat undang-undang, diharapkan raperda ini juga bisa
mengatur pembentukan kelembagaan petani yang berupa
Dewan Komoditas pertanian yang bersifat nirlaba dan
merupakan gabungan dari berbagai asosiasi komoditas
pertanian. Dewan Komoditas kabupaten berfungsi
sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan
petani dan menyelesaikan permasalahan dalam berusaha
tani. Dewan Komoditas merupakan mitra pemerintah
daerah dalam perumusan strategi dan kebijakan
perlindungan dan pemberdayaan petani. Demikianlah
gambaran terkait dengan beberapa hal penting yang akan
diatur dalam Perda perlindungan dan pemberdayaan
petani yang kami ajukan. ( Tim-MAP )

DPRD mengunkapkan Rapat Pandangan Fraksi ini
merupakan kelanjutan dari Rapat Penyampaian Raperda
Prakarsa yang diusulkan oleh Komisi B. Dalam rapat
rapat Pandangan Fraksi, enam Fraksi DPRD mendukung
dan menyetujui langkah Komisi B DPRD Kabupaten
Pemalang mengajukan Raperda terkait perlindungan dan
pemberdayaan Petani. Dalam Pandangannya Fraksi
PDIP meminta agar ganti rugi gagal panen akibat
kejadian luar biasa untuk dijamin dan kerugian petani
bisa ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
Selain itu, FPDI juga menyoroti belum
adanya data base yang dimiliki oleh Dinas
Pertanian terkait saluran-saluran irigasi
pertanian di Kabupaten Pemalang
sehingga ke depan diharapkan data

tersebut lengkap terutama sarana dan
prasarna, kemudian
Kebijakan
pemberdayaan petani melalui penyuluhan dan pendampingan
yang selama ini tidak imbang antara pendamping atau
penyuluh pertanian dengan jumlah petani dan lahan pertanian
agar ke depan disingkronkan.
Sedangkan Fraksi GIA, dalam rapat tersebut
meminta Pemerintah
daerah
Agar Perda ini
mempertimbangkan adanya
kesiapan dari pemerintah
daerah terkait masalah
asuransi dan ganti rugi bagi
petani yang mengalami gagal
panen, jangan sampai nanti
malah membebani APBD
Kabupaten Pemalang,.
Disamping itu, FGIA juga
mengajak semua Stakeholder
di Kabupaten Pemalang
melalui
Perda
ini
memperjuangankan
kepentingan petani agar bisa
hidup makmur dan sejahtera.
Feaksi Partai Golkar sendiri
dalam
pandanganya
mengungkapkan
agar
Raperda Prakara tentang
Perlindungan
dan
Pemberdayaan Petani perlu
dikaji lebih cermat dan
mendalam agar tidak
bertentangan
dengan
peraturan
Perundangundangan yang lebih tinggi
lagi, FGIA juga mempertanyakan kenapa hanya petani
pengarap dan buruh tani yang mendapat perlindungan bukan
pemilik lahan. Sementara itu, FPKB sendiri dalamr rapat
Paripurna dengan agenda Pandangan Fraksi meminta
penjelasan kesiapan raperda Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani agar bisa efektif dalam
implementasinya mengingat maraknya pengalihan lahan
produktif menjadi perumhan, pabrik dan lain sebagainya.
Harapan terhadap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani juga disampaikan oleh FPKS yang mengungkapkan
Agar pemerintah daerah melindungi petani dari permainan
atau perang harga komoditas, oleh Karena itu agar Raperda
ini mengatur purnal jual produk Pertanian, kemudian Agar
Pemerintah daerah melindungi produk pertanian lokal dari
gempuran produk impor. Selain itu Pemerintah Daerah agar
memaksimalkan fasilitasi yang dimiliki seperti Gudanggundang dan lumbung-lumbung desa untuk dimanfaatkan
dalam upaya ketahanan pangan. Adapun FPPP secara tegas
dan bulat mendukung Raperda inisiatif yang
diajukan oleh Komisi B untuk dimasukan dalam
Propemperda tahap I tahun 2017.
Usai Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD terhadao
Raperda Usul Prakarsa Komisi B terkait
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perlindungan dan pemberdayaan Petani, sebagai
inisiator raperda tersebut, komisi B menjelaskan
Untuk memenuhi harapan beberapa Fraksi mengenai
berbagai pendapat, himbauan dan pertanyaan dalam
pandangan Fraksi terhadap Raperda Usul Prakarsa
DPRD, ijinkanlah melalui Rapat Paripurna yang mulia
ini kami atas nama inisiator untuk memberikan
penjelasan dan tanggapan sebagai berikut. Terkait

dengan pertanyaan dari Fraksi Partai PDI Perjuangan
tentang syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi
oleh petani terkait dengan ganti rugi gagal panen bagi
petani, syarat tersebut mendasari ketentuan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani dan peraturan daerah ini
ke depannya, sebagai dasar diterbitkannya Peraturan
Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya.
Sedangkan untuk pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar
mengenai definisi Petani dan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasai menyesuaikan Bab
I Ketentuan Umum pada Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani.
Usai inisiator memberikan terhadap berbagai
pertanyaan dari Fraksi-Fraksi DPRD, maka rapat
Paripurna dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
layak tidak raperda tersebut dimasukan dalam Program Pembentukan Raperda Tahap I Tahun 2017.
Secara aklamasi semua anggoat DPRD Kabupaten
Pemalang menyetujui agar Raperda tersebut
dimasukan dalam dalam program Pembentukan
Perda Tahun 2017.
MAP DPRD Pemalang
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Setelah melalui berbagai pembahasan di
dalam internal DPRD Kabupaten Pemalang,
maka Raperda tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani dimasukan dalam
Program Pembentukan Perda Tahap I Tahun
2017 dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Pemalang dalam rangka
Penyampaian Raperda Prakarsa DPRD
Kabupaten Pemalang, Penyampaian
Raperda Tahap I 2017 dan Penyampaian
hasil reses masa persidangan ke satu
tahun siding 2016-2017.
Rapat yang dibuka oleh Walkil
Ketua DPRD HM. Rois Faisal MS,
S.Pd.I dihadiri oleh W akil Bupati
Pemalang dan Jajaran Pemerintah
Kabupaten Pemalang. Dalam rapat
Paripurna ini, W akil Ketua DPRD
mengatakan kegiatan Paripurna ini
mendasarkan
pada Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD, Pasal 106, 107 dan Pasal 110,
antara lain disebutkan bahwa :
Rancangan Peraturan Daerah dapat
berasal dari DPRD atau kepala daerah;
Rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari DPRD dapat diajukan oleh
anggota DPRD, Komisi, Gabungan
Komisi, atau Badan Pembentukan
Perda. Dalam hal Rancangan Peraturan
Daerah berasal dari DPRD dilakukan
dengan kegiatan sebagai berikut : Penjelasan pimpinan
komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan
Pembentukan Perda, atau pimpinan panitia khusus dalam
Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah,
Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan
Daerah dan Tanggapan dan/atau jawaban DPRD terhadap
pendapat kepala Daerah.
Selain itu, pengajukan Raperda Usul Prakarsa ini,
jelas Wakil Ketua DPRD, karena Raperda Prakarsa DPRD
Kabupaten Pemalang telah melalui proses pembahasan di
tingkat internal DPRD sesuai dengan mekanisme dan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010,
MAP DPRD Pemalang
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maupun Peraturan DPRD Kabupaten Pemalang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Pemalang, dari pembahasan ditingkat internal DPRD
telah disetujui Raperda Usul Prakarsa Komisi B DPRD
Kabupaten Pemalang menjadi Raperda Prakarsa DPRD
Kabupaten Pemalang. Selain itu, jelas Rois Faisal,
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Pasal 154 ayat (1) disebutkan bahwa, DPRD
mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda
yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat
persetujuan bersama;
Dalam penyampaian Raperda
Prakarsa
tersebut,
Ketua
BadanPembentukan Perda Endang
Purwanti, SH mempaparkan alasan
penyampaian Raperda usul prakarsa,
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karena Petani sebagai pelaku utama
dalam pembangunan secara faktual
telah banyak memberikan kontribusi
bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui
pemenuhan kebutuhan pangan, namun saat ini masih
banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang
sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan
amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan
dibidang pertanian serta perikanan diarahkan untuk
meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat
logis mengingat selama ini Petani telah memberikan
kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan
Perikanan serta pembangunan
ekonomi perdesaan. Petani
sebagai pelaku pembangunan
perlu diberi Perlindungan dan
Pemberdayaan
untuk
mendukung pemenuhan
kebutuhan
pangan
masyarakat.
Sebagaimana kita
ketahu, sektor pertanian masih
merupakan mata pencaharian
terbesar
masyarakat
Pemalang, dan merupakan
sektor paling dominan (leading
sector) dalam perekonomian
Kabupaten Pemalang, serta
terbukti merupakan sektor yang
paling tahan terhadap terpaan
gelombang krisis ekonomi dan
moneter selama ini. Oleh
karenanya tidak berlebihan jika
sektor ini menjadi perhatian
khusus oleh setiap pihak
disegala lini sektor kehidupan.
Namun demikian capaian-capaian yang menggembirakan
pada sektor pertanian tersebut tidak disertai peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan petani. Petani Indonesia
identik dengan masalah kemiskinan. Sulitnya akses petani
terhadap permodalan, semisal kredit perbankan, lebih
disebabkan sektor pertanian dianggap beresiko tinggi untuk
merugi. Selain itu kurangnya akses informasi pasar, sering
merugikan petani karena mendapat harga lebih mahal di
atas harga pasar. Kelembagaan ekonomi petani yang
diharapkan mampu menyediakan sarana produksi, ternyata
hanya bersifat pragmatis akibat pendekatan top down.
Kelompok tani dibentuk hanya untuk memperoleh program
dan fasilitas dari pemerintah. Intinya, banyak persoalan dan
tantangan yang dihadapi petani terkait peningkatan
kesejahteraan hidup mereka. Kebijakan atau regulasi
diperlukan bukan sekadar bertujuan
meningkatkan produksi pertanian, namun
turut melindungi dan memberdayakan petani
menuju kemandirian ekonomi.
Oleh karena itu, Jelas Endang, berkenaan
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dengan hal tersebut dan sejalan dengan upaya
perlindungan dan pemberdayaan petani dengan
pengaturan hukum, maka DPRD Kabupaten Pemalang
berinisiatif mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Mengingat upaya perlindungan dan pemberdayaan petani
di Kabupaten Pemalang selama ini belum didukung oleh
peraturan perundang-undangan yang komprehensif,
sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan
jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani dan
pelaku usaha di bidang pertanian, adapun Undang-Undang
yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum
mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan secara

jelas, tegas, dan lengkap sesuai kondisi dan kebutuhan.
Adapun ruang lingkup pengaturan Perda Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani tidak akan keluar dari lingkup
pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2013 yang meliputi perencanaan, perlindungan
petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan
pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat,
yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan,
kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan,
keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani diharapkan dapat dilakukan pengaturan terkait
penetapan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan; fasilitasi asuransi pertanian untuk
melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat
bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan
iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh dinas
terkait; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal
MAP DPRD Pemalang
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panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan
keuangan APBD. Selain kebijakan perlindungan petani, upaya
pemberdayaan memiliki peran penting untuk mencapai
kesejahteraan petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan
untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani,
meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan
menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan
berdaya saing tinggi dalam berusaha tani. Beberapa kegiatan
yang diharapkan mampu menstimulasi petani lebih berdaya,
yaitu, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan
pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran
hasil pertanian.
Pemberdayaan petani, sendiri Jelas Ungkap Endang,
dapat berupa kegiatan pengutamaan hasil pertanian dalam
negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, konsolidasi
dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas
pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu
pengetahuan, teknologi dan informasi dan penguatan
kelembagaan petani. Sasaran perlindungan dan pemberdayaan
petani adalah petani, terutama kepada petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata
pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha tani), dan
petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budidaya
tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare;
yang meliputi petani holtikultura, pekebunan, atau peternak
skala usaha kecil sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Setelah DPRD menyampaikan usul
Prakarsa pembentukan Raperda tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
maka pihak Pemerintah daerah, juga
memberikan Pandangan umum Bupati
Pemalang terhadap Raperda Prakarsa
DPRD Kabupaten Pemalang.
Penyampaian
Pandangan
Umuum Bupati Pemalang kepada DPRD dilakukan dalam
bentuk Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pandangan
Umum Bupati Pemalang terhadap Raperda Prakarsa DPRD
Kabupaten Pemalang yang di Pimpinan dan anggota DPRD
serta Wakil Bupati Pemalang beserta jajaran Pemerintah
MAP DPRD Pemalang

Edisi 41 / Tahun XI / 2017

Sedangkan perlindungan dan
pemberdayaan petani bertujuan
untuk : mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani
dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan,
kualitas dan kehidupan yang lebih baik ; Melindungi
petani dari kegagalan panen dan risiko harga,
Menyediakan prasarana dan sarana peranian yang
dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan
pertanian yang melayani kepentingan usaha tani;
Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta
kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang
produktif , maju, modern, bernilai tambah, dan berdaya
saing; Mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan dan
Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya
usaha tani. Sesuai amanat undang-undang, diharapkan
raperda ini juga bisa mengatur pembentukan
kelembagaan petani yang berupa Dewan Komoditas
pertanian yang bersifat nirlaba dan merupakan gabungan
dari berbagai asosiasi komoditas pertanian. Dewan
Komoditas kabupaten berfungsi sebagai wadah untuk
memperjuangkan kepentingan petani dan menyelesaikan
permasalahan dalam berusaha tani. Dewan Komoditas
merupakan mitra pemerintah daerah dalam perumusan
strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan
petani. Demikianlah gambaran terkait dengan beberapa
hal penting yang akan diatur dalam Perda perlindungan
dan pemberdayaan petani yang kami ajukan.

