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Pengalaman dua kali menjabat sebagai anggota
dewan  semakin meyakinkan Wasisto untuk lebih

memperjuangkan  apa yang menjadi kebutuhan
vital masyarakat, diantaranya adalah infrastruktur

yang memadai, pelayanan publik yang cepat, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk

peningkatan pelayanan publik Aparatur Negara.
Begitupun ketika berbicara mengenai apa yang
ingin ia perjuangkan dalam mengawalkeinginan

masyarakat. Menurutnya agar keinginan
masyarakat menjadi prioritas pembangunan, maka

yang akan ia perjuangkan adalah dengan
mengawal hasil Musrenbang Desa, Kecamatan.

L e g a l i t a s
p e m b a h a s a n
Pertanggungjawaban
P e n g e l o l a a n
Anggaran oleh DPRD
menjadi penting,
karena DPRD yang
merupakan bagian
p e n y e l e n g g a r a n
Pemerintah daerah
juga harus ikut
bertanggungjawab
kepada rakyat

terhadap penggunaan pengelolaan anggaran yang digunakan dalam
pembangunan. Untuk itu sinergitas DPRD dan Pemerintah daerah dalam
mempertanggungjawabkan pengelolaan APBD harus dapat diterima,
karena anggaran pembangunan berasal dari, oleh dan untuk
rakyat.



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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- Redaksi -

 
 

Masyarakat adalah obyek dan juga subyek
pembangunan, istilah ini menjadi paradigma baru dari

pola pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat. Kondisi
ini tidak terlepas dari kemauan Pemerintah sendiri, baik

itu Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.
Implementasi dari wujud bahwa pembangunan berasal

dari rakyat dibuktikan dengan penyusunan perencanaan
pembangunan nasional, regional dan daerah berasal dari

perdesaan yaitu dalam bentuk Musyawarah Rencana
Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan,

Kabupaten, Provinsi sampai pada tingkat Nasional.
Rencana pembangunan ini juga diperkaya dengan

aspirasi masyarakat yang dijaring oleh anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Usulan yang berasal dari bawah dikembangkan
dimasing-masing daerah untuk disusun dalam Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam RKPD ini
anggaran  program dan kegiatan  harus dimunculkan

sesuai kebutuhan yang dapat menjawab keinginan
rakyat.  Untuk membiayai kegiatan pembangunan,

Pemerintah Daerah perlu menetapkan  anggaran yang
dananya berasal dari rakyat yaitu dari

pembayaran pajak, retribusi atau
masukan lain yang sah secara hukum.
Karena anggaran untuk pembangunan
berasal dari rakyat, maka Pemerintah

Daerah mempunyai kewajiban untuk
mengelola dan

mempertanggungjawabkan  pelaksanaan
anggaran yang dikemas dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja daerah atau
disingkat menjadi APBD. Bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan

anggaran diatur dalam 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 320, menyebutkan bahwa Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa

oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka langkah

Pemerintah Daerah membentuk Perda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Tahun

2016 merupakan wujud dari upaya dari Pemerintah dari
dalam rangka membangun akuntabilitas dan

transparansi  pengelolaan anggaran pembangunan
daerah. Langkah Pemerintah daerah menjadi

tanggungjawab bersama dengan DPRD, karena dalam
Undang-Undang Nomor 23 ditegaskan DPRD merupakan

bagian dalam penyelenggaran pemerintahan daerah,
sehingga kolaborasi Pemerintah Daerah dan DPRD

membentuk, membahas dan menetapkan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan

bagian  untuk menjawab kemana uang rakyat yang
digunakan untuk Pembangunan daerah.

Dengan Perda ini, Pemerintah dan DPRD secara panjang
lebar memberikan informasi kepada rakyat mengenai

untuk apa anggaran yang berasal dari rakyat digunakan
dan bentuk pertanggungjawaban ini merupakan legalitas

hukum yang kokoh dalam memberikan berbagai
informasi anggaran, program dan kegiatan yang

dilaksanakan serta dampaknya bagi kesejahteraan
masyarakat, dimana dogma pembangunan terkini adalah

pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat
Melihat pentingnya  proses pembahasan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016,
Redaksi Media Aspirasi Pemalang  mengangkat tema

tersebut menjadi Fokus Utama Edisi III Tahun 2017 (
Edisi 42 tahun ke XVI/ 2017 dengan Judul  “

Implementasi Transparansi  Pengelolaan Anggaran
Melalui Pembentukan Perda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan ( PP ) APBD Tahun
Anggaran 2016 “

Dalam tema ini akan dipaparkan proses pembentukan
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ( PP)

APBD Tahun anggaran 2016 menjadi Perda dari
pengajuan, pembahasan, persetujuan dan penetapan

hingga menjadi Peraturan Daerah.
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Bapak / Ibu Anggota DPRD
Kab. Pemalang Yth,

Sekedar informasi bahwa di
Kabupaten Pemalang saat ini

marak judi togel ndompleng
undian hongkong. Tiap malam
omset mendekati 1 milyar, itu

uangnya warga pak...nuwun
sewu agar ada tindakan nyata
dari pemerintah,  terimakasih

(Warga Pemalang)

Media Aspirasi Yth,

Mohon disampaikan kepada yang
berwenang terkait Perda HO dan
IPPT, sebab Perda tersebut dirasa
memberatkan investasi dan memakan
biaya yang cukup mahal dan waktu
yang cukup lama.  Kemudian terkait
boulevard jalan di kota Pemalang kami
rasa sangat mengganggu lalu lintas,
mohon sekiranya untuk di fikirkan
kembali demi kelancaran lalu lintas
biar tidak macet. Sekian dan
terimakasih

( Gempar Swaskita – Warungpring )
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Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD), setiap tahun harus dilaporkan
kepada rakyat melalui DPRD. Mekanisme
pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
pembangunan yang dikemas dalam APBD
dalam bentuk pembahasan bersama
Pemerintah Daerah dan DPRD. Legalitas

pembahasan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran
oleh DPRD menjadi penting, karena DPRD yang
merupakan bagian penyelenggaran Pemerintah Daerah
juga harus ikut bertanggungjawab kepada rakyat terhadap
penggunaan pengelolaan anggaran yang digunakan dalam
pembangunan. Untuk itu sinergitas DPRD dan Pemerintah
Daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan
APBD harus dapat diterima, karena anggaran
pembangunan berasal dari, oleh dan untuk rakyat.

Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Tahun 2016 oleh Pemerintah Daerah berupa
Pembentukan Raperda  tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan ( PP )  APBD Tahun Anggaran 2016 yang
disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD. Upaya
Pemerintah Daerah menyampaikan Raperda kepada

DPRD disikapi dengan penyelenggaraan Rapat Paripurna
DPRD dalam rangka Penyampaian Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Tahun
Anggaran 2016.

Dalam paripurna tersebut, Ketua  DPRD
Kabupaten Pemalang  KRT. HM. Agus Sukoco, SE, MM,
M.Si mengatakan kegiatan rapat 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 320, menyebutkan bahwa Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Adapun Laporan
Keuangan sekurang-kurangnya meliputi
Laporan Realisasi Anggaran; Laporan
perubahan saldo anggaran lebih; Neraca;
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Laporan operasional;
Laporan Arus Kas; Laporan
Perubahan Ekuitas; dan catatan atas

laporan keuangan, yang dilampiri dengan ikhtisar
laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Selain
itu, ungkap  Agus Sukoco, Paripurna ini juga mengacu
pada ketentuan peraturan perundangan  yang
menegaskan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2016 telah diterima oleh
Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian. LHP BPK tersebut telah
disampaikan dalam forum rapat
Badan Anggaran bersama TAPD,
dan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Pasal 20
ayat (4) menyebutkan bahwa,
pembahasan dan klarif ikasi
terhadap LHP BPK hanya
dilakukan terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah yang
tidak memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian.
Usai dibuka oleh Ketua DPRD,
Rapat Paripurna DPRD dilanjutkan
dengan penyampaian Raperda
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD  Tahun
Anggaraan 2016 oleh Bupati
Pemalang.  Pada Paripurna
tersebut, Bupati Pemalang H.
Junaedi, SH, MM mengatakan
penyampaian raperda ini
merupakan amanat dari Pasal 320
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Kepala
Daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Lebih lanjut Junaedi
mengungkapkan bahwa laporan keuangan tahun 2016
ini terasa khusus karena untuk pertama kalinya Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari BPK RI. Ini adalah buah dari sinergi dan kerja keras
dari eksekutif dan legislatif dalam pencapaian salah

satu indikator kinerja yang ditetapkan
dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021.
Oleh karena itu, untuk menjaga
kinerja pengelolaan keuangan daerah
agar dapat mempertahankan opini
WTP, sehingga meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap

kinerja pemerintah daerah sebagai modal pentinguntuk
bersama-sama mewujudkan Pemalang Hebat yang berdaulat
berjati diri, mandiri dan sejahtera.

Adapun mengenai pengelolaan anggaran untuk
membiayai pembangunan yang dikemas dalam bentuk Laporan
Keuangan  Pemerintah Kabupaten Pemalang, Bupati
mengatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016
dengan format penyajian sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan yang terdiri dari pos-pos Laporan Realisasi
Anggaran yakni Pendapatan meliputi Realisasi Pendapatan

Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar 2,112 triliun rupiah atau
93,28% dari anggarannya yang sebesar 2,264 triliun rupiah.
Realisasi tersebut meningkat 7,43% jika dibandingkan dengan
realisasi pen-dapatan tahun 2015 yang hanya sebesar 1,966
triliun rupiah ;  Belanja, meliputi  jumlah realisasi belanja
daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar 1,843 triliun rupiah atau
85,42% dari anggarannya yang sebesar 2,157 triliun rupiah.
Realisasi tersebut meningkat 3,66% jika dibandingkan dengan
realisasi belanja tahun 2015 yang hanya sebesar 1,777 triliun
rupiah; Transfer, meliputi jumlah realisasi transfer Tahun
Anggaran 2016 sebesar 320,088 miliar rupiah atau 98,57%
dari anggaran sebesar 324,733 miliar rupiah; Realisasi tersebut
meningkat 77,25% jika dibandingkan dengan realisasi transfer
tahun 2015 sebesar 180,590  miliar rupiah; Realisasi Surplus/
Defisit terdiri dari realisasi surplus / defisit Tahun Anggaran
2016 adalah Defisit 50,622  miliar rupiah atau  23,24% dari
anggaran yang ditetapkan Defisit 217,782  miliar rupiah;
Realisasi Pembiayaan Netto meliputi realisasi Pembiayaan
Neto Tahun Anggaran 2016 adalah Surplus 217,089 miliar rupiah
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atau 99,68% dari anggaran yang sebesar 217,782 miliar rupiah.
Realisasi tersebut menurun14,40% jika dibandingkan dengan
realisasi Pembiayaan Netto tahun 2015 yang Surplus sebesar
253,619 miliar rupiah; dan Realisasi Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2016 yaitu
Realisasi SILPA Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 166,466
miliar rupiah. Realisasi tersebut menurun  36,34% jika
dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun 2015 sebesar
261,474  miliar rupiah.

Sedangkan pos-pos laporan keuangan pada Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan
Ekuitas tahun 2016, menurut Junaedi menjelaskan Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan laporan
yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo
Anggaran Lebih (SAL) tahun 2016. SAL tahun 2016 sebesar
166,466 miliar rupiah, menurun sebesar 95,007 miliar rupiah
jika dibandingkan dengan SAL tahun 2016 yang sebesar
261,474 miliar rupiah. Pada sisi  neraca merupakan laporan
keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana dari pada tanggal
tertentu. Neraca Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31
Desember 2016  terdiri dari  Aset  sejumlah 2,973 triliun rupiah,
meningkat 262,369 miliar rupiah jika dibandingkan dengan
jumlah Aset Tahun 2015 yang sebesar 2,711 triliun rupiah;
Kewajiban sejumlah 19,629 miliar rupiah, meningkat 8,802
miliar rupiah jika dibandingkan dengan jumlah kewajiban Tahun
2016 yang sebesar 10,826  miliar rupiah dan  Ekuitas sejumlah
2,954 triliun rupiah, meningkat 253,566 miliar rupiah, jika
dibandingkan dengan jumlah ekuitas tahun 2016 yang sebesar
2,700 triliun rupiah.

Menyinggung Laporan
Operasional (LO), Junaedi
menjelaskan LO merupakan laporan yang menyajikan
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban,
dan surplus/defisit operasional. Laporan Operasional
Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk tahun 2016 yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 adalah  terdiri
dari Pendapatan–LO sebesar 2,145 triliun rupiah;  Beban
sebesar 2,069 triliun rupiah; Kegiatan Non Operasional
sebesar 1,103 miliar rupiah; Pos Luar Biasa sebesar
Defisit 599,700  juta rupiah; dan Surplus Operasional
sebesar 76,587  miliar rupiah. Adapun jumlah pos-pos
Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Pemalang
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2016 adalah sebagai berikut: Jumlah Kas Awal per 1
Januari 2016 adalah 208,311 miliar rupiah; Arus Kas dari
Aktivitas Operasi adalah 180,005  miliar rupiah; Arus Kas
dari Aktivitas Investasi adalah Defisit 229,213  miliar
rupiah; Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah Defisit
44,385  miliar rupiah; Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
adalah 20,964 juta rupiah; Saldo Akhir Kas per 31
Desember Tahun 2016 adalah 174,292 miliar rupiah.
Sementara itu, ungkap Junaedi,  Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016,
dapat disajikan sebagai berikut : Ekuitas Awal sebesar
2,700 (dua koma tujuh ratus)triliun rupiah;  Surplus
Operasional sebesar 76,587 miliar rupiah;Koreksi Ekuitas
sebesar 176,979 miliar rupiah; sehingga Ekuitas
Akhirnya  adalah sebesar  2,954 triliun rupiah. ( Tim-
MAP  )

Setelah Bupati Pemalang menyampaikan Raperda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2016 pada tanggal  4 Juli 2017.
Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang
kemudian mencermati paparan Raperda yang
disampaikan oleh Bupati Pemalang. Enam Fraksi

DPRD Kabupaten  memberikan penghargaan dan apresiasi
yang tinggi atas prestasi Pemerintah Kabupaten Pemalang,
laporan pengelolaan keuangannya mendapat opini atau
predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Untuk
menanggapi apa yang disampaikan Bupati Pemalang dalam
Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2016, DPRD Kabupaten Pemalang

menggelar  Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan
Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2016.