Kabupaten Pemalang.
Dalam Pandangan Umum Bupati Pemalang, yang
disampaikan oleh Wakil Bupati Pemalang Drs. Martono
mengatakan Pemerintah Kabupaten Pemalang,
menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang
tinggi kepada DPRD Kabupaten Pemalang atas
disampaikannya raperda tersebut. Semoga raperda ini akan
membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan
petani di Kabupaten Pemalang. Lebih lanjut,
W akil Bupati mengungkapkan dalam
beberapa tahun terakhir DPRD Kabupaten
Pemalang telah bersikap proaktif dalam
penyusunan peraturan daerah. Secara rutin
DPRD Kabupaten Pemalang selalu

melaksanakan hak inisiatifnya, untuk
mengajukan rancangan peraturan daerah. Hal ini tentu saja
sangat menggembirakan Karena dengan demikian,
sinergitas penyelenggaran pemerintahan daerah di
Kabupaten Pemalang akan semakin meningkat.
Terkait dengan subtansi materi dari raperda yang
telah diajukan,, Wakil Bupati mengatakan Pertama :
Mekanisme penyusunan peraturan daerah ini perlu kiranya
untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan
Raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan
( LP2B) yang hingga hari ini belum ditetapkan, Kedua :
terkait dengan subsidi, asuransi termasuk ganti rugi gagal
panen tentu harus diatur teknis dan mekanismenya. Selain

itu, kita tentunya harus mengukur kesiapan pemerintah
daerah terkait anggaran dan Ketiga : terkait dengan
regenerasi petani, tentu polanya harus jelas. Hal ini terkait
dengan hak masing-masing individu untuk memilih
pekerjaan sesuai dengan minat dab kemampuannya. Lebih
lanjut, Wakil Bupati berharap pada saat pembahasan
raperda tersebut perangkat daerah dan unit kerja terkait
untuk mencermati dengan seksama sebtansi materi
raperda dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing. Sampaikan saran dan masukan yang konstruktif,
untuk penyempurnaanya. Apabila diperlukan, sampaikan
pula pertimbangan- pertimbangan teknis untuk
memperkaya substansi materi raperda. ( Tim – MAP )

Raperda Perlindungan LP2B mengatur ketersediaan dan perlindungan lahannya, dan untuk
Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur tentang ketersediaan,
perlindungan dan pemberdayaan petani selaku pengelola dan pemanfaat lahan pertanian.
Kedua, terkait dengan ganti rugi, subsidi, dan asuransi memang harus tetap
memeperhitungkan kemampuan daerah, yang penganturannya dalam peraturan bupati
sesuai dengan amanat Raperda dan mendasi pada UU Nomor 19 tahun 2013. Asuransi,
Subsidi dan ganti rugi merupakan hal baru di kalangan petani, untuk itu dibutuhkan tekad
perjuangan dan kesabaran dari stake holder yang terkait. Peran serta Pemda sangat vital
dalam mengkoordinasikan segenap instansi demi terlaksananya program ini.
Setelah Bupati Pemalang memberikan
Pandangan Umum Bupati Pemalang
terhadap Raperda Usul Prakarsa dari DPRD
Kabupaten Pemalang, maka sebagai tindak
lanjut dari pandangan umum tersebut,
DPRD Kabupaten Pemalang menggelar
Rapat Paripurna DPRD denganagenda
Jawaban DPRD atas Pandangan Bupati terhadap Raperda
Prakarsa DPRD Kabupaten Pemalang.
Rapat yang pimpinan dan buka oleh Wakil Ketua
DPRD Kabupaten Pemalang HM. Rois Faisal MS, S.,Pd.I,
MS dihadiri oleh Pimpinan, anggota DPRD dan Wakil Bupati
beserta Jajaran SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Dalam Rapat Paripurna dengan
agenda Jawaban DPRD tersebut, Badan
Pembentukan Perda DPRD Kabupaten
Pemalang mengungkapkan apabila dicermati,
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inti pokok dari pidato Bupati tersebut tidak sebatas berisi
pendapat saja, tetapi lebih dari itu justru berisi penilaian,
masukan dan dukungan yang diberikan oleh eksekutif,
demi sempurnanya Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten
Pemalang. Respon positif yang disampaikan oleh Bupati
tersebut menunjukkan bahwa DPRD selaku
penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Pemalang
mempunyai tujuan dan visi yang sama untuk menuju ke
arah sistem pemerintahan yang lebih baik. Dukungan
dari Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif Kabupaten
Pemalang merupakan suatu langkah positif yang sangat
bermanfaat untuk penyempurnaan Raperda Prakarsa
DPRD Kabupaten Pemalang tersebut.
Dalam Pandangan umum Bupati terhadap Raperda Usul
Prakarsa yang dilakukan Bupati Pemalang, Badan
Pembentukan Perda mencatat ada tiga pendapat,
terhadap Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Pemalang.
Adapun terhadap saran dan masukkan dari
MAP DPRD Pemalang
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eksekutif, DPRD menyambut baik dan sangat berterima kasih.
Saran dan masukkan tersebut akan DPRD bawa dalam
pembahasan Pansus. Namun demikian melalui kesempatan
Rapat Paripurna ini akan DPRD sampaikan tanggapan atas
pendapat Bupati terhadap Raperda Prakarsa DPRD yang telah
disampaikan beberapa waktu yang lalu. Pertama, Terkait
dengan perlunya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam
mekanisme penyusunan peraturan daerah Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani dengan raperda LP2B, dapat kami
sampaikan sebagai berikut, bahwa penyusunan Raperda
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan
tindak lanjut dari Raperda Perlindungan LP2B yang terlebih
dahulu sudah dibahas dan menunggu penetapannya, untuk itu
dalam penyusunan
raperda
tentang
Perlindungan
dan
Pemberdayaan Petani
selaras dan sejalan
dengan Raperda LP2B.
Dari
sisi
rujukan
hukumnya, baik Raperda
Perlindungan LP2B
yang menggunakan UU
Nomor 41 tahun 2009
tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, dan
Raperda
tentang
Perlindungan
dan
Pemberdayaan Petani
yang mendasari pada
UU Nomor 19 tahun
2013
tentang
Perlindungan
dan
Pemberdayaan Petani,
kedua
peraturan
perundang-undangan
tersebut
dalam
pengaturannya saling
mendukung baik dalam
asas, tujuan dan ruang
lingkupnya. Begitupun juga substansi pengaturan pada
Raperda Perlindungan LP2B dan Raperda Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani. Raperda Perlindungan LP2B mengatur
ketersediaan dan perlindungan lahannya, dan untuk Raperda
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur
tentang ketersediaan, perlindungan dan pemberdayaan petani
selaku pengelola dan pemanfaat lahan pertanian. Kedua, terkait
dengan ganti rugi, subsidi, dan asuransi memang harus tetap
memeperhitungkan kemampuan daerah, yang penganturannya
dalam peraturan bupati sesuai dengan amanat Raperda dan
mendasi pada UU Nomor 19 tahun 2013. Asuransi, Subsidi
dan ganti rugi merupakan hal baru di kalangan petani, untuk
itu dibutuhkan tekad perjuangan dan kesabaran dari stake holder
yang terkait. Peran serta Pemda sangat vital dalam
mengkoordinasikan segenap instansi demi terlaksananya program ini. Kedepannya sosialisasi-pun perlu dilakukan bahwa
MAP DPRD Pemalang
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“Asuransi, Subsidi, dan Ganti Rugi
bukanlah Santunan” Ekspetasinya
supaya tertata dengan basis data yang benar, budidaya
terkontrol, sehingga pola ini dapat melatih para petani
untuk merubah perilaku dalam budidaya dan
berorganisasi dan Ketiga, terkait regenerasi petani
yang terkendala minat dan hak masing-masing Individu
untuk memilih pekerjaan sesuai minat dan
kemampuannya. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
menganut asas keberlanjutan. Petani sebagai kunci
keberhasilan produksi pertanian. Program regenerasi
petani adalah program untuk mencari bibit-bibit petani

muda yang mampu menguasai teknologi pertanian
serta memiliki kompetensi di bidang informasi
pertanian. Salah satu titik lemah pertanian kita adalah
sulitnya mempertahankan kualitas produksi dan
pemasarannya, berkurangnya lahan pertanian secara
bertahap namun pasti serta makin berkurangnya minat
berusaha dalam bidang pertanian. Oleh karena itu
regenerasi petani dan sumber daya manusia di bidang
pertanian tersebut akan difokuskan pada program dan
kegiatan untuk melahirkan petani muda yang memiliki
kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia
industri, sehingga pertanian menjadi
profesi bagi para petani muda yang
mampu bergerak/berusaha tani dari huli
sampai dengan hilir. ( Tim-MAP )
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Setelah melalui proses pembahasan yang
panjang dari Pembahsan internall DPRD
sampai dengan Pembahasan dengan
Pemerintah daerah, pada akhirnya Raperda
usul Prakarsa yaitu Raperda tentang
Perlindungan
d
a
n
Pmeberdayaan Petani akhir
disetujui untuk ditetapkan
menjadi Perda bersama 12
Raperda lain dalam Program
Pembentukan Perda Tahap I
Tahun 2017.
Persetujuan terhadap
13 Raperda yang di dalama da
Raperda tentang Perlindungan
dan Pemberdauaan Petani
diilakukan dalam
Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten
Pemalang dalam rangka
Persetujuan
Penetapan
rancangan Peraturan daerah
Program Pembentukan Perda
Tahap I Tahun 2017 menjadi
Peraturan Daerah.
Rapat Paripurna yang dibuka
dan dipimpin oleh Wakil ketua
DPRD ini, juga mendengarkan
laporan kerja Pansus I, II, III dan
IV yang membahas 13 Raperda
termasul raperda usul Prakarsa
DPRD, kemudaian qorum juga menyetujui hasil Kerja Pansus
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan
penyampaian pendapat akhir Fraksi. Dalam Rapat Paripurna
ini, juga disampaikan Pendapat Akhir Bupati terhadap Raperda
Prakarsa DPRD Kabupaten Pemalang terhadap Raperda
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Dalam Pendapat akhir Bupati terhadap Raperda Usul
Prakarsa, Bupati Pemalang mengatakan Sebagaimana
diketahui Bersama, DPRD Kabupaten
Pemalang telah bersikap proaktif dalam
penyusunan peraturan daerah dalam beberapa
tahun terakhir. Secara rutin DPRD kabupaten
Pemalang selalu melaksanakan hak inisiatif
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dengan mengajukan rancangan peraturan daerah. Hal
ini tentu saja sangat menggembirakan Karena dengan
demikian sinergitas penyelenggaraan pemerintahan
daaerah di Kabupaten Pemalang akan semakin
meningkat. Selanjutnya terkait dengan substansi

materi raperda, perkenankanlah saya untuk
menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut :
Pertama, Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani sangat erat kaitanya dengan Raperda lahan
pertanian pangan berkelanjutan ( LP2B) yang hingga
hari ini belum ditetapkan, sehingga ke depan ini menjadi
tanggungjawab kita Bersama untuk segera
menyelesaikan Perda LP2B.
Kedua, Dengan Raperda ini, Bupati
mengharapkan ke depan perlindungan petani tidak
hanya diberikan dengan memberikan bantuan fisik
kepada petani, tetapi bagaimana cara memberdayakan
petani kita mulai dari pemberian pelatihan, Pendidikan,
MAP DPRD Pemalang
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penyuluhan, pendampingan, pengembangan system
sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses
ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta
regenerasi petani. Pada perangkat daerah dan unit kerja
terkait untuk mencermati dengan seksama substansi
materi raperda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing. Pastikan bahwa hasil pembahasan di
tingkat panitia khusus benar-benar disepakati bahwa
Raperda ini dapat dilakasanakan, sehingga tidak ada
kendala dalam pelaksanaanya nanti.
Setelah enam fraksi menyampaikan pendapat
akhir dan Bupati Pemalang juga telah menyampaikan
Pendapat akhirnya terhadap Raperda Prakarsa,
kemudian dibacakan Raperda yang disetujui untuk
ditetapkan menjadi Perda maka Rapat Paripurna
dilanjutlan dengan persetujuan oleh anggota DPRD.
Secara aklamasi semua anggota DPRD yang hadir
menyetujui persetujuan penetapan 13 Raperda menjadi
Perda, kemudian dilanjutkan penandatangan dan
penyerahan Raperda yang disetujui menjadi Perda dari