Penyampaian Pandangan umum fraksi DPRD
dalam mensikapi Raperda yang diajukan oleh Pemerintah
Kabupaten Pemalang dalam paripurna
tersebut diawali dengan oleh Fraksi
PKS, FPPP, FPKB, F Partai Golkar,
Fraksi GIA dan Fraksi PDIP. Pada
umumnya fraksi-fraksi yang
menyampaikan pandangan umumnya
lebih banyak menyoroti tingkat

 

 

 



 8
        MAP DPRD Pemalang   Edisi  42 / Tahun  XI/ 2017

8

 

8

 

 

serapan anggaran  dan adanya SILPA
pada pelaksanaan APBD tahun 2016. Hal

ini bisa dicermati dari Pandangan Umum Fraksi PKS melalui
juru bicaranya Endang Purwanti, SH yang menanyakan
kepada Pemerintah Daerah antara lain :  (1). Apa dampak
langsung dari capaian WTP dari BPK RI terhadap masyarakat
Pemalang secara riil? (2). Secara persentase 80 %
masyarakat Pemalang bermata pencaharian di bidang
pertanian, dengan capaian WTP dari BPK RI ini, apa yang
sudah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk
meningkatkan derajat kesejahteraan petani? Sebutkan
program-program dan capaiannya. (3). Serapan APBD
Pemalang 2016 pada bidang apa saja yang serapannya
maksimal? Serta pada bidang mana saja yang serapannya
masih minim sehingga perlu ditingkatkan? Sebutkan. (4).
Bagaimana sistem pengelolaan Gandulan Culiner Center

yang sekarang sudah beroperasi? Berapa jumlah total kedai
yang tersedia, dan berapa pula yang sudah digunakan? dan
(5) Untuk dinas terkait apakah ada program untuk pembinaan
UMKM dan bantuan permodalannya?

Fraksi PPP melalui juru bicaranya  A. ROUSUL  AMIR
AL MALIK, ST. selain menanyakan tingkat serapan anggaran,
juga permasalahan kemiskinan dalam menanggulangi
pengangguran di Kabupaten Pemalang, Amir
mempertanyakan ( 1) Apa yang menyebabkan tingkat
penyerapan belanja pada Tahun Anggaran 2016 sebesar

85,42% ? (2). Belanja urusan apa saja yang
menjadi penyumbang penyerapan tidak
maksimal ? (3) Program dan kegiatan tahun
2016 mengapa hanya mencapai 85,42 %. (4).
Berapa angka kemiskinan yang dapat
diturunkan dan berapa jumlah pengangguran

dapat teratasi serta bagaimana pengaruhnya terhadap
derajat kesehatan masyarakat, pendidikan dan daya beli
masyarakat ? dan (5) Langkah-langkah apa yang diambil
Pemerintah Daerah terhadap target yang tidak tercapai.
Sedangkan Fraksi PKB melihat dari  belum maksimalnya
serapan anggaran mengakibatkan  timbulnya SILPA  pada
APBD Tahun Anggaran 2016. FPKB juga
mempertanyakan penyertaan modal Pemerintah Daerah
di PDAM dan belum maksimalnya PDAU memberikan
masukan  PAD bagi Pemerintah Daerah.
          Lebih lanjut juru bicara Fraksi FPKB H. Nurul
Huda, S.Pd mengungkapkan mengapa (1). SILPA ( Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran ) tahun 2016 sebesar Rp.
166,4 miliar yang tersebar hampir disemua SKPD. (2)
FPKB DPRD Kabupaten Pemalang merasa prihatin
adanya pergeseran nilai di Kabupaten Pemalang sebagai

kota yang religius, mulai bergeser
dengan sebutan lain, seiring
maraknya tempat hiburan/karaoke,
terkait dengan hal itu kami mohon
penjelasan? Pertama mengenai
Keberadaan Sirandu Mall Pemalang
utamanya terkait dengan perjanjian
kontrak antara pengelola Sirandu
Mall (PT. Karsa Bayu Perkasa)
dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang tentang
penggunaan/fungsi izin penggunaan
Sirandu Mall dan mohon copy/
salinan perjanjian investasinya
sesuai aslinya. Kedua,  apakah
Pemerintah Kabupaten Pemalang
menerima pajak dan berapa besar
penerimaan pajak hiburan dari
pengguna Ruko Sirandu Mall hingga
akhir tahun 2016. (3).
Pembangunan kolam renang yang
ada di Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga yang di biayai dari
anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang kenapa tidak

sesuai visi dan misi pembangunan kolam renang tersebut.
Oleh karena itu FPKB meminta  penjelasan  terhitung
mulai kapan dan berapa besaran kontribusi PAD kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dari kolam
renang tersebut? dan  berapa besaran biaya
pemeliharaannya? apakah sebanding dengan jumlah  PAD
yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang?
( 4). Pembangunan alun-alun Kabupaten Pemalang
sudah dikerjakan dan selesai pada tahun 2016, apakah
rencana pembangunan alun-alun tersebut merupakan
kelanjutan dari tahun sebelumnya atau plafon anggaran
baru pada tahun 2017 ini, jika ini terjadi FPKB melihat
adanya potensi pemborosan anggaran, FPKB mohon
penjelasan. (5). Apakah PDAM TIRTA MULIA Kabupaten
Pemalang masih pantas/layak menerima penyertaan
modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang
mengingat hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih
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50.000 (lima puluh ribu) pelanggan dan kondisinya dianggap
sudah sehat? berapa besaran jumlah penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Pemalang  dan digunakan untuk apa
saja? berapa tahun BEP-nya?  FPKB juga mendorong
perlunya dibentuk tim audit independen jika diperlukan. ( 6).
Sejak tahun 2010 atau 4 (empat) tahun terakhir PDAU belum
memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Pemalang hingga akhir tahun 2015
jumlah modal yang disertakan pada PDAU sebesar Rp. 13,1
miliar,  Berapa jumlah penyertaan modal hingga akhir tahun
2016 dan berapa kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) hingga akhir tahun 2016, usaha apa saja yang di
jalankan? Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya
Ujianto MR, SH dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum
Fraksi DPRD memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya
atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
BPK RI. Dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian
tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja semua
SKPD dan sinergitas kerjasama antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD Kabupaten Pemalang.   Fraksi Partai Golkar
juga mendukung penuh percepatan pembahasan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2016 ini dan mendorong
Bapemperda DPRD Kabupaten Pemalang untuk
meningkatkan kualitas pembahasannya, meskipun selama
ini Bapemperda sudah menguasai materi. Pada sisi lain Fraksi
Golkar juga menanyakan pada Pemerintah Daerah : Apakah
benar Ekuitas Akhir Pemerintah Daerah Kabupaten
Pemalang sebesar 2,954  triliun rupiah?  Kemudian  Fraksi
Partai Golkar menghimbau kepada seluruh Ketua Fraksi
untuk dapat mendorong anggotanya agar lebih aktif dalam
setiap pembahasan Raperda.

Tingginya SILPA dalam penggunaan
anggaran APBD tahun 2016, juga
disoroti oleh Fraksi GIA, karena tinggi
nya SILPA berarti masih ada serapan progam yang tidak
maksimal. Selain itu Fraksi GIA juga menanyakan
mengenai ( 1) realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun
anggaran 2016 yang mengalami peningkatan dengan

realisasi sebesar 111,67 % dari target
yang direncanakan. Capaian itu pada
dasarnya patut mendapat apresiasi positif
sebagai sebuah keberhasilan. Salah satu
yang meningkat tajam adalah pada pos
lain-lain PAD yang sah dari proyeksi
sebesar 144,813 milyar rupiah lebih
terealisasi sebesar 166,685 milyar rupiah
lebih. Fraksi kami mohon penjelasan
secara rinci mengenai pos lain-lain PAD
yang sah itu darimana saja? (2). Dalam
dokumen LPJ Pelaksanaan APBD
Kabupaten Pemalang Tahun 2016
mengalami defisit sebesar 50,622 milyar
rupiah, mengapa hal ini bisa terjadi?
Mohon penjelasan serta kendala apa saja
yang menyebabkan terjadinya defisit?
(3). SILPA tahun 2016 dilaporkan sebesar
166,466 milyar rupiah. Fraksi Gerakan
Indonesia Amanat mempertanyakan
apakah tingginya SILPA terjadi
dikarenakan adanya efisiensi, apa karena
program kerja yang kurang bagus atau
karena kinerja Pemerintah Daerah yang
buruk? Serta pada bidang atau SKPD

mana saja yang menyebabkan terjadi SILPA yang tinggi
dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? dan ( 4). Dengan
SILPA tahun 2016 yang sebesar 166,466 milyar rupiah
lebih, pada tahun anggaran 2017 ini mau diarahkan /
difokuskan untuk kegiatan apa saja? Mohon penjelasan?
Fraksi terakhir yang menyampaikan pandangan umumnya
dalam Rapat Paripurna DPRD adalah Fraksi PDIP, menurut
juru bicara Fraksi PDIP H. Nuryani SH, MH
mengungkapkan dalam pandangan umum ini, pihaknya
menanyakan (1).  Realiasasi dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan pada pelaksanaan APBD Tahun 2016 masih
terlihat  nilai SILPA yang masih cukup tinggi, mengapa
terjadi demikian, apakah ini karena efisiensi atau
penghematan? (2). Adanya kebijakan dari Pemerintah
Pusat yang akan memangkas anggaran yang  tidak
terserap ( SILPA) maka Fraksi PDIP perjuangan berharap
agar semua program atau kegiatan yang sudah
direncanakan dapat terlaksana. (3).
Adanya  realisasi  pendapatan meningkat
7,43% jika dibandingkan realisasi
pendapatan tahun 2015, Fraksi PDIP
menyambut baik atas keberhasilan
tersebut, walaupun belum melampau  target
RPJMD tahun 2016- 2021 dan (4).
Permasalahan income dari sektor
Pariwisata dalam mendukungk PAD juga
dipertanyakan Fraksi PDIP. ( Tim-MAP )
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etelah 6 (enam) Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang
menyampaikan pandangan umumnya terhadap
penyampaian Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2016, DPRD Kabupaten Pemalang
tanggal 7 Juli 2016 mengadakan Rapat Paripurna

DPRD Kabupaten Pemalang dengan agenda Jawaban Eksekutif
atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang
Tahun 2016. Agenda Paripurna ini merupakan media bagi

Pemerintah Daerah untuk memberikan
jawaban atas berbagai pertanyaan yang
diajukan oleh 6 (enam) Fraksi DPRD
Kabupaten Pemalang.

Pada Rapat Paripurna dengan agenda
Jawaban eksekutif pada pandangan umum
Fraksi, Bupati Pemalang H.Junaedi, SH, MM

mengatakan pihaknya mencermati
dengan seksama seluruh
pertanyaan, saran, masukan maupun
pandangan kritis serta apresiasi
yang disampaikan pada saat Rapat
Paripurna DPRD dalam rangka
Pandangan Umum DPRD Kabupaten
Pemalang, yang diselenggarakan
pada tanggal 5 Juli 2017. Bupati
memberikan apresiasi yang tinggi
dan menerima dengan baik semua
hal yang disampaikan dan maknai
sebagai evaluasi dan harapan dari
mitra penyelenggara Pemerintahan
Daerah. Hal ini sekaligus sebagai
representasi aspirasi masyarakat
yang harus ditindaklanjuti dengan
sungguh-sungguh dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, pada pelaksanaan
APBD periode tahun anggaran
selanjutnya.
Dalam rangka memberikan
tanggapan yang memenuhi harapan
dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten

Pemalang terhadap berbagai pokok permasalahan
yang disampaikan pada Pandangan Umum Fraksi,
Bupati mengungkapkan pihaknya akan
menyampaikan jawaban yang sesuai dengan pokok
permasalahan. Sedangkan untuk pertanyaan yang
tidak sesuai, dengan tidak mengurangi rasa hormat,
tanggapan akan disampaikan pada forum yang
substansinya relevan. Lebih lanjut, Junaedi
menjelaskan secara substansi pertanyaan, saran dan
pendapat yang disampaikan pada pandangan umum
fraksi DPRD Kabupaten Pemalang terdiri dari :
Pertama, hampir seluruh Fraksi memberikan apresiasi
maupun refleksi kritis terhadap pencapaian opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan
Tahun 2016. Pencapaian salah satu amanah indikator
kinerja pada RPJMD ini, tentu patut disyukuri bersama.
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Hal ini membuktikan jika semua stakeholder di Kabupaten
Pemalang memiliki kemauan dan kemampuan, ternyata
dapat mencapai target kinerja yang telah diamanahkan.
Kedua, tugas selanjutnya adalah mempertahankan capaian
opini WTP ini. Secara khusus Bupati telah memerintahkan

untuk menindaklanjuti dengan tuntas semua rekomendasi
pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, terutama terkait
dengan tertib mutasi atau pergeseran pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagai dampak pelaksanaan penataan
Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada awal tahun 2017.
Menyinggung SILPA dalam pengelolaa APBD Tahun
Anggaran  2016, Junaedi menjelaskan sebagian besar Fraksi
juga memberikan fokus yang mendalam terhadap kinerja
pelaksanaan APBD, terutama pada belanja dan realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
2016. Perlu kiranya disampaikan, bahwa saldo SiLPA Tahun
Angaran 2016 sebesar 166,466 Milyar Rupiah lebih kecil
jika dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2015 yang sebesar
261,474  Milyar Rupiah.  Sehingga, jika dirasiokan dengan
total anggaran belanja, maka SiLPA Tahun 2016 adalah
7,71%  lebih baik jika dibandingkan dengan SiLPA tahun
2015 yang sebesar 12,96%. Pada Paripurna Jawaban
Eksekutif ini, Junaedi mengungkapkan bahwa sebenarnya
mayoritas program dan kegiatan pada tahun 2016 telah
berjalan sesuai dengan rencana baik serapan belanja
maupun hasil. Meskipun ada beberapa program dan
kegiatan memang belum berjalan sesuai dengan harapan,
terutama pada urusan Pendidikan dan Kesehatan.  Pada
urusan pendidikan di antaranya disebabkan pengadaan
tanah yang tidak mencapai kesepakatan harga, sehingga
berdampak pada realisasi belanja modal yang lain seperti

pembangunan gedung. Selain itu
permasalahan E-Catalog juga berdampak pada tidak dapat
dilaksanakannya pengadaan alat praktek dan peraga
siswa.