Sri Ambarwati, SH,MM
Sekdin Dinas
Ketahanan Pangan
da, Pertanian Kab.
Jepara
MAP DPRD Pemalang

Ketua DPRD Kepada Bupati Pemalang.
Usai persetujuan DPRD terhadap 13
Raperda yang didalamnya ada Raperda tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan, Bupati mengatakan
Dengan disetujuinya 13 Raperda untuk ditetapkan menjadi
Perda, salah satunya Raperda Prakarsa yaitu Perda
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka
sejak saat ini telah memiliki landasan hukum yang kuat
untuk melaksanakan berbagai ketentuan yang terkait
dengan subtansi masing-masing perda. Untuk Perda
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka
pada bidang pertanian dengan ditetapkannya Perda ini
yang cukup erat kaitannya dengan Perda LP2B maka
kedepan perlindungan petanii diberikan tidak hanya
dengan memberikan bantuan kepada petani tetapi
bagaimana cara memberdayakan petani melalui pemberian
pelatihan, pendidikan, penyuluhan, pendampingan,
pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil
pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi,
informasi dan regenerasi petani. ( Tim-MAP )

Penetapan
Raperda Usul
Prakarsa
yaitu Raperda
t e n t a n g
Perlindungan
d
a
n
Pemberdayaan
Petani,
memberikan harapan baru, bagi
dunia pertanian di Kabupaten
Pemalang. Dengan adanya
Perda ini maka Pemerintah
daerah mempunyai kewajiban
untuk
melindungi
dan
memberikan kemampuan
kepada Petani agar berdaulat
dan mandiri membangun
kesejahteraan.
Beberapa pihak melihat
bahwa Perda ini merupakan
langkah maju DPRD dan
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Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang dalam
membangunan kedaulatan Pangan, dengan
memperkuat Petani dan lahan pertanian. Terkait dengan
ditetapkannya Raperda tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani dalam program Pembentukan
Perda Tahap I Tahun 2017 ini, menurut Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten Pemalang Drs. Suharto
mengatakan Perda ini sangat baik, karena mempunyai
tujuan yang mulia yaitu melindungi petani dalam
menghadapi permasalahan yang ada seperti kesulitan
memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian
usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek
ekonomi niaya tinggi dan perubahan iklim. Selain itu,
ungkap Suharto, Pemberdayaan petani dapat
dilakukan dengan meningkatkan kemampuan petani
untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui
pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan
pendampingan, pengembangan ssstem
dan sarana pemasaran hasil pertanian,
konsolidasi dan jaminan luasan lahan
pertanian, kendala akses ilmu
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pengetahuan,
teknologi
dan
informasi serta
p e n g u a t a n
kelembagaan
petani. Selama
proses pembahasan
Raperda ini di DPRD
K a b u p a t e n
Pemalang, pihak
dinas pertanian
selalu
aktif
mengikuti diskusi
dengan stakeholder
yang lain.
Menyinggung
keberadaan Perda
ini penting atau
Tidak, menurut
Suharto, Perda
perlu,
karena
selama ini petani
tidak mempunyai
Drs. Suharto
posisi
tawar
Kepala Dinas Pertanian Kab. Pemalang
terhadap harga jual
hasil
dan
kelembagaan yang lemah. Selain Perda dibentuk harus
pemberdayaan petani, di Kabupaten Jepara diawali
sesuai dengan RPJMD terutama peningkatan pertanian.
dengan menetapkan Perda Lahan Pertanian Pangan
Adapun yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam
Berkelanjutan (LP2B), mengingat masalah lahan semakin
mendukung Pemerintah terkait keberadaan Perda
komplek dengan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
menjadi non pertanian agar dapat mempengaruhi
menurutnya selama ini pihaknya telah melakukan
berbagai aspek kehidupan, yang tujuannya untuk
sosialisasi kepada petani dan stakeholder dengan cara
melindungi kawasan dan lahan pertanian, sedangkan
memperkuat program-program yang berkaitan dengan
Perda mengenai Pemberdayaan Petani sedang dalam
Perda tersebut seperti pengadaan prasarana dan sarana
proses pembahasannya di DPRD. Sedangkan
pertanian, pendampingan serta pelatian, kemudian untuk
menyinggung pembentukan Perda tentang Perlindungan
kendala. Sedangkan yang mungkin dihadapi ketika perda
dan Pemberdayaan Petani oleh DPRD Kabupaten
ini dilaksanakan, menurut Suharto, ada dua kendala
Pemalang, Sri Ambarwati mengatakan sangat
yaitu kemampuan anggran pemerintah dan pola piker (
menginspirasi, mengingat petani memiliki hak untuk
mindset).
dilindungi dengan bidang lahan pertanian yang perlu
Dengan ditetapkan Perda P3 ini, pihak berharap
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan
semoga semua pihak dapat mengimplementasikan
pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan
Perda secara baik dan benar. Selain itu aspek yang
kedaulatan pangan daerah. Selain itu, jelas Sri Perda ini
harus dicermati petani, kelompok tani dan masyarakat
akan melindungi Petani Pemalang secara hukum,
petani adalah alih fungsi lahan terdiri dari regenerasi
khususnya melindungi dari para tengkulak.
petani, penguatan kelembagaan petani dan
Lebih lanjut Sri mengingatkan, Ada beberapa
kelembagaan ekonomi petani melalui Koerasi dan
hal yang perlu diterapkan dalam Perda ini yaitu adanya
BUMP ). Pemerintah daerah, menurut Suharto, agar
perbaikan pada prasarana Pertanian dan sarana produksi
membuat program yang dapat langsung mendukung
pertanian, pengadaan lahan pertanian, kepastian usaha,
Perda dan betul-betul melindungi Petani,
praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen,
Sementara itu menurut Kepala Dinas
sistem peringatan dini, Asuransi Pertanian,bantuan dan
Ketahanan Pangan dan Pertanian
subsidi,Komoditas Unggulan,Hak Kekayaan
Kabupaten Jepara melalui Sekretaris
Intelektual,praktik persaingan usaha tidak sehat, dan
Dinasnya Sri Ambarwati, SH, MM
regenerasi
menjelaskan
Perda
mengenai
MAP DPRD Pemalang
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Drs. Mulyanto, MAP
Camat Ampelgading
Pembentukan
Perda
tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani oleh DPRD melalui usul
Prakarsa, banyak mendapat dukungan
dan persetujuan dari berbagai kalangan,
Karena Perda dianggap penting dalam
MAP DPRD Pemalang

Edisi 41 / Tahun XI / 2017

membantu Petani dan bidang Pertanian sendiri,
disaat banyak petani pemilik lahan dan petani
penggarap yang belum memiliki perlindungan
hukum yang jelas, serta ada gempuran terhadap
alih fungsi alih yang dapat membahayakan
kedaulatan pangan suatu daerah.
Banyak pihak setuju agar Perda ini segera
di sosialisasikan ketika sudah ditetapkan menjadi
Perda, sehingga benar-beran dapat dimanfaatkan
oleh Petani. Menurt Cemat Ampelgading
Mulyanto, pihaknya setuju adanya Perda tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara
legal formal bagi kepentingan petani. Sedangkan
Camat
Randudongkal Sis Muhammad
mengungkapkan Perda ini sangat baik, karena
dapat membantu petani dalam menghadapi
permasalahan memperoleh prasarana dan sarana
produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan
panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan
perubahan iklim yang ada di Pemalang.Sementara
Tariyani Kepala Desa Klareyan mendukung adanya
Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
petani agar segra ditetapkan sehingga dapat
melindungi dan memberdayakan petani secara
berkelanjutan.
Selama ini, menurut Taryani program perlindungan
dan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah
belum maksimal, sedangkan Mulyanto melihat
Program-program yang sudah ada selama ini,
sudah cukup membantu para petani dalam
memenuhi kebutuhan pertanian, adanya kebijakan
kebijakan pusat yang diimplementasikan di daerah
dalam rangka pemberdayaan petani sangat
membantu bagi kehidupan petani. Bagi Mulyanto
keberadaan Perda perlindungan dan
pemberdayaan ini perlu Karena kebijakan pusat
yang diimplementasikan di daerah dipandang perlu
disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pembangunan
di Kabupaten Pemalang melalui penerbitan
Perda dan Perbup. Begitupula dengan
Taryani yang menganggap keberadaan Perda
ini bagi Petani.

laporan keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ) Bupati Pemalang akhir tahun
anggaran 2016 sudah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Salah satu aspek yang patut diapresiasi adalah telah dilaporkannya tindak
lanjut atas Rekomendasi Perbaikan DPRD Kabupaten Pemalang Terhadap
LKPJ Kabupaten Pemalang Akhir Tahun Anggarnn 2015, yang telah
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2016. Salah satu
hal penting yang perlu diperhatikan adalah LKPJ seharusnya didasarkan ada
pemikiran tentang pertanggungjawaban atas perkembangan implementasi
tentang pencapaian visi dan misi Bupati yang telah dicanangkan melalui
dokumen resmi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
Me lal ui
p r o s e s
pembahasan
yang tidak
begitu lama
di
DPRD
Kabupaten
Pemalang. Akhirnya LKPJ
Bupati Pemalang Akhir Tahun
Anggaran 2016 dapat diterima
secara aklamasi oleh DPRD
Kabupaten Pemalang, dalam
bentuk Keputusan DPRD
Kabupaten Pemalang tentang
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten Pemalang terhadap
LKPJ Bupati Pemalang Akhir
Tahun Anggaran 2016.
Keputusan DPRD mengenai
rekomendasi ini diberikan
kepada Pemerintah Kabupaten
Pemalang sesuai dengan
proses pembahasan dalam
Panitia Khusus DPRD bersama Organisasi
Perangkat Daerah dan kemudian hasilnya
dilegalitaskan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka
Persetujuan Keputusan DPRD tentang
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Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah DPRD Kabupaten Pemalang terhadap LKPJ Bupati
Pemalang akhir tahun anggaran 2016, dan hasil rapat
persetujuan keputusan DPRD tersebut diserahkan kepada
Bupati Pemalang dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD
MAP DPRD Pemalang
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Kabupaten Pemalang dengan agenda Penyerahan
Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DPRD Kabupaten
Pemalang terhadap LKPJ Bupati Pemalang akhir tahun
anggaran 2016.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD
HM. Rosi Faisal MS, S.Pd.I. M.Si yang dihadiri oleh Bupati
Pemalang, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dan OPD
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang,
Disampaikan lima rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah DPRD Kabupaten Pemalang terhadap
LKPJ Bupati Pemalang akhir tahun anggaran 2016 oleh
Panita Khusus. Adapun lima Rekomendasi yang diberikan
antara lain Rekomendasi perbaikan secara umum,
rekomendasi perbaikan berkaitan dengan kinerja pengelolaan

keuangan daerah, Rekomendasi perbaikan berkaitan dengan
kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan ( urusan wajib
dan urusan pilihan), Rekomendasi perbaikan berkaitan
dengan kinerja tugas pembantuan dan Rekomendasi
perbaikan berkaitan dengan kinerja penyelenggaran tugas
umum pemerintahan.
Menurut Juru Bicara Pansus DPRD, M. Syafi’i,
S.Ag dalam laporanya di Rapat Paripurna mengatakan
laporan keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ) Bupati
Pemalang akhir tahun anggaran 2016 sudah disusun sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aspek
yang patut diapresiasi adalah telah dilaporkannya tindak
lanjut atas Rekomendasi Perbaikan DPRD Kabupaten
Pemalang Terhadap LKPJ Kabupaten Pemalang Akhir Tahun
Anggarnn 2016, yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah
Daerah pada Tahun Anggaran 2016. Salah satu hal penting
MAP DPRD Pemalang Edisi 41 / Tahun XI / 2017