Selain itu, menurut Bupati, pada
urusan kesehatan di antaranya
disebabkan karena gagalnya lelang
pada belanja Gedung RSUD
dr.M.Ashari dan regulasi Jaminan
Kesehatan Nasional di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (JKN
FKTP) yang masih membatasi pada
belanja operasional masing-masing
P u s k e s m a s . S e d a n g k a n
menyinggung penyerapan anggaran,
Bupati mengatakan penyerapan
anggaran belanja yang maksimal
yaitu pada  bidang Perpustakaan,
Kehutanan, Perumahan, Pemuda
dan Olahraga, Perikanan, Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Sedangkan penyerapan anggaran
belanja yang masih dibawah  target
85 % diantaranya pada bidang
Pendidikan, Kesehatan dan
Pertanahan. Pada bidang pendidikan
minimnya penyerapan dikarenakan
tidak tercapainya kesepakatan harga
pada pengadaan tanah SMPN 2
Bantarbolang dan tidak dapat
dilaksanakannya luncuran bantuan

Keuangan Provinsi dan DAK karena terkait regulasi. Pada
bidang kesehatan minimnya penyerapan dikarenakan
keterbatasan waktu dan belum adanya juknis dari pusat
(Kemenkes) yang memperbolehkan penggunaan dana
kapitasi untuk belanja operasional sesuai kebutuhan yang
ada di Puskesmas masing-masing.

Beberapa permasalahan tersebut diatas, jelas
Bupati  merupakan aspirasi atau masukan dalam upaya
untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan APBD. Oleh
karena itu  Pemerintah Kabupaten Pemalang senantiasa
melakukan evaluasi, kerjasama, inovasi serta meng-
intensifkan koordinasi agar kinerja pelaksanaan APBD
semakin efektif dan efisien. Hal ini ungkap Bupati tidak
terlepas dari dukungan dan relasi yang terjalin dengan baik
di antara eksekutif dan legislatif selama ini. Pihaknya
mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah sejalan
dengan harapan dari rekan-rekan Fraksi untuk terus bekerja
keras mengoptimalkan kinerja pelaksanaan APBD.
Sehingga kedepan peningkatan kualitas pelayanan
pendidikan, kesehatan,infrastruktur,
pengembangan ekonomi, sosial, dan
budaya masyarakat Kabupaten
Pemalang, dapat menjadi pilar
terwujudnya Pemalang hebat yang
berdaulat, berjati diri, mandiri, dan
sejahtera. ( Tim-MAP )
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roses pembahasan Raperda tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2016 selanjutnya di bahas dalam
Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pemalang.
Pembahasan oleh komisi A,B.C dan D dianggap

penting untuk verifikasi terhadap penggunaan anggaran APBD
untuk membiayai kegiatan  yang sudah diagendakan dalam
rencana kerja anggaran Pemerintah Daerah.

Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2016 oleh 4 (empat) Komisi
DPRD  bersama mitra kerja yaitu Kepala SKPD berlangsung
mulai tanggal 13 – 14 Juli 2016 dimasing-masing ruang komisi
untuk menyampaikan realisasi anggaran yang digunakan
oleh SKPD untuk membiayai kegiatan atau program
pembangunan. Dua hari menggelar Rapat kerja Komisi
bersama SKPD, baik Komisi A,B, C dan D sepakat untuk

menerima dan menyetujui Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah.
Setelah dibahas oleh Komisi-Komisi DPRD,
maka hasil pembahasan Komisi selanjutnya

dibahas oleh Badan Anggaran yang
dipimpin langsung Pimpinan dan
Anggota Badan Anggaran serta Tim
Anggaran Pemerintah Daerah atau
TAPD. Baik Rapat Komisi dan Badan
Anggaran DPRD juga memberikan saran
dan rekomendasi kepada Pemerintah
Daerah dalam pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun 2016. Adapun
saran dan rekomendasi diberikan oleh
Komisi dan Badan Anggaran antara lain
A. Bidang Pemerintahan meliputi :
Penganggaran yang dilaksanakan pada
tahun 2016 hendaknya sekaligus bisa
mengevaluasi capaian RPJMD Bupati
periode berikut. Dalam rangka
peningkatan pelayanan publik
diharapkan BKD memasang papan
spanduk berisi slogan yang menyangkut
pelayanan publik, serta kedisplinan kerja
d i m a s i n g - m a s i n g S K P D .
Menindaklanjuti PP Nomor 11 Tahun
2017  tentang  Manajemen PNS terkait

P3K  ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  Kerja )
BKD agar menginstruksikan kepada SKPD terkait
melakukan pendataan sesuai mekanisme dan prosedur
yang berlaku. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan
Dana Desa yang dialokasikan ke desa-desa, agar
Dispermades mengusulkan  kepada Pemerintah Pusat
sesuai dengan pemetaan wilayah, baik jumlah penduduk,
luas wilayah, letak geografis, beban infrastruktur sehingga
tidak terkesan  kurang proporsional. Para camat agar pro
aktif dalam  pengawasan terhadap anggaraan bantuan di
desa, baik dana yang bersumber dari ADD maupun Dana
Desa. Perlu perhatian dibidang sumber daya manusia
perangkat desa khususnya yang berkaitan dengan
pelaporan dana yang bersumber dari ADD maupun Dana
Desa.

Sedangkan Rekomendasi dan saran di bidang
Pembangunan meliputi : Unit Layanan Pengadaan atau
ULP harus membuat program khusus untuk tercapainya
percepatan penyerapan APBD sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015, wajib membuat dua hal
terkait dengan kalenderisasi pengadaan barang dan jasa
yang memuat kewajiban kuasa pengguna anggaran,
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pejabat pembuat komitmen untuk membuat perencanaan
pengadaan dan penyerapan anggaran diakhir tahun sehingga
nantinya kontrak bisa ditandatangani pada awal tahun
anggaran. Kelompok kerja atau Pokja sebagai unit pelaksana
teknis ULP diharapkan lebih profesional sehingga proses
pelelangan pengadaan barang dan jasa serta konstruksi
berjalan secara transparan sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Pemerintah Daerah melalui
Dinas Perhubungan harus membuat sistem dan fasilitasi
transportasi yang baik sehingga diakui program tersebut
dapat membawa dampak yang cukup berarti bagi
masyarakat dari waktu ke waktu, diharapkan efek negatif
dari perkembangan transportasi mulai diperhitungkan dari
masalah lingkungan, sosial dan lalulintas, harus mulai
dipikirkan jalan keluarnya. Dinas Perhubungan dalam forum
lalu lintas Kabupaten Pemalang merumuskan kebijakan
Bupati dalam upaya pembuatan sistem rekayasa lalu lintas
di  pusat kota Pemalang sebagai upaya jangka panjang
dalam mengurai kemacetan pada saat-saat tertentu.
Bapemperda harus membuka ruang seluas-luasnya berupa
penyediaan anggaran yang cukup untuk penelitian di
Kabupaten Pemalang dalam rangka penelitian dan
pengembangan sesuai prinsip ilmu ketika hasil dari
penelitian tersebut untuk dijadikan rekomendasi atau acuan
dalam pelaksanaan program di Kabupaten Pemalang.
Bappeda diharapkan membuat basis data terpadu dari
semua SKPD terkait sehingga untuk mempermudah
perencanaan program da pengindentifikasian masalah
sosial, infrastruktur dan lingkungan sebagai dasar analisis
dan penetapan sasaran program pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat. DPU selaku stakeholder
pengampu kegiatan pekerjaan umum harus mengedepankan
analisis asas manfaat dan kebutuhan di setiap proses
perencanaan pembangunan untuk mewujudkan zero
complain berkaitan dengan sarana dan prasarana. DPU
harus mempunyai data konkrit dan disajikan secara rigit
sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang muncul di
masyarakat yang berkaitan dengan kebinamargaan sebagai
bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan,
perencanaan, pemeliharaan, pembangunan pengembangan
dan peningkatan jalan dan jembatan. Dinas Lingkungan hidup
wajib segera membuat rumusan pengembangan teknologi
persampahan yang dapat dijadikan rujukan oleh SKPD
terkait sebagai upaya pengelolaan manajemen sampah yang
ramah lingkungan efektif dan efisien. Dispertan secara umum
masalah yang dihadapi di sektor pertanian adalah masalah
infrastruktur, belum memadainya infrastruktur pertanian
terutama saluran irigasi yang perlu perhatian bersama, agar
ke depan pembangunan irigasi lebih difokuskan kepada
sawah produktif sebagai penyangga pangan.

Adapun rekomendasi dan saran dibidang ekonomi
dan keuangan meliputi BPK  telah memberikan opini Wajar
Tanpa Pengecualian ( WTP) terhadap hasil pemeriksaan
laporan keuangan daerah Kabupaten Pemalang Tahun
anggaran 2016. WTP diberikan BPK dengan kriteria sistem
pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang
material atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP)
. Tindaklanjut  atas  hasil  pemeriksaan
BPK terhadap laporan keuangan daerah Tahun Anggaran
2016  agar  segera  dilaksanakan dan jadikan sebagai
bahan evaluasi bagi kita semua agar ke depan lebih
meningkatkan kewaspadaan serta cermat  dalam
menjalankan monitoring terhadap semua kegiatan.
Pemerintah Daerah perlu membuat terobosan dalam
rangka membantu masyarakat nelayan, mengingat
selama ini para nelayan mendapatkan kredit untuk
menjalankan usahanya menggunakan jasa rentenir
dengan bunga yang cukup tinggi. Untuk itu DPRD
Kabupaten Pemalang menyarankan agar lembaga
pembiayaan milik Pemerintah Daerah memberikan kredit
lunak kepada para nelayan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan para nelayan. Dalam upaya menarik minat
para pemuda berkunjung ke obyek wisata  Widuri Water
Park (WWP)  disarankan agar Pemerintah Daerah
mempertimbangkan adanya arena bersepatu roda ataupun
skateboard di obyek wisata Widuri khususnya di areal
road race. SKPD  terkait agar menumbuhkan kreatifitas
dan inovasi dalam menciptakan event-event yang menarik
serta menjalin kerjasama  dengan entertainer sehingga
animo masyarakat semakin tinggi untuk berkunjung ke
tempat pariwisata di wilayah Kabupaten Pemalang yang
berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.
DPRD Kabupaten Pemalang menyoroti atas banyaknya
lampu penerangan yang tidak menyala di sepanjang jalan
protokol antara lain sepanjang Jalan Ahmad Yani, Jalan
Pemuda dan jalan yang lain.  DPRD Kabupaten Pemalang
menyarankan kepada organisasi perangkat daerah terkait
untuk memantau kondisi lampu sepanjang jalan protokol
agar tetap menyala sepanjang malam.

Sedangkan rekomendasi dan saran dibidang
kesejahteraan yaitu animo masyarakat atas pelayanan
program Jamkesda  yang makin tinggi. Untuk itu agar
dilakukan penambahan anggaran pelayanan masyarakat
miskin supaya kepentingan pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat dapat terlaksana. Program gemar
membaca yang diamanatkan oleh Perda No. 20 Tahun
2015 berhasil terlaksana, buktinya ada peningkatan
kunjungan ke perpustakaan yang sangat signifikan dari
34.000 menjadi 50.000 kunjungan di tahun 2016. Untuk
itu kedepan agar gerakan gemar membaca terus
dikampanyekan terutama di desa-desa agar perpustakaan
desa juga meningkat kunjungannya. Program prioritas
unggulan di Dindikpora tahun 2016 baru bisa
menyelesaikan rehab 100 ruang kelas, masih 1500 ruang
kelas yang diperbaiki. Untuk  itu kedepan agar rehab ruang
kelas yang merupakan program prioritas  mendapat
perhatian serius (semester I 2017 sekitar 350 ruang kelas).
Kesejahteraan penjaga SD, guru swasta
ke depan agar mendapatkan perhatian
sesuai dengan kemapuan keuangan
daerah yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.  ( Tim –MAP )
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ahapan pembahasan
Raperda tentang

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan ABPD

Tahun Anggaran 2016,
memasuki babak

persetujuan oleh DPRD
Kabupaten Pemalang. Untuk

memasuki tahapan ini, Raperda
tersebut telah melalui pembahasan

di komisi-komisi DPRD tanggal  13 -
14 Juli 2017 yang hasilnya 4 (empat)

komisi menyetujui agar Raperda
ditetapkan menjadi Perda. Usai

dibahas oleh komisi-komisi DPRD,
maka hasil kinerja komisi dibahas

dalam forum rapat Badan Anggaran
DPRD yang dihadiri pimpinan,

anggata DPRD dan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah ( TAPD). Hasil

Rapat Badan Anggaran DPRD
memberikan berbagai saran dan

rekomendasi kepada Pemerintah
Daerah.