yang perlu diperhatikan adalah LKPJ
seharusnya didasarkan ada pemikiran
tentang pertanggungjawaban atas perkembangan
implementasi tentang pencapaian visi dan misi Bupati
yang telah dicanangkan melalui dokumen resmi RPJMD
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Oleh karena
itu fokus LKPJ ini merupakan penjelasan dan pemberian
keterangan riil yang menyangkut progress report tahun
pertama dari periode 5 tahun, sampai sejauhmana
Bupati dan jajaranya bekerja untuk mewujudkan visi dan
menjalankan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut, jelas
Syafi’i maka diawali dari seleksi pemilihan kepala
daerah melalui Pemilukada langsung, kemudian
pelantikan untuk masa jabatan lima tahun, pada tahun
2016 memasuki
tahun
pertama
RPJMD,
yang
artinya arah untuk
pencapaian visi misi
daerah
dalam
RPJMD harus sudah
jelas dan tegas
dalam realisasinya
sesuai
target
indikator kinerja
periode pertama
RPJMD.
Dis am pi ng
itu, ungkap Syafi’i,
Satu hal yang perlu
disadari adanya
beberapa bidang
pembangunan
seperti pendidikan,
kesehatan , ekonomi
dan sosial budaya,
sebagian besar
penc apainnya
cenderung tertinggal
jika dibandingkan
dengan Kabupaten/ Kota tetangga terdekat dan dibawah
pencapaian rata-rata Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa
Tengah. Seiring dengan itu juga Adanya pembentukan
organisasi perangkat Daerah yang baru, pada prinsipnya
semua telah berjalan sesuai dengan SOP dan telah
dilakukan koordinasi secara baik sehubungan dengan
pergeseran personil dari istilah Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( SKPD) ke Organisasi Perangkat Daerah (
OPD). Hal ini, tegas Syafi’i penting dilakukan agar
masing-masing pimpinan mengusasi roh OPD, sehingga
peningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi OPD
dapat mencapai efisiensi dan efektivitas
secara optimal untuk menunjang
suksesnya pelaskanaan RPJMD
Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
Lebih lanjut, ungkap Syafi’i Jajaran DPRD
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Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang
ketika mengadakan Rapat mengenai APBD
Perubahan bersama TAPD.

Wakil Ketua DPRD H.
Mukhtarudin ketika memberikan Plakat pada
Bupati Karanganyar pada kunker Komisi D
DPRD Kab. Pemalang

Mewakili Bupati
Pemalang Asisten
Pemerintah
Sekda
Kabupaten
Pemalang
menandatangani
Persetujuan
Penetapan
Peraturan daerh
Program
Pembentuka n
Perda Tahap I
2017

Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang
ketika menggelar Rapat Kerja dengan
SKPD di ruang Paripurna Dewan.
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Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang
ketika mengadakan Audensi dengan Persatuan
Perangkat Desa.
MAP DPRD Pemalang
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Ketua DPRD Kab. Pemalang KRT. HM.
Agus Sukoco, Hadinagoro, SE, MM, M.Si ketika
membuka Kegiatan Bimtek Pimpinan dan Anggota
di Semarang.

Ketua DPRD Kab. Pemalang KRT. HM. Agus
Sukoco Hadinagoro, SE, MM, M.Si ketika
memimpin Rapat Bamus dalam rangka
penyusunan Jadwal kegiatan DPRD

Wakil Bupati
Pemalang Drs.
Martono ketika
menanda
tangani
Raperda
Tentang
Persetujuan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Anggaran
APBD TA 2016
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Panitia Khusus I Sedang mengadakan Rapat
kerja dengan SKPD membahas Raperda
Tahap I Tahun 2017
MAP DPRD Pemalang
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Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang
ketika mengadakan Kunker di Blora terkait
Perda Penyelenggaran Hiburan.
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Kabupaten Pemalang menegaskan
rekomendasi perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan selamai ini yang dilakukan setiap tahun harus
sepenuhnya dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki
kinerja Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Untuk itu
dibutuhkan inovasi dan kepemimpinan yang lebih kuat Bupati
dan Jajarannya untuk menjamin pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pemalang berada
pada jalur yang benar ( on the right track ) menjamin visi misi
yang telah dicanangkan bisa tercapai. Oleh karena itu, DPRD
berharap agar Bupati menjadikan rekomendasi perbaikan ini
sebagai dasar dan masukan untuk memperbaiki kualitas dan

pe capaian visi misi sebagaimana yang telah dituangkan
bersama dengan DPRD melalui RPJMD Kabupaten Pemalang
Tahun 2016-2021.
Dengan disetujuinya Keputusan DPRD tentang
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah DPRD Kabupaten Pemalang terhadap LKPJ Bupati
Pemalang akhir tahun anggaran 2016 pada rapat paripurna
DPRD, Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MM pada Rapat
Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pemalang dengan
agenda Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi
Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DPRD
Kabupaten Pemalang terhadap LKPJ Bupati Pemalang akhir
tahun anggaran 2016, mengatakan pada prinsip Pemerintah
Kabupaten Pemalang menerima semua catatan-catatan
strategis dan rekomendasi yang disampaikan
oleh DPRD, yang berupa saran, masukan
maupun kritikan. Hal ini akan ditindakan lanjuti
sebagaimana catatan-catatan strategis dan

rekomendasi DPRD pada LKPJ tahun lalu yang telah
kami tindaklanjuti. Lebih lanjut Bupati menjelaskan
laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan
LKPJ tahun pertama RPJMD perioder 2016-2021,
penyajian LKPJ ini mengalami perubahan yaitu adanya
penambahan materi pada Bab II berupa tindaklanjut
catatan-catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas
LPKJ tahun lalu yaitu 2015. Ini di mi laksanakan untuk
menginformasikan langkah-langkah yang telah
dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang terkait
dengan catatan-catatan strategis dan rekomendasi
DPRD, kemudian dengan pencapaian visi dan misi
Kabupaten Pemalang tahun 2016
dan 2021 masih banyak kendala
dan tantangan yang harus
diselesaikan bersama, antara lain
permasalahan kemiskinan,
pengangguran, infrastruktur,
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan IPM. Oleh karena ke
depan Pemerintah Kabupaten
Pemalang bersama Masyarakat
dan swasta, senantiasa akan
berupaya lebih keras lagi untuk
menyelesaikan permasalahan
tersebut melalui program nyata
yang ada di OPD terkait. Selain
itu ditengah keterbatasan
anggaran, Pemerintah Kabupaten
Pemalang akan terus berupaya
untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah, efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
yaitu dengan memprioriaskan program dan kegiatan yang
berpengaruh pada capaian
RPJMD, prioritas provinsi dan
prioritas pusat serta mengurangi
belanja barang dan jasa yang tidak perlu.
Menyinggung keberhasilan program dan
permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan
tahun 2016, Bupati mengatakan apabila terdapat
keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan selama tahun 2016, hal itu merupakan
kerja kerasa yang telah dilakukan bersama dan apabila
masih terdapat beberapa kekurangan ini merupakan
kewajiban bagi bersama, untuk melakukan perbaikan
nyata di masa depan. Oleh karena itu, semua pihak
harus menyadari permasalahan dan tantangan yang
harus dihadapi di masa depan, semakin berat dan
beragam. Di sisi lain, masih banyak peluang dan
kesempatan yang belum dapat dimanfaatkan secara
optimal, karena itu Bupati meminta dan mengajakan
seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang untuk
bersama guna membangun Kabupaten Pemalang. (
Her-Lies )
MAP DPRD Pemalang
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Menyinggung aspek dan indikator yang ada dalam Perda
agar sesuai dengan RPJMD, menurut Mulyanto Perda
harus sesuai dengan RPJMD, karena RPJMD sendiri
merupakan arah kebijakan Pembangunan di kabupaten
Pemalang. Adapun langkah yang diambil kecamatan
Ampelhading dalam mengimplementasikan Perda
Perlindungan dan pemberdayaan Petani, menurut
Mulyanto, pihak akan melakukan Koordinasi semua
pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan
mensosialisasikan perda dimaksud kepada para petani.
Sedangkan langkah-langkah teknis antara lain Inventarisasi
lahan pertanian, pemetaan petani pemilik lahan dan petani
penggarap, inventarisasi sarana prasarana pertanian yang
dibutuhkan petani, termasuk kebutuhan pupuk dan obatobatan pertanian. Sedangkan menurut Kades Klareyan
Taryani, implementasi dari Perda tersebut adalah dengan
menbentuk kelompok tani, karena kelompoh tani sendiri
dapat mengakomodir keinginan masing-masing anggota.
Menyikapi kendala yang mungkin dihadapi ketika perda
dilaksanakan, menurut Mulyanto, jelas ada kendala,
terutama bagi petani penggarap yang belum memiliki
luasan garapan sesuai ketentuan dalam perda, penataan
infra struktur pertanian yang masih membutuhkan
penganggaran yang tidak sedikit, dan menjaga stabilitas
harga agar petani tidak dirugikan.
Baik Camat Ampelgading, Randudongkal dan
Kades Klareyan, jelas akan mendukung perda tersebut
dengan melakukan sosialisasi masyarakat petani atau
Kelompok tani. Namun bagi Mulyanto, pihaknya

semaksimal mungkin melalui forum-forum petani yang ada di kecamatan agar bisa perda ini dapat
diterapkan secara optimal, memberikan motifasi pada
petugas di lapangan agar semaksimal mungkin agar perda
bisa dipahami dan diterapkan oleh petani dan para pemangku
kepentingan yang bergerak di bidang pertanian. Dengan
ditetapkan Raperda tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani menjadi Perda, Mulyanto berharap
perda ini agar didukung oleh semua pemangku kepentingan
bidang pertanian di Kabupaten Pemalang, baik yang
langsung maupun tidak langsung. Sedangkan Camat
Randudongkal Sis Muhammad berharap Perda ini dapat
memberikan harapan kepada petani untuk semangat kembali
dalam menanam dan meningkatkan produksi pertaniannya.
Dengan adanya Perda, berarti ada upaya Pemerintah
Kabupaten Pemalang untuk melindungi dan memberdayakan
petani agar semakin sejahtera, seperti perlindungan
kekayaan intelektual; pengadaan lahan pertanian dan
asuransi hasil produksi petani; dan bentuk perlindungan dan
pemberdayaan lain terhadap petani. Bentuk perlindungan
dan pemberdayaan tersebut dapat berupa: (a) memberikan
bantuan hukum kepada petani untuk menghadapi proses
hukum; (b) menyediakan prasarana dan sarana produksi
bagi petani untuk meningkatkan kapasitas produksi; dan
(c) mengadakan lahan pertanian dan pengadaan infrastruktur
pertanian untuk memberikan jaminan keberlanjutan usaha
kepada petani. Begitu juga kepala Desa Klareyan, Tariyani
juga berharap Perda ini akan semakin mensejahterakan
petani. ( Tim. MAP )