Untuk memproklamirkan persetujuan DPRD atas
Raperda tersebut, DPRD Kabupaten Pemalang

menggelar Rapat Paripurna DPRD. Rapat Paripurna
DPRD  dengan agenda Persetujuan Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2016  dibuka Ketua DPRD Kabupaten

Pemalang KRT. HM. Agus Sukoco Hadinagoro, SE,
MM, M.Si. Ketika membuka Paripurna, Ketua DPRD

mengatakan rapat persetujuan ini mengacu pada;
pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015

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 2015
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal

320, menyebutkan bahwa Kepala
Daerah menyampaikan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa

oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan

sekurang-kurangnya meliputi: Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,

yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah dan Kedua, berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2),

serta Pasal 305 menyebutkan bahwa : Agenda
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditentukan oleh
DPRD. Persetujuan bersama terhadap rancangan

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
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pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah

diterima. Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang

telah disetujui bersama DPRD, sebelum ditetapkan
oleh Kepala Daerah, paling lama 3 (tiga) hari kerja

disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
Dan hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur

kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari terhitung sejak diterimanya Rancangan

Peraturan Daerah tersebut.
Usai dibuka rapat paripurna dilanjutkan dengan

laporan  hasil kinerja Rapat Badan Anggaran DPRD
bersama TAPD, kemudian hasil rapat badan

anggaran tersebut dimintakan persetujuan kepada
forum anggota DPRD dan secara aklamasi DPRD

dapat menerima hasil kinerja Badan Anggaran
sebagai bahan pertimbangan pengambilan

keputusan. Setelah mendapat persetujuan dari
pimpinan dan anggota DPRD, dilanjutkan dengan
penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD

terhadap Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 2016 oleh 6
(enam) fraksi yang ada di DPRD

Kabupaten Pemalang.
Enam Fraksi yang ada di DPRD

Kabupaten Pemalang seperti
FPDIP, FGIA, F Partai Golkar,

FPKB, FPPP dan FPKS secara
aklamasi menerima dan menyetujui

Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Tahun 2016 untuk ditetapkan
menjadi Perda, Namun 6 (enam)

Fraksi DPRD juga meminta kepada
Pemerintah Daerah untuk  meningkatkan kinerja

OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan
pembangunan, agar tidak berjalan ditempat. Seperti

saran, harapan dan masukan yang disampaikan
oleh juru bicara Fraksi PDIP yang memberikan

saran dan masukan antara lain : Fraksi PDIP
berharap Pemerintah Daerah untuk terus

meningkatkan kinerja aparatur daerah yang sudah
baik untuk selalu ditingkatkan  dalam rangka

mencapai tujuan pelayanan publik. Pemerintah
Daerah melalui OPD dalam hal ini

Kesbangpolinmas ke depan agar menganggarkan
kegiatan yang menitikberatkan pada Sosialisasi 4

Pilar kebangsaaan dalam memperkuat Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah

agar memberikan perhatian di bidang sumber daya
manusia perangkat  desa khususnya yang

berkaitan dengan pelaporan pengelolaan dana
desa.

Fraksi GIA DPRD Kabupaten Pemalang, melalui
juru bicaranya juga meminta agar Pemerintah

Daerah meningkatkan dan merancang
program atau kegiatan sesuai harapan

rakyat, adapun saran dan harapan dari fraksi
GIA antara lain  pelayanan publik, Fraksi Gerakan Indonesia

Amanat mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih
meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan terhadap

masyarakat. Hal ini berpengaruh pada Indeks Prestasi
Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang. PP Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen PNS, terkait P3K (Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Fraksi kami mendorong

agar BKD segera menginstruksikan kepada OPD terkait untuk
melakukan pendataan sesuai mekanisme dan prosedur yang
berlaku.  Fraksi GIA mengharapkan agar pemerintah daerah

meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta sinergitas
antar OPD dalam membuat perencanaan program kegiatan

agar lebih optimal lagi. Sedangkan Fraksi Golkar melalui juru
bicaranya dalam Rapat Paripurna tersebut juga memberikan

beberapa catatan dan harapan kepada Pemerintah Daerah
yaitu setelah Fraksi Partai Golkar mencermati dengan

seksama dan mendasarkan atas pencapaian opini Wajar
Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari BPK RI, FPG berharap agar

prestasi tersebut untuk dapat dipertahankan dengan
meningkatkan ethos kerja yang tinggi, semangat

kebersamaan dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif,
serta koordinasi dan saling menghormati antar Organisasi

Pemerintah Daerah ( OPD ).
Meskipun Fraksi PKB menerima dan setuju agar Raperda

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2016 ditetapkan menjadi Perda, Fraksi ini meminta
dan menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar memberi
perhatian atas kinerja PDAU dan PDAM. Adapun saran dan

harapan Fraksi PKB antara lain (1).  Pelaksanaan APBD
tahun 2016 merupakan tahun keenam (terakhir) dari

implementasi RPJMD 2011 – 2016 dengan visi “Kabupaten
yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”,

FPKB melihat hal ini belum sepenuhnya tercapai,  Kabupaten
Pemalang sebagai kota yang religius, mulai bergeser dengan

sebutan lain yang cenderung berkonotasi negatif, seiring
maraknya tempat hiburan/karaoke dan lainnya. SILPA ( Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran ) tahun 2016 sebesar 166.4
miliar rupiah, pendapatan terealisasi sebesar 2,1 triliun rupiah

dari yang direncanakan  sebesar 2,2 triliun rupiah atau turun
sebesar 152,1 miliar rupiah, FPKB berharap kedepan
eksekutif dalam perencanaan untuk lebih cermat lagi,

sehingga pelayanan masyarakat bisa optimal, pembangunan
infrastruktur tidak terganggu, mengingat masyarakat
Pemalang masih sangat membutuhkan percepatan

pembangunan di semua bidang.  Belanja Modal capaiannya
kurang optimal sesuai dengan anggaran yang telah

ditetapkan, realisasinya bahkan ada yang kisaran 34 – 58 %,
utamanya belanja aset tetap lainnya, tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi,
dan jaringan 83 – 87 %, FPKB berharap untuk

ditingkatkan sehingga layanan publik dan
sarana prasarana bisa terealisasi lebih baik.
Sedangkan Fraksi PKS dalam penyampaian

pendapat akhir fraksi terhadap Raperda
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Perjalanan panjang pembahasan Raperda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (
PP)  APBD Tahun anggaran 2016, berakhir
ketika hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah
terhadap Raperda disampaikan kepada DPRD

Kabupaten Pemalang dan telah dibahas oleh Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang
dengan TAPD Pemerintah Kabupaten
Pemalang. Hasil Pembahasan Badan
Anggaran dan TAPD Pemerintah Kabupaten
Pemalang menjadi dasar Penyelenggaraan
Rapat Paripurna DPRD dengan agenda
Persetujuan Penetapan Perda tentang

tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2016, melalui juru bicaranya  mengungkapkan  FPKS
menerima dan menyetujui  Raperda tersebut untuk

ditetapkan menjadi Perda, namun pihaknya memberikan
catatan dan harapan antara lain : Tumbuhnya beberapa

sentra kegiatan ekonomi seperti GCC sedikit banyak
mampu menyedot pengangguran, serta menjadi pusat

perputaran uang di Kabupaten Pemalang sehingga orang
Pemalang membelanjakan uangnya di Pemalang juga.

Untuk itu diharapkan ada sentra lain yang akan digarap
pemerintah daerah ke depan.  Pemerintah Daerah lebih
baik menambah jumlah pusat kuliner, pusat oleh-oleh,

koperasi-koperasi jual beli dan swalayan lokal milik
warga daripada memberikan ijin pasar modern masuk ke

desa-desa. Toko-toko modern makin menjamur hingga
ke pelosok desa padahal Pemerintah Daerah sudah

memiliki Perda Pembatasan toko modern.  RSUD dr. M.
Ashari agar tidak menambah iuran peserta BPJS

Kesehatan yang rawat inap khususnya pasien yang
cover biayanya tidak melebihi besaran klaim maksimal
yang diganti BPJS Kesehatan. Termasuk pada pasien

yang naik kelas rawat inap, selama cover biaya pasien
dibawah klaim maksimal yang diganti BPJS. Hal ini agar

meringankan warga masyarakat Pemalang yang
menggunakan BPJS Kesehatan dan KIS. Sementara itu

Fraksi PPP selain menerima dan menyetujui Raperda,
melalui juru bicaranya Kasminto meminta kepada

Pemerintah Daerah agar memaksimalkan kinerja OPD

dalam melaksanakan program atau kegiatan
pembangunan. Adapun saran, masukan dan harapan

FPPP yaitu  Bagian Pembangunan Setda agar
merumuskan program kegiatan administrasi berupa

penyediaan sumber data sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan serta pelaporan, pengkajian permasalahan dan

dasar hukum peraturan perundang-undangan;
Pemberdayaan masyarakat desa telah mampu

meningkatkan derajat ekonomi masyarakat seiring
dengan meningkatnya anggaran yang disediakan oleh
pemerintah baik melalui kebijakan  DD maupun ADD,

kedepan SDM Pemdes harus lebih ditingkatkan karena
sesuai dengan ketentuan ADD harus ditingkatkan

sebesar 10 % dari dana perimbangan.
Usai 6 (enam) fraksi memberikan persetujuan dan saran-

saran, rapat paripurna dilanjutkan dengan  pengambilan
keputusan oleh pimpinan dan anggota DPRD dan secara

aklamasi DPRD dapat menerima dan menyetujui
Rancangan  Keputusan  DPRD  Kabupaten  Pemalang

tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2016 menjadi keputusan DPRD,

kemudian dilakukan penandatanganan dan penyerahan
keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama

Bupati Pemalang dengan DPRD Kabupaten Pemalang
selanjutnya keputusan Kabupaten Pemalang tentang

persetujuan terhadap Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2016. Dalam Rapat tersebut, Pimpinan dan anggota
DPRD Kabupaten Pemalang secara aklamasi setuju
Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Pemalang
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2016 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang.
Setelah Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan
menjadi Perda, Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MM
mengatakan Hari ini merupakan agenda terakhir dari
seluruh rangkaian tahapan dalam proses Penetapan
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan
Daerah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pemerintahan
Daerah bersyukur bahwa seluruh tahapan pembahasan materi
dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu berdasarkan
hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2016 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor : 910/093/2017 tanggal 2 Agustus 2017,

Bupati mengungkapkan  Pertama dari sisi pendapatan,
menurut Tim Evaluasi Propinsi Jawa Tengah menyarankan
agar Pemerintah Kabupaten Pemalang tetap cermat dalam
menetapkan target pendapatan baik itu Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah. Kedua, sisi belanja dari hasil analisis
realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Pemalang
direkomendasikan agar di masa yang akan datang
penyusunan perencanaan dan penganggaran belanja dapat
lebih realistis. Di samping itu ungkap Junaedi,  Tim Evaluasi
Gubernur Jawa Tengah juga memberikan evaluasi kepada
Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk
melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka
percepatan penyerapan anggaran yang telah dilakukan melalui
monitoring dan evaluasi secara periodik. Hal tersebut untuk
mengantisipasi kegiatan yang diprediksi penyerapannya
rendah, anggarannya dapat dialihkan sebagian atau
seluruhnya untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sisi ketiga yaitu
pembiayaan, menurut Junaedi Pemerintah Kabupaten
Pemalang mendapat saran untuk tahun mendatang agar
tetap realistis dalam memprediksi penerimaan
pembiayaan daerah sehingga tidak berimplikasi
terhadap menurunnya kinerja keuangan Pemerintah
Daerah. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten
Pemalang disarankan melakukan evaluasi dan analisis
kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko pada

BUMD yang belum
memberikan deviden yang
signifikan dalam rangka
untuk meningkatkan
pertumbuhan dan
p e r k e m b a n g a n
p e r e k o n o m i a n ,
pendapatan daerah, dan
p e n i n g k a t a n
k e s e j a h t e r a a n
masyarakat sebagai-
mana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah.
Dengan telah
ditetapkannya Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2016
menjadi Peraturan
Daerah, Menurut Bupati
Pemalang, Pemerintah

Daerah dan DPRD Kabupaten Pemalang sebagai
penyelenggara Pemerintahan Daerah telah
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam hal ini, DPRD telah
menjalankan tugas dan wewenang membahas dan
menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD bersama dengan Kepala Daerah
sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan. Adapun
sebagai Kepala Daerah, pihaknya jelas Junaedi, telah
menjalankan tugas dan wewenang menyusun dan
mengajukan Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas serta
ditetapkan menjadi Perda usai mendapatkan
persetujuan DPRD. Selain itu, Kepala
Daerah juga akan melaksanakan
semua hasil evaluasi dari Tim Evaluasi
Gubernur Jawa Tengah sesuai
ketentuan dan peraturan yang berlaku
dengan sebaik-baiknya. ( Tim-MAP )
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 da satu bulan yang menjadi
kebanggaan rakyat
Indonesia,  yaitu bulan
Agustus, bulan dimana
bangsa Indonesia merdeka
dari kekuasaan asing atau
penjajahan imperialisme

barat dan Asia. Dalam bulan ini, baik
rakyat maupun Pemerintah mempunyai
agenda tersendiri dalam meramaikan
bulan tersebut.