Pembentukan
Perda
tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
oleh DPRD Kabupaten Pemalang, dalam
rangka melindungi Petani dari berbagai
permasalahan dan meningkatkan
kemandirian
mereka
program
pemberdayaan, pada intinya adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kedaulatan pangan bagi Petani dan
Pemerintah daerah sendiri.
Terkait pembentukan Perda tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan petani ini, menurut Dekan Fakultas
Teknologi Pertanian UNTAG Semarang Ir. Dyah Kartikawati,
M.Si mengungkapkan
Perda perlindungan dan
pemberdayaan petani kabupaten Pemalang sangat baik,
karena dapat membantu petani dalam menghadapi
permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana
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produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan
panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim
yang ada di Pemalang. Penetapan Raperda tersebut
menjadi Perda, menurut Dyah, sangat penting katena
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2013 dengan adanya perda ini dapat membantu petani
dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh
prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko
harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi,
dan perubahan iklim. Adapu Bentuk kebijakan yang dapat
diberikan untuk melindungi kepentingan petani, antara
lain pengaturan impor komoditas
pertanian sesuai dengan musim panen
dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam
negeri; penyediaan sarana produksi
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pertanian yang tepat waktu, tepat
mutu, dan harga terjangkau bagi
petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif
bea masuk komoditas pertanian serta penetapan
tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar
negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga
dilakukan penetapan kawasan usaha tani berdasarkan
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi asuransi
pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal
panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan
menular, perubahan iklim dan/atau jenis risiko lain
yang ditetapkan oleh menteri; serta dapat
memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat
kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan
keuangan negara.
Penetapan Raperda P3 menjadi Perda, menurut
Dyah Kartikawati dapat memberikan harapan baru
bagi petani harapan kepada petani untuk semangat
kembali dalam menanam dan meningkatkan produksi
pertaniannya. Ada beberapa hal strategi yang di
terapkan dalam perda ini sehingga adanya perbaikan
pada: prasarana Pertanian dan sarana produksi
Pertanian; pengadaan lahan Pertanian; kepastian
usaha; praktik ekonomi biaya tinggi; ganti rugi gagal
panen; sistem peringatan dini; Asuransi Pertanian;
bantuan dan subsidi; Komoditas Unggulan;Hak
Kekayaan Intelektual; praktik persaingan usaha tidak
sehat; dan regenerasi Petani. Disamping itu, jelas
Dyah perlindungan dan pemberdayaan petani perlu
diatur dalam peraturan daerah, karena dengan
adanya perda, berarti ada upaya Pemerintah
Kabupaten Pemalang untuk melindungi dan
memberdayakan petani agar semakin sejahtera,
seperti perlindungan kekayaan intelektual;
pengadaan lahan pertanian dan asuransi hasil
Ir. Dyah Kartikawati, M..Si
produksi petani; dan bentuk perlindungan dan
Dekan Fakultas Teknolog Pertanian
pemberdayaan lain terhadap petani. Bentuk
UNTAG Semaran
perlindungan dan pemberdayaan tersebut dapat
berupa: (a) memberikan bantuan hukum kepada petani untuk tidak ada. Pembentukan Perda P3 ini dapat
menghadapi proses hukum; (b) menyediakan prasarana dan meningkatkan kekuatan baru bagi Petani dan bidang
sarana produksi bagi petani untuk meningkatkan kapasitas Pertanian itu sendiri terutama teknologi pertanian,
produksi; dan (c) mengadakan lahan pertanian dan pengadaan dikarenakan di dalam perda perlindungan dan
infrastruktur pertanian untuk memberikan jaminan keberlanjutan pemberdayaan petani kabupaten Pemalang ini juga
usaha kepada petani. Selain Perda Perlindungan dan mencakup bagaimana meningkatkan di bidang teknologi
Pemberdayaan Petani, Dyah melihat Pemerintah daerah pertanian. Agar Perda ini dapat dinikmati oleh
ataupun DPRD perlu mengagas adanya Perda dalam lahan masyarakat, menurut Dyah, agar perda ini langsung
irigasi, perda tataniaga hasil pertanian, perda alih fungsi lahan di terapkan ketika sudah menjadi lembaran negara,
pertanian.
anggaran untuk perlindungan dan pemberdayaan petani
Menyinggung keuntungan dan kerugian dengan adanya di kabupaten pemalang di tingkatkan, alih fungsi lahan
Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di kabupaten pemalang perlu di awasi secara ketat,
menurut Dyah dengan adanya Perda petani akan memperoleh untuk memperkuat dan meningkatkan produksi
keuntungan antara lain adanya kepastian pertanian, infrastruktur juga perlu di perhatikan,
hukum, adanya payung hukum yang membela khususnya infrastruktur di bidang pertanian dan
kesejahteraan petani, dampak adanya perda, membangun akses pasar bagi hasil pertanian, sehingga
adanya anggaran untuk perlindungan dan petani dapat menjual hasil panen dengan harga yang
pemberdayaan petani. Sedangkan kerugiannya baik.
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Oleh : Dr. Muntoha, SH. M.Hum *
Di bidang Hukum Tata Negara seiring dengan
perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia telah melahirkan berbagai nuansa yang
secara langsung memperlihatkan perjalanan
kofigurasi kekuasaan di Indonesia. Dimana
produk hukum nasional yang dihasilkan selama
ini, jelas berdasarkan pada karakter kekuasaan itu sendiri.
Untuk beberapa produk hukum pada masa reformasi, telah
memberikan tempat yang cukup besar dalam pertumbuhan
politik hukm nasional dalam menyelesaikan persoalanpersoalan politik yang timbul saat itu dan memang
dibutuhkan dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia, ini terlihat dengan lahirnya Undang-undang Pemilu baik
Undang-Undang pemilihan legislatif ( DPR RI, DPRD dan
DPD ), pemilihan Presiden dan pemilihan kepala daerah.
Dari apa yang telah disampaikan tersebut di atas,
permasalahannya adalah mengapa tidak sebaiknya
berbagai macam Undang-Undang tersebut dijadikan satu
dalam bentuk Undang-undang (kodifikasi). Aturan Pemilu
Perlu Kodifikasi UU Agar tidak terjadi tumpang tindih muncul
wacana, ide, gagasan agar tidak tumpang tindih aturan
mengenai pemilu perlu kodifikasi Undang-Undang. Akhirakhir ini banyak desakan untuk melakukan kodifikasi
beberapa Undang-Undang politik menjadi satu UndangUndang. Kodifikasi UU pemilu dianggap bisa memperbaiki
kualitas pesta demokrasi serentak pada tahun 2019
mendatang.
Analisis ini disampaikan Pakar Hukum Tata Negara
Saldi Isro, Kodifikasi Undang-undang pemilu perlu dilakukan
untuk mewujudkan sebuah aturan yang tersusun, secara
logis, serasi dan pasti. Ia menjelaskan pemilu pasca
perubahan UUD 1945 mengalami perkembangan yang amat
pesat. Ditandai dengan tingginya tingkat kebutuhan terhadap
aturan pemilu, dan banyak jenis pemilu yang harus
diselenggarakan dalm suatu periode pemerintahan. Hanya
saja perkembangan tersebut juga membawa dampak
terhadap munculnya koompleksitas. Beberapa diantaranya
adalah ketidakharmonisan, ketidakpastian aturan,
ketegangan antar institusi, yang terlibat dalam
penyelenggaraan, ketidakpastian proses penegakan hukum,
dan penyelesain sengketa pemilu.
Menurut Saldi Isro, jika menyederhanakan, inti
persoalan tersebut terdapat pada aturan terkait pemilu. Baik
yang berkenaan dengan penyelenggaraan, maupun yang
berhubungan dengan institusi penyelenggar. Ia
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membeberkan, saat ini untuk pemilu dan pilkada terdapat
empat undang-undang yang berlaku secara bersamaan.
Yaitu UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD, UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 8 tahun 2015
tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta
UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
Dari tiga Undang-undang tersebut tahapan-tahapan
yang melaksanakanya tetap sama, yaitu UU Nomor 15
tahun 2011. Akibatnya, penyelenggara pemilu akhirnya
dihadapkan pada delima pelaksanaan kewenangan dari
satu pemilu ke pemilu lainnya. Selain itu ketidakharmonisan
peraturan dinilai juga terjadi dari tiga undang-undang yang
mengatur pemilu tersebut. Salah satu ketidakharmonisan
itu dilihat dari pengujian yang dilakukan terhadap UndangUndang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden. Didik Supriyanto dari Setering Commite
Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu mengatakan,
ada sekitar 14 undang-undang yang mengatur pemilu dinilai
perlu disatukan atau dikodifikasi. Sebab, aktor dan tahapan
pelaksanaan masih dilakukan orang yang sama. Kodifikasi
itu lanjut dia, perlu dilakuakan agar tidak terjadi pengulangan
aturan. Tak hanya itu, UU yang terpisah juga dinilai tidak
koheren dalam mengatur semu sistem pemilu. Kodifikasi
UU Pemilu ini perlu segera diimplementasikan. Asas dan
prinsip penyelenggara sama, aktor dan tahapan
pelaksanaanya dilakukan orang yang sama, model
penegakan hukum juga sama.
Beberapa UU Pemilu yang harus dikodifikasi, yakni:
UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, UU Nomor 15 tahun 2011, tentang
Penyelenggara Pemilu, UU nomor 8 tahun 2012 tentang
Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan UU nomor 8 tahun
2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Dan UU ini harus diatur agar tidak jalan sendiri-sendiri.
“Kodifikasi ini juga agar mudah dipahami, berdaya jangkau
lama dan efektif untuk pendididikan politik”. Usulan sejumlah
aktivis dan pegiat pemilu agar sejumlah undang-undang
politik dijadikan dalam satu paket undang-undang atau
kodifikasi mendapat lampau hijau. Kemendagri bakal
melakukan implikasi terhadap UU yang berkaitan dengan
pemilu. Tiga undang-undang dijadikan
dalam satu paket yaitu: UU Pemilu
Presiden, UU Pemilu, UU Penyelenggara
Pemilu. Ini agar antara undang-undang

yang satu dengan yang lain tidak
saling bertentangan.
Aturan terkait pemilu yang disatukan ini nantinya
akan menjadi payung hukum penyelenggaraan pilpres
dilakukan bersamaan dengan pileg. Ini akan melahirkan
sejumlah manfaat Antara lain, rakyat tidak perlu lagi bolak
balik ke TPS untuk memilih legislatif, lantas memilih
Presiden dan Wakil Presiden, Tapi cukup sekali saja,
sekaligus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
menurut Djohermansyah Djohan. Kalau kita perhatikan
pendapat Guru besar IIP tersebut diatas belum mengarah
kepada kodifikasi UU pemilu secara keseluruhan. Karena
juga dengan mengistilahkan paket UU politik.
Hambatan Kodifikasi UU Pemilu
Ide atau gagasan undang-undang pemilu
sesungguhnya sangat baik seperti apa yang disampaikan
para pakar dan penggiat pemilu tapi hal tersebut akan
menemui hambatan-hambatan yang sangat banyak,
tentunya juga dari kalangan para politisi itu sendiri,
pemerintah, para pakar juga para penggiat pemilu akan
selalu muncul pro dan kontra karena beda ide, konsep
dan kepentingan. Misal: Kemendagri yang awalnya
menolak gagasan penyatuan undang-undang pemilu
kemudian menerima dengan mengajukan draf empat
paket undang-undang pemilu untuk dibahas. Keempat
legislasi yang akan dikodifikasi adalah UU pemilu, UU
Pemilu Presiden, UU Penyelenggara Pemilu dan UU
Pilkada. Inipun sampai sekarang masih terus
didiskusiskan dan menurut Tjahyo Kumolo, paket UU ini
nantinya akan menjadi pijakan hukum yang kuat bagi
pelaksanaan Pemilu Nasional secara serentak pada
tahun 2019.
Tujuannya menuru Tjahyo, pertama demi
mewujudkan pemilu yang adil dan berintregitas, kedua
dalam rangka menjamin konsistensi pengaturan sistem
pemilu demi mencapai politik yang demokratis meliputi
waktu penyelenggaraan, daerah pemilihan, metode
pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas
perwakilan, formula perolehan kursi, dan calon terpilih.
Ketiga mencegah duplikasi pengaturan materi yang
sama pada beberapa UU terkait pemilu, sekaligus
mencegah ketidakpastian hukum pengaturan pemilu
sebagai akibat kekosongan hukum, inkkonsistensi dan
kontradiksi antara peraturan perundang-undangan yang
lain. Keempat menemukan di seputar pengaturan
penyelenggara pemilu, sistem pemililihan, menejemen
pemilu, dan penegakan hukum.
Menurut Haidar Nafis Gumay apa yang
disampaikan Tjahyo kumolo sangat mengapresiasi,
namun yang menjadi tantangan adalah : memastikan
penyelesaian penyatuan UU Pemilu sebelum tahapan
pemilu
serentak
dimulai
tahun
2017.
Sedangkan harapan dari pemerintah terkait revisi UU
Pemilu menjadi yang terakhir alias tidak
ada revisi- revisi lagi di lain waktu.
Akan tetapi membuat ataupun merivisi
UU Pemilu yang sesuai harapan

26
26

pemerintah adalah memerlukan waktu yang lama,
memerlukan kajian-kajian yang mendalam, dan bisa
menyatukan kepentingan-kepentingan yang sama, tidak
mengedapankan kepentingan kelompok dan tidak hanya
terjadi kompromi-kompromi politik seperti apa yang
disampaikan Mahfud. Sehingga benar-benar menghasilkan
UU Pemilu yang berkwalitas, tidak setiap lima tahun diadakan
revisi-revisi.
Draf UU Pemilu yang meliputi empat UU Pemilu yang
nantinya menjadi satu paket atau kodifikasi akan menjadi
pembahasan yang lama karena akan berkaitan dengan
berbagai macam kepentingan partai politik yang ada di
legislatif. Terutama yang berkaitan dengan sistem kepartaian,
sistem pemilu legislatif dan pilpres, serta penyelenggara
pemilu. Dan hal-hal yang akan menjadi masalah krusial yang
selalu diperdebatkan dan tidak menutup kemungkinan terjadi
kompromi politik antar anggota legislatif yang berasal dari
berbagi parpol dan pemerintah. Hal-hal yang dianggap
masalah krusial seperti yang tersebut diatas sudah mulai
muncul perdebatan diantar para politisi yang ada di legislatif
seperti sistem pemilu legislatif, sistem proporsional tertutup
atau terbuka, ambang batas perolehan kursi, tentang
munculnya calon Presiden tunggal dalam pemilu Presiden,
syarat parpol yang mencalonkan Presiden termasuk parpolparpol baru. Termasuk sanksi bagi parpol yang tidak
mencalonkan calon Presiden di diskualifikasi.
Belum dibahas saja sudah muncul perdebatanperdebatan diantara para politisi ini jelas akan mengahambat
ditambah lagi kalau sudah masuk pembahasan di legislatif
bisa dipastikan akan membutuhkan waktu yang lama padahal
waktu pesta demokrasi pemilihan pileg dan pilpres sudah
dekat. Hal-hal yang demikian yang nantinya akan terjadi
kompromo-kompromi politik yang pada akhirnya undangundang tersebut menjadi tidak berkualitas, sehingga apa yang
diharapkan pemerintah tidak akan teercapai yaitu tidak
adanya revisi undang-undang pemilu setiap lima tahun.
Melihat gejala-gejala tersebut di atas, munculah desakandesakan dari para aktivis agar pemilu tidak berantakan,
supaya UU Pemilusegera dirampungkan. Desakan agar
pembahasan terhadap UU Pemilu kembali disuarakan, agar
pemilu tahun 2019 tidak berantakan, pemerintah dan DPR
harus bisa mengesahkan undang-undang pemilu paling
lambat awal tahun 2017.
Hingga kini pembahasan terhadap RUU Pemilu
belum juga dilakukan antar Pemerintah dan DPR. Pemerintah
selaku inisiatif dari revisi RUU Pemilu belum menyerahkan
drafnya ke DPR. Padahal UU Pemilu sudah masuk
Prolegnas. Dan desakan agar Pemerintah segera
menyampaikan draf RUU Pemilu semakin kencang
datangnya dari para legislator dari berbagai anggota Fraksi,
dengan berbagai alasan Pemerintah dianggap tidak serius,
khawatir kwalitas pemilu menurun, waktunya sempit dan tidak
fokus.

* Penulis adalah Ketua STIT Pemalang
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PTSP adalah Pelayanan Satu Pintu ( PTSP ) Bidang Penanaman
Modal merupakan Kebijakan yang diperintahka oleh Undang –
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
.Berdasarkan Undang- Undang tersebut PTSP dimaksudkan untuk
membantu Penanaman Modal dalam memperoleh kemudahan
Pelayanan,Fasilitas Fistal, dan Informasi mengenai penanaman
Modal.
Pengertian
d
a
n
pemahaman
mengenai
pelayanan
perijinan
s e r t a
penggunaan kartu tani perlu
diketahui oleh masyarakat,
baik itu masyarakat petani,
umum atau masyarakat
pedagang. Pemahaman
tentang pelayaan perijinan
dan penggunaan kartu tani
merupakan bagian dari
upaya
peran
serta
masyarakat dalam proses
pelayanan perijinan dan
penggunan Kartu tani yang
tepat sasaran.
Untuk itu Pimpinan DPRD
dan Komisi C DPRD
Kabupaten perlu belajar atau
sharing
menganai
pelayanan perijinan dan
penggunaan Kartu Tani dari
tangan Pertama yaitu kementerian atau lembaga negara
terkait dengan perijinan dan kartu tani. Oleh karena
Pimpinan DPRD dan Komisi C mengunjungi BPKM RI,
Kementerian Perkonomian dan Pertanian di Jakarta.
Menurut Ketua Komisi C Ujianto MR, SH mengatakan
tujuan ke BPKM dan Kementerian Perkonomian dan
Pertanian adalah untuk Koordinasi dan konsultasi dalam
rangka mendapatkan Informasi yang akurat terkait dengan
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Pelayanan Perijinan dan penggunaan Kartu Tani untuk
mendapatkan pupuk bersubsidi.
Ketika sampai di BKPM Ri di Jakarta, Pimpinan DPRD
dan Komisi C diterima oleh Sekretaris BPKM
Purwanto yang didampingi Staf ahli.
Pada Konsultasi tersebut Pimpinan
DPRD dan Komisi C mendapat
penjelasan Sekretaris BKPM. Menurut
Sekretaris
BPKM
Purwanto
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mengungkapkan BKPM merupakan
Instansi Pelayanan Penanaman Modal
yang didirikan oleh Pemerintah NKRI dengan tujuan untuk
menerapkan penerapan penegakan hukum secara efektif
terkait dengan penanaman modal dalam Negeri. BKPM saat
ini adalah sebagai Badan Pemerintah bersifa Non
Departemen dan Badan ini bekerja langsung dibawah
Intruksi President dan bertanggungjawab kepadanya. Sesuai
dengan perundang- undangan sesuai penanam idial kapital
Asing BKPN memiliki Fungsi dan wewenang sebagai berikut
: Mengkaji, menyusun dan merumuskan Kebijakan dan
Perencanaan pengembangn penanaman modal skala
Nasional. Mengkoordinasikan Penyusunan dan
perencanaan Program Penanaman Kapital Dalam Skala
Daerah. Mengkoordinasikan dan membangun sumber daya
dibidang penanaman modal. Mengkoordinasikan Aplikasi
serta perencanaan kegiatan promosi penanaman modal.
Mengkoordinasikan Kolaborasi Internasional dibidang
penanaman Modal. Melayani pemberian ijin dan fasilitas
penanaman modal. Memfasilitasi dan mengendalikan tehnis
Aplikasi Penanaman Modal. Melangsungkan pendidikan
pengembangan dan pelatihan manusia dibidang
penanaman modal, Menetapkan dan mengelola data serta
sistem Informasi seputar penanaman modal. melakukan
pembinaan fungsional terhadap lembaga lembaga negara
yang menangani urusan penanaman modal
Menyelenggarakan pembinaan serta pelayanan
administrasi dibidang ketata usahaan,perencanaan umum
Tata laksana Organisasi, Kepegawaian,Kearsipan,
KeuanganHukum,Perlengkapan Rumah Tangga dan
persendian.
Lebih lanjut Purwanto menjelaskan PTSP adalah
Pelayanan Satu Pintu ( PTSP ) Bidang Penanaman Modal
merupakan Kebijakan yang diperintahka oleh Undang –
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
.Berdasarkan Undang- Undang tersebut PTSP
dimaksudkan untuk membantu Penanaman Modal dalam
memperoleh kemudahan Pelayanan,Fasilitas Fistal, dan
Informasi mengenai penanaman Modal. Dalam Undang
undang tersebut PTSP diartikan sebagai Kegiatan pinan
yng dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya suatu dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
Pengertian ini berbeda debgan pengertian ‘’ PELAYANAN
TERPADU SATU ATAP “ dalam Keoutusan Menpan Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 Pengertian Pelayanan Satu Atap
adalah diselenggarakan satu atap untuk berbagai jenis
Pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses
dilayani melalui satu pintu. PTSP yang sudah dibentuk
kelembagaannya berupa Badan sebanyak 175, Dinas
Sebanyak 6, Kantor sebanyak 288 dan Unit sebanyak 22.
Untuk P adalah Badan Dalam revisi UU no 32 tahun 2004
dan Peg RI Peraraturan Pemerintah RI No
41 Tahun 2007. `
Mengenai ijin prinsip Sekretaris BKPM
mengungkapkanKepala Badan Koordinasi
Pasar Modal penerbitkan peraturan baru
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yaitu Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal No 14 Tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara
ijin prinsip Penanaman Modal ( Perka BKPM 14/2015)
yang mulai berlaku sejak 8 oktober 2015. Ijin Prinsip
adalah ijin yang wajib dimiliki dalam memulai kegiatan
usaha baik dalam kegiatan Penanaman Modal Dalam
Negeri ( PMDN ) maupun Penanaman Modal Asing (
PMA ) .Durasi untuk pengurusan izin 6 hari ( BKPM )
atau 14 hari ( Badan Perijinan terpadu ditingkat
Kabupaten/ Kota atau Propinsi) efektif hari kerja. Di
Pemalang sendiri
(
PUSKAPIK ) Kantor Pelayanan Ijin Terpadu pada th 2015
sudah Laoncing sehingga Pendaftar atau pemohon bisa
mendaftar dengan Login Ke Website KPPT dengan
menggunakan Prit Out atau langsung kewabsait KPPT
Kab Pemalang dengan sistim seperti ini untuk
mempermudah proses pelayanan yang bisa terselesaikan
satu hari jam kerja. Dengan demikian menurut Agus untuk
pelayanan perijinan secara Online Di kabupaten
Pemalang sudah bagus. Untuk SOP Re gulasi dari
masing masing Kementrian bentuknya Permen.kalau di
Di Daerah bentuknya Perbub.
Kemudian habis mengunjungi BKPM,
Pimpinan DPRD dan Komisi C mengunjungi kementerian
perekonomian dan terima oleh Deputi Bidang Koordinasi
Kridit Pangan Agus. Para Pejabat eselon dua yang
membidangi di lantai tiga gedung Deputi Kementrian
Menko RI Jakarta. Kepada Pmipinan DPRD dan Komisi
C, Deputi Bidang Koordinasi Kredit Pangan Agus
mengungkapkan salah satu upaya Pemerintah untuk
penyaluraam pupuk ( Pro gram Pemerintah ) yang
mendata ditingkat bawah melalui PPL. Jawa Tengah
adalah merupakan lumbung padi daan KUR adalah suatu
alat agar petani lebih efektif mengerjakan lahan . Presiden
sendiri menarfetkan untuk tahun 2017 ini 40 % KUR
disalurkan untuk sektor produksi pertanian. Sektor
pertanian meliputi : Pertanian di bidang Perikanan(
Nelayan), Pertanian dibidang Perkebunan Pertanian
dibidang peternakan dan Pertanian dibidang pangan dlm
hal ini padi. KUR Di salurkan lewat Bang BRI. Dimana
Bang BRI harus bekerja keras. Pada bulan maret KUR
disalurkan senilai 9.5 Diharapkan Masyarakat bisa
mendapatkan akses, dan untuk pinjaman Mikro Bank
tidak diwajibkan untuk adanya jaminan tambahan.
Pemerintah sangat berhati hati untuk memilih/
Memperdatakan untuk penyaluran Kridit.
Menyinggung masalah pupuk bersubsidi untuk
para pengguna kartu Tani, menurut Agus perlu adanya
sosialisasi yang matang di daerah terutama para petugas
petugas PPL, karena Kartu atani untuk sekarang ini
belum bisa didistribusikan . mengingat hanya beberapa
kios kios pupuk yang berlebelkan Subsidi hanya
berjumlah 136 Kios. Para Pemilik Kartu Tanipun dibatasi
untuk pengambilan sesuai yang dimiliki maksimal dua
MAP DPRD Pemalang
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Pelaksanaan program kegiatan maupun kebijakan pembangunan
di Kabupaten Banyuwangi, tetap berpedoman pada RPJMD yang
merupakan visi misi Kepala Daerah, keterlibatan DPRD dalam
pembangunan,dimulai sejak proses perencanaan, melalui
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat
desa,sampai tingkat kecamatan. Pokok-Pokok pikiran DPRD
masuk ketika proses Musrenbang tingkat kecamatan.