Bagi DPRD di seluruh  Indonesia
proses peringatan hari Kemerdekaan
Indonesia dilakukan dengan menggelar
kegiatan Rapat Paripurna Istimewa untuk
mendengarkan Pidato Kenegaraan
Presiden RI dalam rangka Hari Ulang
Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik
Indonesia dan Penyampaian Pengantar/
Keterangan Pemerintah atas Rancangan
Undang-Undang tentang APBN Tahun
Anggaran 2018.

Rapat Paripurna Istimewa ini, bukan sekedar
seremonial belaka, tetapi merupakan  bagian dari
proses peringatan  Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia yang  ke 72, dimana Presiden
menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam sidang

bersama DPR RI dan DPD RI serta
Sidang Paripurna DPR RI terkait
Penyampaian Nota Keuangan APBD
Tahun 2018. Melihat pentingnya
kedua pidato Presiden di DPR RI dan
DPD RI serta merupakan agenda

tahapan Peringatan Hari Kemerdekaan, maka DPRD
Kabupaten Pemalang dengan bertempat di Pendopo Kabupaten
Pemalang menggelar Rapat Paripurna Istimewa  dalam rangka
mendengarkan Pidato Presiden. Kegiatan Paripurna ini dihadiri
Bupati, Wakil Bupati, Forkompimda, Pimpinan dan Anggota
DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Dinas, Kantor dan
Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Ketika membuka Rapat Paripurna tersebut, Ketua
DPRD Kabupaten Pemalang KRT. HM. Agus Sukoco
Hadinagoro, SE, MM, M.Si mengatakan bulan Agustus adalah
bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia, bulan yang penuh
sukacita, bulan dimana Merah Putih dengan gagah berkibar

Kemerdekaan bukan hanya sekedar bebas dari sebuah tekanan dan
intervensi, akan tetapi dalam kemerdekaan juga perlu dibangun manusia-
manusia yang kuat dan berdaya saing, tentunya dari berbagai sektor, kita

kerja bersama, bersatu saling bahu-membahu menuju kejayaan
Nusantara. Kita adalah bangsa yang guyub, bangsa yang tidak bisa dibeli,

sehingga dengan kebersamaan ini mari jadikan negeri ini makmur,
sentosa, aman hingga dalam konteks kemerdekaan yang sejati.
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diseluruh pelosok negeri. Salah satu bulan dimana kita dapat
mengingat kembali peristiwa sejarah bangsa yang sangat
menentukan nasib bangsa ini kedepannya. Bulan dimana
sejarah mencatat setelah tiga setengah abad mengalami
penindasan, rakyat Indonesia dapat melepaskan diri dari
belenggu penjajahan, lahir sebagai bangsa yang merdeka dan
berdaulat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selain
itu, jelas  Agus Sukoco,  Indonesia merupakan sebuah negara
yang besar, negara yang beragam, negara yang kaya akan
sumber daya alamnya, maka tak heran ketika banyak bangsa
lain merasa iri dengan kekayaan negeri kita tercinta ini.

Berbagai macam kepentingan internasional mencoba untuk
merongrong serta masuk dalam wilayah kepentingan negara
kita, hal itu sudah banyak dilakukan sejak lama, akan tetapi
persatuan dan kesatuan menjaga NKRI sangatlah kuat, dibalut
dengan budaya kita yang selalu kompak serta selalu bersama
untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Lebih lanjut, Ketua DPRD mengungkapkan
kemerdekaan bukan hanya sekedar bebas dari sebuah
tekanan dan intervensi, akan tetapi dalam kemerdekaan juga
perlu dibangun manusia-manusia yang kuat dan berdaya saing,
tentunya dari berbagai sektor, kita kerja bersama, bersatu
saling bahu-membahu menuju kejayaan Nusantara. Kita adalah
bangsa yang guyub, bangsa yang tidak bisa dibeli, sehingga
dengan kebersamaan ini mari jadikan negeri ini makmur,
sentosa, aman, hingga dalam konteks kemerdekaan yang
sejati. Disamping itu saat  ini  banyak problematika dunia
internasional, terutama dalam aspek ekonomi dan kesenjangan
sosial, krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Sejauh ini
kita tidak bisa berdiam diri dan melangkah secara personal,
maka dari itu mari kita kerja bersama dalam membebaskan

diri dari segala macam bentuk
ketimpangan dari beragam hal. Bukankah 72 tahun adalah
usia kemerdekaan yang tua serta cukup lama, mari
berpikir sejenak kemudian bergerak bersama, bekerja
bersama untuk Indonesia pusaka yang tercinta ini. Selain
persaingan yang semakin berat di bidang ekonomi pada
tataran global, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai
persoalan yang semakin komplek. Korupsi, Terorisme,
Narkoba serta degradasi moral akibat terpengaruh budaya
asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita,

seakan menjadi menu utama
pada media massa setiap
harinya. Degradasi moral,
narkoba serta terorisme
merupakan ancaman serius
bagi bangsa Indonesia, untuk
itu apabila tidak segera
dicegah dan dihentikan oleh
kita sekarang maka tidak bisa
kita bayangkan Indonesia di
masa anak cucu kita yang
akan datang.

Kondisi ini, tegas
Ketua DPRD, menjadi
tanggungjawab bersama
untuk kembali menanamkan
nilai-nilai luhur Pancasila.
Pancasila  sebagai falsafah
dan pandangan hidup bangsa
harus tetap tertanam dan
terjaga dalam jiwa setiap
warga negara Indonesia,
karena dengan Pancasila arah
kehidupan berbangsa dan

bernegara akan sesuai dengan cita-cita Proklamasi.
Dengan berpegang teguh pada Pancasila maka kita akan
mampu menangkal dan mengatasi segala jenis
hambatan, gangguan serta tantangan baik yang berasal
dari dalam negeri maupun dari luar. Oleh  karena itu,
melalui Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka  Hari
Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia
dengan tema Indonesia Kerja Bersama, Ketua DPRD
mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dan
berkarya nyata, saling bekerja sama, bahu-membahu
dalam pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan
peran dan bidangnya masing-masing untuk meraih
kemakmuran, kesejahteraan dan kejayaan bersama.

Usai dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten
Pemalang, Rapat Paripurna  Istimewa
DPRD Kabupaten Pemalang dilanjutkan
dengan mendengarkan Pidato
Kenegaraan Presiden Republik
Indonesia. ( Tim.-MAP )
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Komisi D DPRD  Kabupaten Pemalang ketika
mengadakan kunjungan kerja ke Asrama Haji
Donohudan Boyolali  dalam rangka meninjau
kepulangan Haji Kloter 10 Kabupaten Pemalang.

Wakil Ketua DPRD H. Mukhtarudin ketika membuka
kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Pemalang bekerjasama dengan UNTAG
Semarang.

Ketua DPRD Kabupaten Pemalang pimpin Rapat
Badan Musyawarah dalam rangka Penyusunan
jadual kegiatan DPRD bulan Juli  sampai dengan
September  2017.

Ketua DPRD
Kabupaten

Pemalang  KRT.
HM. Agus Sukoco

Hadinagoro, SE,
MM, M.Si ketika
menandatangani

Penetapan Perda
Kabupaten

Pemalang tentang
Perubahan  APBD

Tahun Anggaran
2017 yang

disaksikan oleh
Bupati Pemalang.

Rapat  Kerja Pansus II dengan Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah terkait

Pembahasan Raperda Pengelolaan
Kearsipan.
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Ketua  DPRD Kabupaten Pemalang HM. KRT Agus
Sukoco Hadinagoro, SE, MM, M.Si ketika memimpin

Rapat Badan Anggaran bersama TAPD membahas
Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur  terhadap Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016.

Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang
ketika mengadakan kunker di BBWS
Pemali Juwana di Semarang terkait irigasi
dan pengairan.

Bupati Pemalang
H. Junaedi, SH,
MM disaksikan
Pimpinan DPRD
ketika
menandatangani
Persetujuan
Raperda
Perubahan APBD
Tahun Anggaran
2017.

Pimpinan DPRD, Komisi B dan C DPRD Kabupaten
Pemalang mengadakan kunjungan kerja ke
Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dalam rangka Studi
Banding .

Wakil Ketua Komisi A  Drs. H. Masrukhin Ahmadi
didampingi  anggota Komisi ketika menerima
kunjungan kerja DPRD Kabupaten Sumedang.
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roses pembahasan Raperda Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2017, akhirnya sampai kepada
puncaknya yaitu dengan ditetapkannya Raperda
tersebut menjadi Peraturan Daerah. Setelah
melalui berbagai tahapan pembahasan DPRD
bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang
dan hasil evaluasi  dari Gubernur, maka Raperda

tersebut layak dan memenuhi berbagai ketentuan untuk
ditetapkan menjadi Perda. Bentuk pengakuan DPRD terhadap
Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi
Perda dilakukan dalam bentuk Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Pemalang dalam rangka Penetapan Perda Tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.

Ketika membuka Rapat Paripurna tersebut, Ketua
DPRD Kabupaten Pemalang KRT. HM. Agus Sukoco
Hadinagoro, SE, MM, M.Si mengatakan kegiatan rapat ini
mendasarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2017 yang disampaikan oleh Bupati
telah dibahas dan disetujui bersama  Bupati
dan DPRD Kabupaten Pemalang dalam rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang pada

tanggal 25 Agustus 2017. Selanjutnya rapat ini juga
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 2011; Pasal 111 menyebutkan bahwa
Rancangan Peraturan  Daerah tentang APBD yang telah

disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh
Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan
kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi
dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan
disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati
paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung
sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah
tersebut.

Lebih lanjut, Agus Sukoco juga
mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Tengah
telah melakukan evaluasi terhadap Raperda
tentang Perubahan APBD Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2017 yang tertuang
dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
910/153/2017 tanggal 18 September 2017
tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Pemalang
tentang Perubahan APBD Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan
Peraturan Bupati Pemalang tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2017. Rapat Paripurna ini juga
didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 tahun 2006, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011; Pasal 114 menyebutkan bahwa
penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan TAPD bersama
dengan Badan Anggaran DPRD. Hasil penyempurnaan
tersebut dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD
yang bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna
sebagai dasar penetapan Raperda tentang Perubahan
APBD.

Usai dibuka, Rapat Paripurna DPRD dilanjutkan
pembacaan keputusan DPRD Nomor 19 Tahun 2017
tentang tindak lanjut atas evaluasi Gubernur Jawa
Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017, kemudian
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keputusan tersebut dimintakan persetujuannya pada forum
Rapat Paripurna dan disetujui secara aklamasi, sebagai bahan
pertimbangan pengambilan keputusan. Setelah keputusan
DPRD tersebut diterima dan disetujui oleh  Dewan, maka DPRD
menyampaikan  rancangan Keputusan DPRD Kabupaten
Pemalang tentang Penetapan Raperda Kabupaten Pemalang
tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2017 menjadi Perda, untuk
dimintakan persetujuannya kepada forum
DPRD dan secara aklamasi Rancangan
Keputusan DPRD  tersebut disetujui menjadi
Keputusan DPRD. Paripurna dilanjutkan
dengan  pembacaan  Raperda Kabupaten
Pemalang tentang Perubahan APBD
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017,
selanjutnya Raperda tersebut dimintakan
persetujuannya kepada Forum paripurna dan
secara aklamasi DPRD menyetujui Raperda
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017
dapat ditetapkan menjadi Perda.

Setelah DPRD Kabupaten
Pemalang menetapkan Raperda APBD Tahun
Anggaran 2017 menjadi Perda, Bupati
Pemalang, H. Junaedi, SH, MM mengatakan
berdasarkan  hasil evaluasi Raperda tentang
Perubahan APBD Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang
dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah,
secara garis besar tidak terdapat hal-hal mendasar yang
mempengaruhi substansi Raperda tentang perubahan APBD
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017, yang sebelumnya
telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat
Paripurna DPRD pada tanggal 25  Agustus 2017 yang lalu.
Namun demikian, jelas Bupati, Gubernur Jawa Tengah
memberikan rekomendasi untuk memformulasikan kembali
klasifikasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja
modal pada belanja langsung sesuai dengan peruntukannya,
yang mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran antar
kegiatan dan antar jenis belanja pada  kelompok belanja
langsung serta berpengaruh terhadap besaran alokasi anggaran
antar kegiatan dan besaran alokasi anggaran antar jenis  belanja
pada kelompok belanja langsung. Dengan kata lain, rekomendasi
Gubernur dimaksud tidak berpengaruh pada besaran alokasi
anggaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah
secara keseluruhan yaitu :
1. Pendapatan daerah sebesar Rp. 2.366.216.284.000,00
2. Belanja Daerah sebesar Rp. 2.502.057.346.000,00
3. Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 135.841.062.000,00
Dengan telah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah, menurut Junaedi
mengandung konsekuensi harus dibarengi pula dengan
akselerasi dalam aspek pelaksanaan anggaran sebagaimana
tertuang dalam evaluasi Gubernur Jawa Tengah. Terlebih lagi
sisa waktu pelaksanaan APBD tinggal beberapa bulan, sehingga
pelaksanaan program maupun kegiatan agar dapat dilakukan

lebih cepat dan pencapaian tingkat
penyerapan anggaran pada akhir
tahun anggaran 2017 dapat direalisasikan sesuai
harapan masyarakat.