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, tidak
terlepas dari dukungan Pemerintahan tingkat
pedesaan dan pengelolaam pertanahan yang
baik. Apalagi Pemerintahan pada tingkat
pedesaan diperlukan adanya pengelolaan
anggaran dalam menunjang kegiatan
Perangkat desa dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu pemberian
MAP DPRD Pemalang
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penghasilan tetap dan tunjangan
bagi perangkat Desa diperukan
dalam rangka meningkatkan
kerja.
Oleh karena itu dalam
rangka untuk memperoleh
masukan pada pmerintahan
secara umum, Komisi A DPRD
Kabupaten
Pemalang
mengadakan kunjungan kerja di
DPRD Kabupaten Banyuwangi
dan DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Menurut Ketua Komisi A DPRD
Kabupaten Pemalang Wasisto,
SH mengatakan kunjungan kerja
ini dalam rangka menggali
informasi terkait pemerintahan
umum. terutama penghasilan
tambahan perangkat Desa dan
Pengelolaan pertanahan melalui
program prona.
Ketika sampai di
DPRD Kabupaten Banyuwangi,
Komisi A DPRD Kabupaten
Pemalang diterima oleh Ketua DPRD I Made Cahyana
Negara, SE yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD
Banyuwangi Ismoko, SE dan Yuzieni bserta anggota
dan DPRD serta jajaran eksekutif. Kepada
Komisi A, Pimpinan DPRD Kabupaten
Banyuwangi menjelaskan penghasilan
tetap dan tunjangan lainnya bagi kepala
Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Banyuwangi telah dibuat dasar hukumnya

yaitu dengan dikeluarkan Peraturan
Bupati Nomor 76 tahun 2016 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Lainnya bagi Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi;
Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar hukum bagi
Pemerintah desa dalam pengelolaan dana untuk
penghasilan tetap dan tunjangan lainnya agar terlaksana
secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan,
akuntabel dan tertib administrasi; Untuk Penerima
penghasilan tetap dan tunjangan lainnya adalah: Kepala
desa dan/atau Penjabat (Pj) Kepala Desa, Sekretaris Desa
Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun
dan Staf (pembantu kepala urusan, kepala seksi dan kepala
dusun). Penerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya

harus memenuhi syarat yaitu diangkat atau ditunjuk dalam
jabatannya secara sah dan masih melaksanakan tugas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan belum berusia 60 tahun.
Selain itu, menurut Pimpinan Dewan, Kepala
Desa juga mendapat tambahan tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa bersumber dari pengelolaan tanah
bengkok yang penganggarannya diluar ketentuan besaran
belanja desa dalam APB Desa.
Pengalokasian ADD
untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
menggunakan penghitungan sebagai berikut: ADD yang
berjumlah sampai dengan Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 60% (enam puluh
perseratus); ADD yang berjumlah Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
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sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus); ADD
yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan
ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh
perseratus); dan ADD yang berjumlah lebih dari Rp.
900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan
maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi,
Ismoko dihadapan rombongan Komisi A DPRD kabupaten
Pemalang menjelaskan, pelaksanaan program kegiatan
maupun kebijakan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi,
tetap berpedoman pada RPJMD yang merupakan visi misi
Kepala
Daerah,
keterlibatan
DPRD
dalam
pembangunan,dimulai sejak proses
perencanaan, melalui Musyawarah
Rencana
Pembangunan
(Musrenbang)
ditingkat
desa,sampai tingkat kecamatan.
Pokok-Pokok pikiran DPRD masuk
ketika proses Musrenbang tingkat
kecamatan.
Sedangkan
ketika
berkunjung ke DPRD Sidoarjo
diterima oleh ketua Komisi D H.
Usman yang didampingi jajaran
eksekuti. Pada Komisi A DPRD
Kabupaten Pemalang, H. Usman
mengatakan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo
pada tahun 2017 mendatang akan
merealisasikan Proyek Nasional
Agraria (Prona) mencapai 11.500
bidang tanah yang akan diberikan
ke 63 Desa yang tersebar di 15
wilayah kecamatan di Kabupaten
Sidoarjo. Dalam prona tahun
sebelumnya, BPN Kabupaten
Sidoarjo tercatat lebih cepat dalam
menyelesaikan proses realisasi
prona. Dari Prona Tahun 2014 dapat
diselesaikan bulan Desember, Prona Tahun 2015 dapat
diselesaikan Agustus dan Prona Tahun 2016 tahun ini selesai
100 persen pada bulan Juni. Program tahunan ini biaya
perbidang bisa mencapai Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu
dan pihak pemerintah desa membuat Peraturan Desa (Perdes)
jika ada penambahan anggaran untuk prona ini di Desanya.
Lebih Lanjut Usman mengungkapkan Pengurusan Prona di
Kabupaten Sidoarjo gratis, yakni dengan rincian untuk
masalah penyuluhan, Pengumpulan Data Yuridis (Puldadis),
pengukuran, panitia pemeriksaan tanah, pengumuman
sampai terbitnya sertifikat tetapi untuk kelengkapan
adminitrasi dan lainnya ada di pelayanan desa dan belum
sepenuhnya bisa digratiskan, seperti surat Riwayat Tanah,
Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Tidak
Sengeketa, tanda batas (patok), materai maupun terkena
pajak menjadi beban warga pemohon prona. ( Pras- KS )
MAP DPRD Pemalang
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Sebagai tim ahli dari komisi B sebagai inisiator Rancangan
Peraturan Daerah ini menyepakati saran dan masukan dari
Biro Hukum dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa tengah hal-hal
mengenai penyempurnaan Raperda ini akan dilaksanakan
dengan mengacu peraturan perundang – undangan serta
membuat garis garis besar raperda ini sebagai dasar
dibuatnya peraturan Bupati sebagai aturan teknis.

U n t u k
memperoleh
ma suk an
d a l a m
proses
pembuatan
Raperda Usul Prakarsa
yang ajukan oleh Komisi
B DPRD Kabupaten
Pemalang dalam Program Pembentukan
Perda Tahun 2017, yaitu
Raperda Inisiatif tentang
Perlindungan
dan
Pemberdayaan Petani,
Komisi
B
DPRD
sambangi atau kunjungan
Biro Hukum Setda
Provinsi Jawa Tengah
dan LMP Universitas 17
Agustus 1945 Semarang
dipmipin langsung oleh ketua Komisi B HM. Wardoyo
yang didampingi oleh Anggota Komisi.
Menurut Ketua Komisi B DPRD Kabupaten
Pemalang HM. Wardoyo menjelaskan kedatangan ke Biro
Hukum dan LMP Untag Semarang adalah untuk sharing
MAP DPRD Pemalang
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sekaligus konsultasi mengenai
progress Raperda Inisiatif
Komis B tentang Perlindungan
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dan Pemberdayaan Petani.
Ketika sampai di Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah Komisi B di raung Rapat Biro
Hukum Lantai V Yuli di dampingi Dinas Pertanian
Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Hasil
konsultasi dan fasilitasi Raperda Inisiatif komisi
B DPRD Kab. Pemalang tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani ke Biro Hukum
bersama Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah
di semarang , bahwa Biro hukum provinsi jawa
tengah : melihat a. Konsideran “Menimbang” :
Menimbang : telah
sesuai dengan kondisi
kab. Pemalang. b.
Dasar
Hukum
“Mengingat” : Meningat
: telah sesuai dan
mengakomodir semua
peraturan sebagai
dasar
diusulkan
Raperda ini dan Materi
: Bab, Pasal demi
Pasal. Pasal demi
Pasal telah sesuai
dengan
semua
peraturan terutama
Undangundang
Nomor 19 Tahun 2013
Tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan
Petani. Selain itu
Muatan lokal yang
masuk dan menjadi
muatan di dalam
Raperda
ini
kedepannya harus dibuatkan dasar hukum yang
jelas aturan teknisnya melalui peraturan bupati,
sehingga realisasi dariperda ini kedepannya ada
kejelasan teknis dan aspek pembiayaan yang
diakibatkan dari aturan ini sehingga maksud dan
tujuan untuk melindungi dan memberdayaan
sektor pertanian sehingga kesejahteraan dapat
petani dapat terwujud. Adapun penjelasan dari
Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah meminta
agar ditambahkan pengertian terkait
kesinambungan program dan kegiatan dari
peraturan daerah ini kedepannya
dengan perda provinsi sehingga
aspek pembiayaannya tidak overlap
dengan pemerintah provinsi,
kemudian Pemerintah Kabupaten
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Pemalang untuk memberikan akses seluasluasnya terhadap realisasi anggaran sebagai
konsekuensi dari penegakan perda ini kedepannya
mengingat Pemalang sebagai daerah pertanian
sebagai penunjang pangan jawa tengah dan
nasional. Disamping itu Pendataan dan penguatan
lembaga – lembaga pertanian sebagai aspek
modernisasi pola pikir pertanian dan usaha
pertanian untuk intensifikasi dan ekstensifikasi serta
wajib menjamin ketersediaan lahanpertanian

berkelanjutan.
Seusai berkonsultaasi dengan Biro Hukum Setda
Jawa Tengag, komisi B juga mengunjungi LPM
UNTAG Semarang terkatr Raperda Inisaitif, ketika
di LPM UNTAG diterima oleh Sugeng dan Slamet
Sujono di ruanmg Rapat LPM Untag di Gedung
Fakultas Hukum. Adapun hasil konsultasi dengan
LPM Untag Semarang, sebagai tim ahli dari komisi
B sebagai inisiator Rancangan Peraturan Daerah
ini menyepakati saran dan masukan dari Biro Hukum
dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa tengah hal-hal
mengenai penyempurnaan Raperda ini akan
dilaksanakan dengan mengacu peraturan
perundang – undangan serta membuat garis garis
besar raperda ini sebagai dasar dibuatnya
peraturan Bupati sebagai aturan teknis.
MAP DPRD Pemalang
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Kepada Komisi C petugas dari agen PT Amanda Putri Bahagia bahwa
Pertamina telah meluncurkan tabung gas ukuran 3 kg non subsidi dengan
harga tabung kosong Rp. 260.000,- dan gas ukuran 5 kg non subsidi dihargai
sebesar Rp. 65.000,00. Hal ini dilakukan karena penggunaan gas elpigi
tabung ukuran 3 kg yang tidak tepat sasaran, bila sesuai dengan
peruntukannya seharusnya untuk UMKM dan rumah tangga.

Untuk melihat langsung kondisi distribusi dan
Harga Gas di masyarakat, Komisi C DPRD
mengadakan sidak di distribusi gas pada agen
gas PT Sinar Bhakti Sejahtera di Desa Lowa
Kecamatn Comal dan agen gas PT Amanda
Putri Bahagia di Comal. Ketika berkunjung kea
gen Gas PT. Sinar Bhakti, Komisi C DPRD Kabupaten
Pemalang mendapat penjelasan dari Pengelola agen Gas
bahwa distribusi gas pada agen gas PT Sinar Bhakti Sejahtera
di Desa Lowa Kec. Comal berjalan lancar dengan Kuota gas
untuk bulan Mei 2017 sebesar 63.280 buah tabung gas elpigi.
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Adapun Armada
angkutan besar
yang
dimiliki
sebanyak 4 buah
truk
dengan
karyawan sebanyak
9 orang yang dibagi
dalam 2 shift.
Kapasitas 1 truk
sama dengan 1 lo
atau sebesar 560
tabung gas elpigi
ukuran 3 kg. dengan
wilayah W ilayah
p e m a s a r a n
mencapai Kec.
P e m a l a n g ,
Ampelgading, Kec.
Petarukan, Kec.
Comal,
Kec.
Ulujami.
Kemudian ketika ke
Agen Gas PT Amanda Putri Bahagia
didirikan sejak tahun 2005 merupakan
peralihan dari pengecer minyak tanah
menjadi agen gas. Menurut Pengelolanya
Perusahaan ini memiliki armada
angkutan besar sebanyak 4 buah truk dan
karyawan sebanyak 9 orang yang dibagi dalam 2
shift. Wilayah distribusi PT
Amanda meliputi Comal,
Ampelgading, Petarukan,
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Pemalang,
Bantarbolang,
Randudongkal dan Moga. Total jumlah
pangkalan yang bernaung dalam bendera PT Amanda
Putri Bahagia sebanyak 77 buah. Pemantauan
distribusi gas pada agen gas PT Amanda Putri Bahagia
di Comal berjalan lancar. Kuota gas tabung ukuran 3
kg pada agen PT Amanda Putri Bahagia untuk bulan
Mei 2017 sebesar 55.000 buah tabung gas elpigi
dengan armada angkutan besar yang dimiliki sebanyak
4 buah truk dan karyawan sebanyak 9 orang yang

dibagi dalam 2 shift. Kepada Komisi C petugas
dari agen PT Amanda Putri Bahagia bahwa
Pertamina telah meluncurkan tabung gas ukuran
3 kg non subsidi dengan harga tabung kosong Rp.
260.000,- dan gas ukuran 5 kg non subsidi dihargai
sebesar Rp. 65.000,00. Hal ini dilakukan karena
penggunaan gas elpigi tabung ukuran 3 kg yang
tidak tepat sasaran, bila sesuai dengan
peruntukannya seharusnya untuk UMKM dan
rumah tangga.

Adapun Maksud dan Tujuan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai
pedoman dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat
miskin di daerah dan Tujuan Peraturan Walikota ini adalah terlaksananya
penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah secara
efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam rangka
Pem bahasan
R a p e r d a
t e n t a n g
Bantuan Hukum
u n t u k
masyarakat, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dan Penyelenggaraan
Hiburan, Panitia Khusus IV
mengadakan kunjungan kerja ke
DPRD Kota Depok, Pemerintah
Kota Bogor dan Pemerintah
Kabupaten Bogor. Menurut Ketua
Pansus IV M. Safi’i, S.Ag
mengatakan kegatan knjungan
kerja ke tiga kota tersebut
dimaksudkan untuk memperoleh
masukan dan study kmoperasi
dengan Perda bantuan Hukum
Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dan
Penyelenggara n
Hiburan, dimana
DPRD Kabupaten Pemalang sendiri saat ini
sedang membahas Raperda tersebut.
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Ketika di DPRD Kota Depok, Pansus IV diterima oleh
Kasubag Humas dan Protokol Setwan DPRD Kota
Depok. Dari Depok Pansus mendapatkan informasi
MAP DPRD Pemalang
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antara lain Peraturan Walikota Depok No. 16 tahun 2015
tentang kode etik dan petunjuk teknis operasional pejabat
PPNS.Pelaksanaan operasional penegakan perda hanya
dapat dilakukan pejabat PPNS yang memenuhi syarat –
syarat : Mendapat surat keputusan pengangkatan sebagai
pejabat PPNS dari Menteri kehakiman dan HAM. Dilantik
sebagai pejabat PPNS Mempunyai Kartu tanda pengenal
pejabat PPNS masing – masing dan masih berlak
Bertugas pada dinas/instansi yang melaksanakan/
mengawal perda yang mengandung sansi pidana Tidak
bertugas dibidang tata usaha dan administrasi termasuk
kepegawaian dan keuangan Ada surat perintah tugas dari
sekda yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang.
Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan
operasional pejabat PPNS dibebaskan pada APBD Tahap
– tahap atau langkah – langkah yang harus dilaksanakan
dalam setiap kegiatan pelaksanaan operasi penengakan

Perda oleh PPNS sebagai berikut : Setiap pejabat PPNS
hanya dapat melaksanakan tugas penegakkan Perda
sesuai dengan dasar hukum dan kewenanga masing –
masing. Dimulainya penyidikan : Penyidikan tindak pidana
atas pelaksanaan suatu Perda oleh pejabat PPNS
dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang
terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam
lingkup tugas dan wewenangnya sesuai dengan Perda
yang menjadi dasar. Suatu tindak pidana dapat diketahui
melalui laporan dari setiap orang atau diketahui langsung
oleh pejabat PPNS yang bersangkutan.
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Sedangkan ketika di Pemerintah
Kota Bogor, Pansus IV memperoleh
informasi antara lainPeraturan Walikota Bogor Nomor
39 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Miskin. Peraturan Walikota Bogor Nomor
39 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Miskin. Undang – undang No. 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum; Peraturan Pemerintah
No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum; Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia No 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan
Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan
Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun 2015
tentang Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Miskin. Adapun
Maksud dan Tujuan Peraturan
W alikota ini dimaksudkan
sebagai pedoman dalam
rangka penyelenggaraan
bantuan
hukum
bagi
masyarakat miskin di daerah
dan
Tujuan Peraturan
W alikota
ini
adalah
t e r l a k s a n a n y a
penyelenggaraan bantuan
hukum bagi masyarakat
miskin di daerah secara efektif,
efisien, transparan dan dapat
dipertanggung jawabkan.
Penerima Bantuan Hukum :
Penerima BH meliputi setiap
orang atau kelompok orang
miskin yang tidak dapat
memenuhi hak dasar secara
layak dan mandiri. Meliputi :
hak atas pangan, sandang,
layanan kesehatan, layanan
pendidikan, pekerjaan dan
perumahan.
Usai melaukan kunjungan ke Bogor, Pansus IV
mengadakan kunjungan ke Kabupaten Bogor dan
memperoleh informasi antara lain Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin : UU Nomor
13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU
Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor
42 tahun 2013 tentang Syarat dan
Tatacara Pemberian Bantuan Hukum
dan penyaluran dana bantuan hukum.
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SOLICHIN, S.AG
Anggota Komisi A dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Kabupaten Pemalang

kehadiran Solichin sebagai
Anggota DPRD Kabupaten
Pemalang diawali dari Pemilihan
Umum Legislatif tahun 2014
yang lalu, saat itu melalui Partai
Keadilan Sejahtera (PKS)
Solichin, S.Ag memberanikan diri maju pada
Pemilu Legislatif dan berhasil memperoleh 2159
suara lewat Daerah Pemilihan Pemalang II yang
meliputi wilayah Kecamatan Taman. Sejak saat
itu Solichin bertekad untuk senantiasa mengawal
aspirasi masyarakat khususnya masyarakat di
wilayah daerah pemilihannya dengan melakukan
pengawasan – pengawasan kinerja yang terkait
dengan pemerintahan.
Di tempat tinggalnya Desa Penggarit,
Solichin termasuk warga yang peduli terhadap
lingkungan sekitar, sehingga tidak salah bila
warga Penggarit sangat mendukung karir nya
sebagai anggota legislatif. Apalagi dengan latar
belakang keluarganya yang petani, ini sangat
menginspirasi Solichin dalam mengawal aspirasi
masyarakat sekitar, meskipun saat ini Solikhin
masuk dalam keanggota Komisi A yang
membidangi pemerintahan. Baginya menjadikan
Pemalang lebih baik, maju dalam pembangunan,
mandiri dalam berdikari dan Pemalang yang
berakhlakul karimah adalah salah satu upaya
dalam visi misi dirinya selama menjadi
anggota legislatif.
Semasa kecil Solichin tergolong anak

yang penurut dan rajin membantu orangtua
yang bermata pencaharian sebagai petani
dari Desa Penggarit. Lahir di Pemalang
pada tanggal 29 Juli 1971, Solikhin
merupakan putra keenam dari delapan
bersaudara yang sejak kecil sudah terbiasa
bekerja keras. Kalau ditanya cita-cita
sebenarnya ingin menjadi Hakim, namun
nasib berkehendak lain. Selepas lulus SMA
MAP DPRD Pemalang
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Negeri 2 Pemalang pada tahun 1990, Solikhin
melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Walisongo Semarang Fakultas Syari’ah (Hukum Islam)
Jurusan Peradilan Agama, dan lulus tahun 1996
dengan menyandang gelar Sarjana Agama. Berbekal
ijazah sarjana, Solichin merantau ke Jakarta dan
bekerja di PT Gala Jaya Raya yang bergerak dibidang
Farmasi, pernah pula mencoba pindah haluan dengan
bekerja di Perusahaan Listrik di PT Duta Parakan
Sembada (tahun 1997 - 1999) dan kembali ke tanah
kelahirannya di Pemalang dengan bekerja di BMT At-

Taqwa Pemalang
Menikah dengan Sri Sudiarti, A.Md pada tahun
1998, Solikhin dikarunia dua orang anak, yang pertama
Ihsanudin Sulltan Akbar (mahasiswa) dan kedua Aisah
Khaerina masih duduk dibangku SMP kelas 1.
Kehadiran kedua putra putrinya melengkapi
kebahagiaan Solichin dan keluarganya. Hal ini pula
yang membuat Solichin pulang dari merantau dan lebih
memilih berkumpul bersama keluarga di kampung
halaman tercinta, tepatnya di Desa Penggarit RT 03 /
RW 03 Taman Pemalang.

MAP DPRD Pemalang
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Dalam bidang organisasi,
Solichin yang hobby olah raga
dan membaca ini pernah aktif menjadi Ketua
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD), dan Wakil Ketua P3A Dharma Tirta
Desa Penggarit. Sedangkan keaktifannya
dalam Partai Keadilan Sejahtera diawali pada
tahun 2009 sebagai anggota biasa (kader).
Diakui bahwa ketertarikannya pada Partai
Keadilan Sejahtera dikarenakan idealisme
partai tersebut, mengingat PKS sebagai partai
dakwah yang nyata agama
dan sosialnya. Itulah salah
satu alasan mengapa Solikhin
tertarik
masuk
dalam
keanggotaan Partai Keadilan
Sejatera.
Dengan filsafat hidup
Istiqomah dalam bekerja,
Solichin berharap dapat
mengemban
aspirasi
masyarakat. Apalagi saat ini
dilihatnya pembangunan di
Kabupaten Pemalang sudah
mulai ada perbaikan, walaupun
belum signifikan. Menurutnya
yang harus diperbaiki adalah
penempatan Aparatur Sipil
Negara secara proporsional
dan profesional sesuai bidang
kemampuannya, hilangkan
kolusi, korupsi dan nepotisme.
Dalam
membangun
komunikasi
dengan
pemerintah, rakyat dan
sesama anggota DPRD,
menurut Solichin tindakan
yang perlu diutamakan adalah
dengan
selalu
bersinergitas
dan
menyampaikan gagasan atau ide dalam rapat
rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah.
Sebagai Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
tentu banyak gagasan atau ide yang ingin
diperjuangkan melalui partainya. Salah satu
diantaranya adalah dengan turun kelapangan
agar dapat menyerap secara langsung aspirasi
masyarakat dan bekerja dengan
sebaik-baiknya sesuai dengn
tugas pokok dan fungsinya di
lembaga legislatif. (Lies - MAP)
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Pertanyaan
Mendatar :
1. Bimbingan Teknis (disingkat).
4. Waktu sudah tidak boleh sahur.
7. Jenis Badai Angin.
8. Etika.
10. Ikatan Remaja Mushola.
11. Pakaian Muslimah
13. Keji.
15. Sudah dimakan usia.
16. Keadaan.
17. Berkurangnya jumlah sel darah
merah atau kandungan haemoglobin di
dalam darah

1

2

3

15

6

1

8

10

9

12

11

Menurun :
1. Tempat mendarat pesawat.
2. Tata Tertib (disingkat.
3. Tempat budi daya ikan berupa kandang
yang terbuat dari bamboo atau papan
kayu yang ditenggelamkan.
5. Slah satu merk Madu.
6. Sekelompok orang yang ditunjuk (diberi
wewenang) oleh pemerintah, rapat, dsb
untuk menjalankan fungsi ( tugas)
tertentu.
9. Kendaraan rumah sakiy ( Inggris ).
11. Golongan Karya ( disingkat).
12. Sekretaris Dewan ( disingkat ).
13. Panas Api.
14. Racun Binatang.

4

13

14

15.

16
17

Jawaban KSMap 40 :
Mendatar :
2. Rupiah. 3. Pengemis. 6. Sapu. 7.Fosil. 8. Arah. 10. Fosil . 13.
Pandai. 15. DPRD. 17. Undip. 18.Yoga.
Menurun :
1. Kuping. 4. Pemalang. 5. Helikopter. 6. Silating. 9. Harimau.
11. Angpau. 12. SIM. 14. Armada. 15. DKI. 16. DIY.
Pemenang KS MAP Edisi 40 tahun / X1 /2017 :
1. Deka Ayyasina
Jl. Kyai Makmur 8 Pemalang
2. Sungkowo W
Jl. Melati Pemalang
3. Hanin Putri
Jl. Nusabarung Raya No. 65 Perum Bajongbata.
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Bank Kepercayaan Anda
Ketentuan menebak :
1. Jawaban ditulis pada kartupos
2. Tempelkan kupon KSmap
3. Kirimkan jawaban ke redaksi MAP
d.a .Jl. Surohadikusumo No. 3
DPRD Kabupaten Pemalang paling
lambat satu bulan setelah penerbitan
5. Pemenang akan diumumkan pada
edisi MAP berikutnya

MAP DPRD Pemalang
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Oleh : Lintang Sekar

Suatu hari di sekolah Loni, ibu Guru sedang
memberikan pelajaran kepada muridmuridnya ,
Ibu Guru

: “ Anak-anak siapa yang mau
masuk syurga ?1 “

Murid

: (Dengan serempak)
saaayaaaa....!!

Loni

: (duduk dibelakang hanya diam saja)

Ibu Guru

: “ Siapa yang mau masuk neraka ??!!”

Murid

: (serentak) “ tidaaakkk maaauuuu !! “

Loni (tetap diam saja), Guru lalu mendekat Loni yang sedari tadi hanya duduk
diam membisu
Ibu Guru

: Loni?? Kamu mau masuk syurga tau neraka ?!

Loni

: “ Saya tidak mau kedua-duanya bu....”

Ibu Guru

: “ Lho...kenapa ?? “

Loni

: “ Sebelum meninggal ayah saya berpesan, Loni apapun yang
terjadi kamu harus masuk Tentara !! “

Ibu Guru

MAP DPRD Pemalang

: ???!!!
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Pansus I DPRD
Kabupaten Pemalang
ketika mengadakan
kunker di Direktorat
Perluasan Lahan
Kementerian
Pertanian Jakarta.
terkait pembahasan
Raperd tentang
Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani

Pansus II DPRD
Kabupaten Pemalang
Ketika mengadakan
Kunker di Kementterian
Desa, , Pembangunan
daerah tertinggal dang
Transmirgasi terkait
Pembahasan Raperda
Perdesaan.

Pansus III DPRD
Kabupaten Pemalang
ketika mengadakan
Studi Banding ke
Pemerintah Kota
Bandung terkait
Raperda penggantian
biaya cetak KTP, akta
Catatan Sipil, ijin
gangguan dan

Solichin

bertekad untuk senantiasa mengawal
aspirasi masyarakat khususnya masyarakat di
wilayah daerah pemilihannya dengan
melakukan pengawasan – pengawasan kinerja
yang terkait dengan pemerintahan.
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