Oleh karena itu, ungkap Junaedi,  dalam
rangka menjamin kelancaran pelaksanaan program

dan  kegiatan dimaksud harus semakin fokus dan
terkonsentrasi, karena bersamaan dengan itu secara
simultan Pemerintah Daerah juga menghadapi tugas
berikut yang memerlukan kerja keras dan kecermatan,
yaitu penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018 yang
didahului dengan Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( KUA-
PPAS). Lebih lanjut Bupati juga menjelaskan beberapa
hal terkait dengan tantangan pengendalian transfer ke
daerah dan dana desa oleh Pemerintah Pusat sebagai
bentuk pengendalian belanja negara guna
meningkatkan kredibilitas APBN, yang berpengaruh
dalam implementasi tata kelola keuangan daerah, serta
memerlukan pencermatan secara sungguh-sungguh
antara lain : 1.Penetapan pagu Dana Alokasi Umum
(DAU)  yang tidak lagi bersifat final, tetapi bersifat
dinamis atau dapat diubah sesuai perubahan
pendapatan netto dalam Perubahan APBN; 2.
penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik
berbasiskan kinerja penyerapan anggaran dalam
pelaksanaan fisik dan 3. pengalokasian Dana Transfer
Umum ( DTU)  sebesar minimal 25%  untuk belanja
infrastruktur layanan dasar publik yang
berorientasi pada pengurangan
kemiskinan dan pembangunan
ekonomi, dalam rangka meningkatkan
kualitas belanja dan mendorong
pembangunan ekonomi.    (Tim-MAP)
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etiap tahun Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/
Kota menyusun serta merancang
anggaran pembangunan. Anggaran
ini perlu disusun karena untuk
menjawab keinginan rakyat akan
adanya kesediaan sarana prasana
serta pertumbuhan ekonomi bagi

kepentingan rakyat, bukan sekedar kepentingan
Pemerintah semata. Bahkan untuk lebih menjawab
keinginan rakyat, Pemerintah berulangkali
menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan
masukan dalam bentuk saran, pertanyaan dan kritik
pada  Musrenbang di semua tingkatan dalam sistem
Pemerintahan Daerah. Disamping itu  Dewan
Perwakilan Rakyat dari Pusat, Provinsi  sampai
dengan Kabupaten/Kota juga secara reguler dan rutin
menggelar kegiatan  Jaring Asmara yaitu kegiatan
untuk menjaring aspirasi masyarakat dari berbagai
pelosok daerah. Semua ini adalah untuk menjawab
tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam
Mukadimah UUD 1945.

Penyusunan anggaran pembangunan, tidak
terlepas dari politik anggaran yang selama ini telah
dianut oleh dogma pembangunan yaitu
pembangunan dari rakyat, oleh rakyat  dan untuk
rakyat, dimana dalam konsep politik anggaran rakyat
atau publik menjadi tujuan akhir dari kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh
Pemerintahan di semua tingkatan.
Untuk membangun  postur
anggaranpun tidak begitu mudah
karena harus melalui berbagai
tahapan, yaitu rancangan yang
bermula dari Pemerintah  kemudian

disampaikan kepada Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan dianalisa
bersama terkait kebutuhan  rakyat, baru dari Badan
Anggaran inilah Pemerintah menyampaikan kepada
publik tentang rencana anggaran yang akan
digunakan untuk kegiatan pembangunan dalam
satu tahun anggaran. Hal tersebut juga berlaku bagi
penyusunan anggaran di daerah dimana rencana
anggaran tersebut dibahas dulu dengan Badan
Anggaran DPRD untuk kemudian disampaikan oleh
Pemerintah Daerah dalam forum Paripurna
sebelum dibahas lebih lanjut oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD.

Dalam prakteknya, ketika anggaran tersebut
dibahas antara Pemerintah dan DPR banyak
nuansa atau warna-warni kepentingan yang
mendorong pembahasan Undang-Undang atau
Perda mengenai anggaran menjadi berwarna.
Dalam arti ada kepentingan-kepentingan politik dan
publik yang dipertaruhkan dalam pembahasan
tersebut. Dalam pembahasan anggaran ini, semua
harus diletakkan pada kepentingan rakyat atau
publik, karena uang yang akan digunakan dalam
pembangunan  berasal dari keringat rakyat yang
setia membayar pajak, retribusi atau iuran lain yang
dibebankan negara kepada rakyat. Hal ini harus
menjadi dasar pokok dimana kepentingan rakyat
harus bisa mengalahkan atau memarginalkan
kepentingan politik atau individu dalam pembahasan
dan penetapan anggaran pembangunan.

Satu hal yang perlu kita cermati bersama
adalah ketika anggaran yang telah dibahas,
dianalisis dan ditetapkan olen  Dewan Perwakilan
Rakyat bersama Pemerintah menjadi  dokumen

 

 

Oleh Dirgantara  khtiar Nandira
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anggaran pembangunan, maka semua pihak atau
stakeholder yang memiliki negara atau daerah harus
bisa menjadi pengawas atau pemantau penggunaan
anggaran pembangunan tersebut, apakah sesuai
dengan  amanat konsideran dalam penetapan
anggaran  dan Mukadimah Undang-Undang Dasar
1945, dimana anggaran pembangunan digunakan
untuk kesejahteraaan dan mencerdaskan bangsa
dan negara Indonesia yang adil dan makmur.

Agar penggunaan anggaran yang telah
disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR
benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan
kepentingan golongan atau individu, maka peran
lembaga-lembaga negara, masyarakat dan LSM
sangat dibutuhkan, agar anggaran tersebut tidak
digunakan untuk kepentingan pencitraan dan
dukungan untuk mencari kekuasaan  atau
mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu peran
BPK, BPKP dan Inspektorat pada tingkat Pemerintah
Provinsi, Kabupaten/ Kota menjadi penting, karena
mereka adalah representasi kehendak rakyat, agar
penggunaan anggaran yang telah ditetapkan oleh
DPR/DPRD  bersama Pemerintah/Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota anggaran
pembangunan betul-betul digunakan untuk
pembangunan, bukan untuk kepentingan pribadi atau
golongan.
Apabila tingkat pengawasan lemah atau tidak ada

terhadap penggunaan anggaran
pembangunan, maka anggaran itu akan menjadi
mubadzir dan sia-sia, karena tidak tepat sasaran,
sehingga tidaklah mengherankan jika sekarang ini
banyak penyelenggara negara, baik pada tingkat
Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota yang terkena OTT
atau ditangkap tangan oleh KPK. Kondisi ini

memperlihatkan bahwa
penyelenggara negara atau
Pemerintah tidak bisa
seenaknya sendiri main
proyek atau main anggaran
untuk kepentingan
golongan atau individu.
Padahal anggaran
pembangunan ini adalah
untuk rakyat atau publik,
bukan untuk kepentingan
politik semata yaitu mencari
atau mempertahankan
k e k u a s a a n ,
mempopulerkan diri atau
program sekedar agar
mereka bertahan naik kelas
dalam memperoleh
kekuasaan.

Oleh karena itu, kita
harus bercermin, bahwa
penyusunan anggaran
pembangunan itu
mempunyai tanggungjawab

yang besar, baik secara religius  dan  sosial atau
dalam istilah agama yaitu Hablumminallah dan
Hablumminannas. Dalam arti dalam  tahap
penyusunan, penetapan dan pelaksanaan
anggaran pembangunan kita  harus
bertanggungjawab kepada  Allah SWT dan rakyat.
Sehingga pada hakikatnya atau secara filosofi
penyusunan anggaran pembangunan harus bisa
mengakomodir kepentingan publik yang
mensejahterakan  rakyat lahir dan batin, sehingga
apa yang dilakukan Pemerintah dan DPRD dalam
proses penyusunan, pembahasan dan penetapan
anggaran, baik anggaran utama atau anggaran
perubahan akan menjadi ladang
amal kita dihadapan  Allah SWT.
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Sesungguhnya seseorang ketika terpilih menjadi anggota legislatif  maka secara
hukum dan politik  sudah tidak lagi  menjadi wakil partai politik melainkan wakil rakyat,

artinya loyalitas ke publik  bukan hanya ke partai politik  saja.
Legislator harus menjadi  bagian  dari solusi,  bukan bagian dari masalah. Karena itu harus
punya kesiapan mental  yang baik, ilmu yang memadai, harus mencari ilmu lagi, memiliki

kesiapan  mendengar, mampu berbicara  yang baik dan etis sesuai kultur, kepribadian  dan
moralitas  bangsa Indonesia serta harus bisa berpikir dan berbicara yang sistematis.

 

 

 

 

 

enjadi legislator atau Dewan
Perwakilan Rakyat  merupakan salah
satu  perjalanan tertinggi atau puncak
prestasi  pengabdian  dalam suatu
organisasi partai politik. Sebagai
imbalan  dari partai politik  adalah
adanya  fasilitas dan kemudahan  yang

pada umumnya  relatif menggiurkan.  Politik
sesungguhnya  ditengah–tengah masyarakat kita
sekarang  ini dibenci tapi juga dirindukan, benci karena
melihat dan menyaksikan para pelaku politik atau para
politisi yang duduk di eksekutif maupun  di legislatif ,yang
tidak mencerminkan  sebagai wakil rakyat dengan
perilakunya yang  menjadi  koruptor dan perilaku tercela
lainnya. Rindu karena setiap agenda lima tahunan selalu
diburu para bakal calon yang menginginkan duduk sebagai
anggota legislatif termasuk masyarakat juga merasa
senang ketika menjelang dan masa pemilihan umum
karena akan bisa ikut main meramaikan  pesta demokrasi
dengan harapan akan mendapatkan uang  sebagai money
politik.

Anggota legislatif disamping mendapat honor
yang besar juga mendapat fasilitas lainnya  seperti uang
perumahan, asuransi kesehatan,  dan lainnya yang
menggiurkan. Belum lagi prestisius  menjadi figur publik,
menjadi  selebriti politik atau news  maker.

Untuk  menjadi  dan mempertahankan  status
anggota legislatif sekarang tidak  semudah yang
dibayangkan, berbagai faktor  menghadang setiap saat.
Sangat tergantung  dari pencitraan  anggota legislatif yang
bersangkutan  sebagai wakil rakyat  melalui perilaku  yang
ditunjukkan  ke publik pemilihnya atau konstituennya.

Dan bagaimana personal branding  atau
merknya.
1. MENCARI BENTUK
Era reformasi  ditandai  dengan

bergesernya  kekuasaan dari  lembaga
eksekutif  ke lembaga legislatif.

Pemberian ruang  yang begitu luas  kepada  lembaga
legislatif  yang mewakili rakyat  sebagai  pemegang
kedaulatan tertinggi  tanpa dibarengi  dengan kesiapan
mental dan kultur atau budaya akan menjadi problem
tersendiri bagi anggota legislatif itu sendiri. Masa euforia
atau kegembiraan yang berlebihan  akhirnya bisa
menghasilkan potret anggota legislatif  yang bingung
mencari bentuk jati diri dan cenderung kebablasan,
meninggalkan bentuk lama sementara  bentuk baru belum
muncul.

Anggota legislatif kita  belum terbiasa independen,
melakukan kritik  yang elegan, berbicara yang bebas tanpa
beban, termasuk belum terbiasa mendengar orang lain alias
masih ingin selalu didengar, keinginan untuk menampilkan
kehebatan berbicara, adu argumentasi, tidak konsisten atau
mengaku reformis mengecam pendahulunya,  sementara
melakukan  hal-hal yang serupa dengan pendahulunya
bahkan lebih, belum terbiasa mengatur dirinya sendiri,
termasuk mengatur anggarannya sendiri tanpa
menyimpang.
                Kita menyadari bahwa setiap sistem politik  yang
hendak membicarakan  dan menerapkan moralitas  dalam
politik akan selalu mendapat tantangan  terutama dari
sesama anggota legislatif itu sendiri. Masa transisi atau
masa peralihan  yang dijadikan alasan pembenar  terhadap
segala tindakan  anggota legislatif yang keliru dan sengaja
dikelirukan, sudah saatnya diakhiri.

2. PERILAKU MENYIMPANG
Menjadi legislator atau anggota dewan  dimasa

sekarang   siapapun bisa, tidak mesti menjadi kader partai
terlebih dahulu yang paling penting punya modal banyak
untuk money politik baik untuk partai politik maupun  pemilih
atau konstituen. Untuk menjadi legislator minimal punya
tiga modal yaitu :  modal sosial, modal finansial  dan politik,
akan tetapi sekarang yang terpenting adalah modal finansial.
Sehingga ketika seseorang terpilih menjadi legislator
perilakunya bisa berubah dan cenderung untuk melakukan

 

DR.  Muntoha, S.H.,  M.Hum.
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penyimpangan – penyimpangan.
Dimulai dari sistem pemilu, rekruitmen calon legislatif

dan untuk terpilih, hal inilah yang menyebabkan  perilaku
menyimpang dan sampai sekarang  banyak legislator  yang
melakukannya. Berikut beberapa  perilaku anggota dewan atau
legislator  yang masih menggejala  di era sekarang ini.
Pertama : KKN berjamaah, manipulasi data dan laporan fiktif.
Kedua : membuat Perda  yang tidak memihak  kepada rakyat
dan tidak melibatkan semua pihak terkait  terutama dalam
perumusannya. Ketiga :  bergaya reformis  tetapi tidak
konsisten, mengungkap kekurangan eksekutif  namun perilaku
mereka hampir sama. Keempat : anti perubahan.  Kelima :
anti kritik.  Keenam :  arogan dan lupa akan konstituennya.

Ketujuh : tidak mengadopsi  hal- hal yang positif ketika studi
banding umumnya hanya berwisata ria dan Kedelapan :
kurang memperhatikan track  record dan citra baiknya di
publik.

Disamping  delapan perilaku menyimpang tersebut
sesungguhnya masih sangat banyak perilaku menyimpang
lainnya  seperti main proyek, berkolusi dengan eksekutif
dengan  melakukan drama sinetron  politik didepan publik
padahal  sebelumnya sudah terkondisikan.

3. SOLUSI
 Sesungguhnya seseorang ketika terpilih menjadi

anggota legislatif  maka secara hukum dan politik  sudah
tidak lagi  menjadi wakil partai politik melainkan wakil rakyat,
artinya loyalitas ke publik  bukan hanya ke partai politik  saja.
Legislator harus menjadi  bagian  dari solusi,  bukan bagian
dari masalah. Karena itu harus  punya kesiapan mental  yang
baik, ilmu yang memadai  dan harus mencari ilmu lagi  dan

kesiapan  mendengar serta
mampu berbicara  yang baik dan
etis sesuai kultur  dan kepribadian  serta moralitas
bangsa Indonesia, harus bisa berpikir dan berbicara
yang sistematis..

Pendidikan politik  harus segera mungkin
diberikan, seperti kebiasaannya  misal pembekalan,
orientasi, workshop  berbagai hal yang berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi  sebagai anggota legislatif.
Pendidikan politik  yang harus  diberikan minimal  ada
tiga hal  pokok yaitu ; pertama pendidikan kepribadian.
Intelligence Quotient (IQ), Intellegence Spiritual
Quotient ( ISQ ), Emotion Quotiont (EQ)  dan Publik
Quotiont (PQ). Kedua pendidikan kesadaran,  taat

aturan (memahami hak dan
kewjiban), konsisten, pengabdi
dan berpihak kepada rakyat,
bermoral (menjadi panutan  dan
teladan masyarakat), dan ketiga
partisipasi politik aktif di dalam
setiap pengambilan keputusan
publik, tidak hanya datang , duduk,
diam, dengar, makan dan minum.

 Budaya paternalistik  di
dalam revolusi moral dan mental
harus dikedepankan,   revolusi
mental dan moral  harus dimulai
dari atas ke bawah  atau top down,
berbanding  terbalik dengan
revolusi politik  yang harus dari
bawah ke atas  atau button up.
Legislator adalah  putra putri
terbaik, pilihan terbaik  bangsa
harus tampil  sesuai kulit  dan isi,
menjadi contoh tauladan  bagi
rakyat kebanyakan,

Upaya revolusi mental dan
moral harus betul- betul

dilaksanakan  dan dimulai dari diri kita masing- masing,
bukan hanya mengumpat  orang lain,  tidak lalu
menumbangkan kediktatoran  lama  membangun
kediktatoran baru.

Anggota legislator  harus punya  rasa malu
dan komitmen  moral dan mental  serta integritas
pribadi, tidak rakus   mengambil yang bukan haknya,
jujur, transparan, amanah dan rendah hati serta sadar
bahwa kehadirannya  di gedung   yang mewah  karena
kerja keras dan pengorbanan orang lain (pemilihnya),
bukan jerih payahnya sendiri saja, sehingga  apa yang
dihasilkan  tidak sepenuhnya  adalah haknya,
melainkan di dalamnya  juga terdapat
hak konstituennya atau pemilihnya,
apakah itu berupa materi  maupun
non materi.
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Seorang ibu pergi berbelanja barang harian
ke  pasar. Dia masuk ke kios tempat menjual

sayur-mayur_ Langkah kakinya terhenti di
depan seorang wanita tua penjual kangkung.

Ia menjajarkan kangkungnya yang hanya

sekitar 30 ikat di atas plastik besar.
“Berapa harga satu ikat kangkung?”
Si Ibu penjual kangkung menjawab:

“Seribu Rupiah saja Bu...!”.
Si perempuan itu lalu berkata:

“3 ikat = DuaRibu Rupiah Ya...?”.
“Wah, nggak dapat Bu...”.Jawab siibu penjual

kangkung.
“Ya udah, kalau gitu saya nggak

jadi beli”.
Dengan wajah memelas,

akhirnya sipenjual kangkung itu

berkata “Ya sudahlah bu... Ambillah..!”.
Si perempuan itu membeli dengan perasaan

menang. Ia sangat bahagia.
Di lain waktu, ibu itu makan di sebuah restoran

mewah bersama
keluarganya. Setelah

selesai makan ia minta
kwitansi pembayaran. Di

sana tertulis 415 ribu.
Ibu itu mengeluarkan

lembaran 100 ribu
sebanyak 5 lembar,

kemudian memberikannya
kepada pelayan restoran
yang membawa kwitansi,

lalu ia berpesan:
“Kembaliannya ambil

saja..anggap sebagai uang
tips!”.

Hal seperti ini sering terjadi
dalam masyarakat. Banyak

manusia yang merasa hebat
ketika bisa menekan orang

lemah, tapi melunak dan
segan kepada orang yang

memang sudah berpenghasilan besar juga.
Kapanlah rasa kemanusiaan ini bisa

mengalahkan gengsi?
Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam

bersabda,
َعفَائُِكمْ  عَفَاَء،فَإِنََّماتُْرَزقُْونََوتُْنَصُرْونَبُِض أَْبغُْوِنيالضُّ

“Carilah keridhaanku dengan berbuat baik
kepada orang-orang lemah diantara kalian,

karena kalian diberi rezeki dan ditolong juga
disebabkan orang-orang lemah kalian.” [HR. Abu

dawud dan An-Nasai dalam Ash-Shahihah No.
779]

 

Ahmad  Sobani, S.Ag
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uluhan Kru Bus ¾  dan Komunitas Rakyat Gereh
Pethek Kabupaten Pemalang mendatangi DPRD
Kabupaten Pemalang terkait  ketidak konsistenan
penegakan aturan dan komitmen Bus AKAP yang
merugikan angkutan Bus ¾ , sehingga mereka
meminta kepada DPRD untuk menggelar audiensi
dengan pihak terkait.

Merespon keinginan para kru bus ¾  dan
Komunitas Gereh Pethek Kabupaten Pemalang, DPRD
menggelar audiensi  yang dihadiri oleh HM. Rois Faisal
MS, S,Pd.I, M.Si, Wakil ketua DPRD Kabupaten Pemalang,
Syarkawi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, HM.
Wardoyo ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang dan
Ujianto MR, SH Ketua Komisi C DPRD Kabupaten
Pemalang. Sedangkan dari Kepolisian hadir  AKP  Alkaf
Chaniago, SH, MH Kabag Ops Polres Pemalang, AKP Bowo
Widiyanto Kasat Intelkam Polres Pemalang, AKP Riswanto
Kasatlantas Polres Pemalang, kemudian dari eksekutif hadir

Bambang Haryono, SH, M.Si Kabid
Angkutan Dinas Perhubungan Kab.
Pemalang, Martono, BA Kabid Lalu
Lintas Dinas Perhubungan
Kabupaten Pemalang, Sudirman
Kesbangpolinmas, Suyut Surantoro
Satpol PP dan Mujianto  DPMPTSP
Kabupaten Pemalang. Dalam
audiensi tersebut hadir perwakilan
dari Kru Bus ¾ dan Andi Rustono
ketua Komunintas Gereh Pethek
Kabupaten Pemalang.

Audensi yang dipimpim
Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Pemalang HM. Rois Faisal MS,
S.Pd.I, M.Si langsung mendengar-
kan tuntutan Komunitas Gereh
Pethek dan  Perwakilan Kru Bus ¾
, yang pada intinya  meminta hasil
keputusan kesepakatan antara kru
bis ¾ dengan Bus AKP, jajaran
Polres Pemalang dan Dinas
Perhubungan Kabupaten Pemalang

yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 untuk
dikaji kembali. Selain itu Polres Pemalang dan Dinas
Perhubungan Kabupaten Pemalang harus segera
mengambil tindakan dan langkah tegas atas
pelanggaran kesepakatan tersebut, kemudian temuan-
temuan pelanggaran kesepakatan agar segera  diambil
tindakan tegas dan ditertibkannya kendaraan/ mobil
berplat hitam yang difungsikan sebagai angkutan travel
di seluruh wilayah Pemalang.

Menanggapi tuntutan dan keinginan Komunitas
Gereh pethek dan Krus Bus ¾, Kepala Bidang
Angkutan  Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
Bambang Haryono mengatakan pelanggaran yang
dilakukan Bus AKP akan segera ditindaklanjuti, namun
perlu diketahui bahwa pelanggaran
administratif merupakan kewenangan
Kementerian Perhubungan. Dinas
Perhubungan akan berkoordinasi
dengan Satlantas Polres Pemalang

 

 

 



          MAP DPRD Pemalang    Edisi  42  / Tahun  XI/ 201730

 

 

 

melalui Kasatlantas untuk melakukan
penindakan tegas dilapangan terkait
tuntutan tersebut. Hal ini di karenakan

pihak Dinas Perhubungan  hanya sebatas menindaklanjuti
dan memberikan tilang kepada agen, agar dapat disidangkan
melalui persidangan di Pengadilan. Disamping itu terkait
pelanggaran administratif Bus AKAP dan pelanggaran yang
dilakukan Kru Bus AKAP dalam menaikan penumpang
diwilayah Belik, Menurut Bambang, pihak Dinas
Perhubungan akan menindaklanjuti dengan melaporkan ke
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang dan Kementerian Perhubungan RI.
Adapun mengenai penjualan tiket di Rumah Makan
Panorama Desa Silarang pada intinya telah mendapatkan
ijin dari KPPT, dan Rumah makan hanya malakukan check
point ( pencatanan jumlah penumpang).  Sedangkan Mobil
Plat hitam yang difungsikan untuk angkutan penumpang,
pihak Dinas Perhubungan hanya sebatas menghimbau
angkutan tersebut agar ke depan dapat diajukan secara
resmi. Prinsipnya secara kewenangan Dinas Perhubungan
akan tetap berkoordinasi dengan Satlantas Polres Pemalang
terkait penindakan pelanggaran tersebut.

Sementara itu menanggapi tuntutan Kru Bus ¾,
Kasatlantas Polres Pemalang AKP Riswanto menjelaskan
Satlantas Polres Pemalang dalam upaya penegakan hukum
sepakat berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Selama
ini jajaran Polres Pemalang  yaitu Kasatlantas, Kabag Ops
dan Kapolsek terkait telah menindaklanjuti dengan
melakukan monitoring langsung ke lapangan. Pihak
Satlantas  juga telah melakukan monitoring hingga ke
Kabupaten tetangga  yaitu Terminal Bobotsari yang mana
merupakan Terminal Tipe A yang mengoperasikan angkutan
Bus AKAP jurusan Jakarta dengan mengambil Rute
terpendek yaitu melalui wilayah Pemalang Selatan. Adapun
upaya-upaya prinsip akan ditindak lanjuti termasuk tiketing,
Riswanto mengungkapkan, pihak Jajaran Satlantas siap
bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan bahkan sudah
berkomunikasi dengan Kepala Dinas Perhubungan untuk
menindak secara tegas pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan Bus AKAP, termasuk mobil plat hitam yang
melayani angkutan umum, seperti yang sudah diketahui
memang mobil plat hitam telah melayani angkutan umum
khususnya pada malam hari dengan menggunakan sarana
SMS dan Telepon.

Menyinggung mengenai ij in rumah makan
Panorama, Menurut Mujianto dari DPMPTS mengatakan
sesuai tupoksi untuk RM Panorama proses perijinan dari
ijin prinsip sampai dengan reklame sudah dilakukan dengan
baik sesuai prosedur yang berlaku. Adapun terkait tuntutan
kru bus ¾  itu diluar koridor  Dinas PMPTSP. Sementara itu

Satpol PP sendiri dalam audiensi tersebut,
jelas Suyut Surantono mengungkapkan
pada intinya Satpol PP akan
melaksanakan pemantauan lapangan
bekerjasama dengan Dinas terkait.
Sedangkan untuk mengawal dan menindak
pelanggaran, Menurut Kabag Ops Polres

Pemalang  AKP Alkaf Chaniago, SH, MH mengatakan
pihaknya siap turun ke lapangan untuk mengawal,
mendampingi dalam menindak pelanggaran yang dilakukan
bus AKAP, kemudian  menarik banner yang tidak sesuai
kesepakatan. Apabila masih ada bus AKAP yang parkir
sembarangan dan menyalahi aturan maka pihaknya akan
bertindak tegas dengan mengandangi bus tersebut di
Pegiringan. Selain itu Kabag Ops siap membantu terjun ke
lapangan bersama Kasatlantas dan Dinas Perhubungan
untuk menertibkan wilayah selatan. Apabila masih ditemui
pelanggaran yang dilakukan oleh kru bus AKAP maka
pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

Dari berbagai masukan yang diberikan dalam dalam
audiensi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang
HM. Rois Faisal MS, S.Pd.I, M.Si setuju dengan pendapat
yang disampaikan Jajaran kepolisian Resort Pemalang dan
Jajaran eksekutif, bilamana  terjadi pelanggaran
kesepakatan yang mengakibatkan keresahan masyarakat
maka oknum tersebut harus ditindak tegas. Sedangkan
oknum-oknum yang tidak prosedural, tidak konsisten harus
ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
demi terciptanya kondusifitas di lingkungan masyarakat.
Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang
Ujianto, MR, SH  dalam audiensi tersebut memohon pada
Kru Bus ¾ , dengan adanya solusi yang telah disampaikan
di forum ini, marilah hal-hal yang tidak etis diingatkan
bersama dengan bahasa sendiri agar tercipta kondusifitas
di Kabupaten Pemalang. Selain itu tidak bisa dipungkiri di
Pemalang nanti akan terjadi keramaian yang luar biasa
seiring berjalannya pembangunan jalan tol, dimana Sewaka
akan dijadikan exit tol yang konsekuensinya akan
mengakibatkan keramaian kendaraan yang melewati
Pemalang. Untuk itu harus dipahami bersama. Adapun
kepada  para pengurus perkumpulan  Bus ¾  dimohon
kerjasamanya untuk melaporkan pelanggaran kepada pihak
yang berwenang. Disamping itu Bus ¾  untuk rajin cek
mesin mobil demi kenyamanan penumpang.

Dari berbagai pendapat dan masukan yang
dikemukan dalam audiensi tersebut maka Pimpinan DPRD,
Ketua Komisi B, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten
Pemalang, Jajaran Kepolisian, Instansi terkait serta
Pengurus Perkumpulan Bus ¾  Kabupaten Pemalang
sepakat bahwa Pertama : Kesepakatan yang telah dibuat
bersama harus ditindaklanjuti dengan baik, jangan  sampai
ada oknum yang tidak  konsisten terhadap kesepakatan
yang telah dibuat bersama antara Kru Bus AKAP, AKDP,
Jajaran Polres Pemalang dan Dinas Perhubungan pada
tanggal 10 Oktober 2016 yang lalu dan Kedua : hasil audiensi
: Lembaga legislatif, Jajaran Polres Pemalang, Dinas
Perhubungan Kabupaten Pemalang dan Instansi terkait
lainnya siap mendukung kesepakatan yang sudah dibuat
bersama dan akan menindak tegas  oknum-oknum yang
melakukan pelanggaran karena ini menyangkut harkat dan
martabat orang banyak khususnya masyarakat di
Kabupaten Pemalang demi terciptanya kondusifitas. ( Tim-
MAP )
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Pembangunan dan Pengelolaan infrastruktur,
dewasa ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa
dipinggirkan, karena Penataan  ruang wilayah kota
menjadi dasar dalam pemetaan wilayah berdasarkan
kepentingannya, sebagaimana diatur dalam RTRW

suatu Kabupaten/ kota. Selain itu penataan pembangunan
drainase dianggap penting, karena mencegah terjadinya
bencana alam berupa banjir. Terkait dengan upaya menata
infrastruktur dan peran drainase, Komisi B DPRD Kabupaten
mengadakan studi banding ke DPRD Kabupaten Semarang
dan DPU kota Semarang. Menurut Ketua Komisi B DPRD
Kabupaten Pemalang H.M. Wardoyo mengatakan kunjungan
kerja dilakukan dalam upaya menimba pengetahuan mengenai
pembuatan Perda Drainase dan Pengelolaan Infrastruktur
dalam penataan ruang atau wilayah.

Saat berada di DPRD Kabupaten Semarang, Komisi
B DPRD Kabupaten Pemalang diterima oleh  Muhidin anggota
Komisi C yang didampingi Sekretariat DPRD Kab. Semarang.
Pada Komisi C, Muhidin menjelaskan Peraturan Daerah

Nomor  6 Tahun 2011 tentang RTRW
Kabupaten Semarang menegaskan
kebijakan penataan ruang wilayah
Kabupaten Semarang yang
tercantum dalam Perda tersebut
menyebutkan tujuan penataan ruang
wilayah adalah terwujudnya daerah
sebagai penyangga ibukota Provinsi
Jawa Tengah dan kawasan
pertumbuhan berbasis industri,
pertanian dan pariwisata yang aman,
nyaman, produktif, berkelanjutan
dan  berwawasan lingkungan. Lebih
lanjut Muhidin menjelaskan untuk
mewujudkan tujuan tersebut strategi
yang dilakukan meliputi :
Penyediaan ruang wilayah dan
prasarana wilayah sebagai
penyangga perekonomian utamanya
dengan pengembangan kawasan
untuk  fungsi permukiman perkotaan,
industri, pertanian, pariwisata yang
berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan. Pemeliharaan dan
perwujudan kelestarian fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup. Pemerataan sarana dan
prasarana permukiman, jasa pendukung dan prasarana
wilayah lainnya di seluruh wilayah dan peningkatan fungsi
kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Usai berkunjung ke DPRD Kabupaten Semarang,
Komisi B juga melakukan kunjungan ke DPU Kota
Semarang dalam rangka sharing pembuatan Perda
Drainase. Saat  di DPU Kota Semarang, Komisi B DPRD
Kabupaten Pemalang diterima olen Kepala Bidang SDA
dan Drainase DPU Kota  Semarang Kumbino, ST, MM.
Pada Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang, Kumbino,
ST, MM menjelaskan  drainase perkotaan adalah drainase
di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan
air permukaan, sehingga tidak
menganggu masyarakat dan dapat
memberikan manfaat bagi kegiatan
kehidupan manusia. Lebih lanjut
Kumbino menjelaskan keseriusan  kota
Semarang dalam penanganan drainase
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adalah dengan membuat rencana
Induk yang diwujudkan dalam bentuk

Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) Raperda drainase
merupakan  perda pertama yang ada di Indonesia. Raperda
ini akan berimplikasi langsung  pada empat hal yaitu soal
perencanaan, pemerintahan, masyarakat dan para
pengembang. Dalam hal perencanaan, ungkap Kumbino,
Perda ini akan merubah paradigma pengelolaan banjir. Dulu

paradigma yang ada  membuat saluran tapi  kini paradigma
baru pengelolaannya dengan meminimalkan air hujan
langsung ke saluran, tapi ke air tanah. Pemkot Semarang
berpikir kalau paradigma pembangunan  hanya membuat
saluran air, diprediksi tidak akan bisa menyelesaikan
masalah. Berapapun banyak membuat saluran air, tidak bisa
menangani  banjir  dan  rob jika tidak dikelola dengan baik.
( Tim-MAP )

engelolaan Pemerintahan yang
baik, tidak saja tergantung pada
tata kelola organisasi
Pemerintahan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat,
tetapi juga tergantung banyak

faktor yang menjadi urusan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan. Baik
Pemerintahan dalam skala Pemerintah
Daerah, Pemerintah Desa dan pengelolaan
pertanahan yang  perlu mendapat perhatian
dari Pemerintah Daerah, sebagai asset
dalam pembangunan daerah.

Melihat pentingnya peran
pengelolaan pemerintahan, Komisi A DPRD
Kabupaten Pemalang mengadakan sharing
dengan DPRD Kabupaten Kudus.  Menurut
Ketua Komisi A DPRD  Kabupaten
Pemalang Wasisto, SH mengatakan
kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka
sharing atau tukar informasi terkait
pengelolaan Pemerintahan. Pimpinan DPRD,  Ketua dan
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang tiba  di
DPRD Kabupataen Kudus diterima loleh  Ketua DPRD
Kabupaten Kudus Mas’an SE, MM yang didampingi oleh
jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.

Pada  Pimpinan DPRD, Ketua dan Anggota Komisi
A DPRD Kabupaten Pemalang, Ketua DPRD Kabupaten
Kudus mengatakan  Komposisi  APBD Kabupaten Kudus

Tahun Anggaran 2017 untuk belanja
Langsung 45,97 % dan untuk belanja Tidak
Langsung ada 54,03 %. Sedangkan
mengenai asset Pemerintah Daerah status
kepemilikannya harus jelas. Hal ini ungkap
Mas’an  terkait penggunaan asset tanah
yang telah digunakan oleh warga sesuai

dengan ketentuan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang
pengelolaam barang milik daerah, opsi pemanfaatan yang
bisa dilakukan adalah melalui sewa. Ini berdasarkan Perda
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Kabupaten
Kudus No. 12 Tahun 2011 tentang Kekayaan Daerah 2% x
NJOP x Luas/Tahun, sehingga pemanfaatan asset tanah
yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu
di Kabupaten Kudus tetap dikenakan sewa.

Selain mengenai APBD dan Pertanahan, Ketua
DPRD Kabupaten Kudus juga menjelaskan terkait besaran
Siltap. Menurut Ketua DPRD, besaran  Penghasilan Tetap
(Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Kudus berkisar untuk Kades Rp. 3.000.000,-, Sekdes Non
PNS Rp.2.100.000,- dan perangkat desa Rp.1.500.000,-
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dan Bengkok menjadi tambahan penghasilan APD/
Sedangkan untuk pembagian dana desa yang disesuaikan
dengan PP No.60 tahun 2014 karena besaran masing-
masing desa jumlahnya bervariasi sehingga menimbulkan
kesenjangan pendapatan antar desa dan untuk menyikapi
hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kudus mengatur
besaran dana desa tersebut sesuai dengan PMK 49 dan
PMK 50.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi A DPRD
Kabupaten Pemalang juga mendapat penjelasan dari Ketua
DPRD mengenai besaran tunjangan transportasi, tunjangan
TKI dan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan anggota
DPRD di Kabupaten Kudus adalah : Tunjangan transportasi
rencana Rp. 8.000.000 (menunggu Perbup); Tunjangan TKI
lama Rp.6.300.000,- baru Rp. 14.700.000 (menunggu
Perbup) dan Tunjangan Perumahan Ketua Rp. 17.700.000,
Wakil Ketua Rp. 15.000.000 dan Anggota Rp. 11.800.000
(belum termasuk pajak). Adapun Jenis dan Jumlah kegiatan
kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kudus baik dalam/luar
daerah per tahunnya, menurut Mas’an menjelaskan untuk
Ketua DPRD  kegiatan Konsultasi,  Dalam Provinsi : 5

kali dan Luar  Provinsi 8 kali.  Kunjungan
Kerja,  Dalam    Provinsi: 8 kali dan Luar
Provinsi : 8 kali.  Wakil Ketua Konsultasi, Dalam Provinsi: 4
kali dan Luar Provinsi : 7 kali. Kunjungan Kerja,  Dalam
Provinsi : 7 kali dan Luar Provinsi : 7 kali. Komisi A , Untuk
Konsultasi  : Dalam Provinsi : 5 kali  dan Luar Provinsi :
5 kali. Untuk Kunjungan Kerja,  Dalam Provinsi : 5 kali dan
Luar Provinsi : 5 kali. Komisi B, C, D, Untuk Konsultasi  :
Dalam Provinsi: 4 kali dan  Luar Provinsi : 4 kali. Untuk
Kunjungan Kerja:  Dalam Provinsi : 4 kali dan Luar Provinsi :
4 kali.  Banmus,  Untuk Konsultasi : Dalam Provinsi :
- kali dan Luar Provinsi : - kali. Untuk Kunjungan Kerja :
Dalam Provinsi : 2 kali dan  Luar Provinsi : 2 kali.  Banggar,
Untuk Konsultasi :  Dalam Provinsi : 2 kali dan Luar Provinsi:
2 kali.  Untuk Kunjungan Kerja :  Dalam Provinsi: 2 kali
dan Luar Provinsi: 2 kali. Bapermperda,  Untuk Konsultasi :
Dalam Provinsi: 2 kali dan Luar Provinsi: 2 kali. Untuk
Kunjungan Kerja :  Dalam Provinsi: 2 kali dan Luar Provinsi :
2 kali.  BK,  Untuk Konsultasi  :  Dalam Provinsi: 2 kali dan
Luar Provinsi: 2 kali. Untuk Kunjungan Kerja :  Dalam Provinsi:
2 kali dan Luar Provinsi : 2 kali. ( Tim-MAP )

ertempat di  Hotel  New Saphir Yogyakarta Pimpinan
DPRD, Ketua dan Anggota Komisi C DPRD
Kabupaten Pemalang mengikuti kegiatan Sosialisasi
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah
opini WTP. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

( BPKAD) Kabupaten Pemalang yang bekerjasama
dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Gajah Mada Yogyakarta.

Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal
27 – 28 Oktober 2017 ini selain diikuti Pimpinan dan
Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, juga diikuti
oleh Kepala BPKAD, Sekretaris, Kasubbid serta
pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
Agenda Sosialisasi ini diawali dengan prakata dari
Ketua Penyelenggaraan kegiatan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pemalang W. Joko  Susilo, SH, MAP, dilanjutkan
dengan sambutan  Ketua DPRD Kabupaten
Pemalang KRT. HM. Agus Sukoco Hadinagoro, SE,
MM, M.Si.

Kegiatan Sosialisasi yang diilaksanakan
selama dua hari ini menghadirkan narasumber Dosen
Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gajah Mada Yogyakarta Irwan Taufiq
Ritonga, SE, M.Bus, Ph.D, C.A,

yang menyajikan makalah
mengenai Metodologi Pengukuran
Indeks Kondisi Keuangan
Pemerintah Daerah dan Indeks
Transparansi Pengelolaan
Keuangan Daerah.  ( Tim. MAP)
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engembangan investasi dan peningkatan
kualitas budidaya  perikanan air tawar saat ini
menjadi bagian penting dalam Pembangunan di
Kabupaten Pemalang. Bidang ini menjadi
unggulan untuk dikembangkan karena
mempunyai potensi yang besar  menyumbang

PAD. Sehubungan tersebut,  Komisi C DPRD Kabupaten
Pemalang perlu belajar  pengembangan investasi dan
budidaya perikanan air tawar  kepada Pemerintah
Kabupaten Klaten dan  Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Kunjungan Kerja Komisi C DPRD  Kabupaten Pemalang
ke Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo diikuti oleh Wakil ketua DPRD, Ketua
dan Anggota Komisi C. Ketika diterima
Pemerintah  Kabupaten Klaten, Wakil Ketua
DPRD yang didampingi Ketua dan Anggota
Komisi C, Syarkawi mengatakan  kehadirannya
di Pemerintah Kabupaten Klaten ini adalah untuk
mendapatkan informasi terkait pengembangan
investasi serta budidaya perikanan air tawar di
Kabupaten Klaten. Sedangkan Asisten Ekonomi
dan Pembangunan Sekda Kabupaten Klaten yang
mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten
mengungkapkan APBD Kabupaten Klaten Tahun
Anggaran 2017 terdiri dari (1) pendapatan Rp.
1.901.337.583.000,00   (2) Belanja Rp.
1.976.337.583.000,00 terbagi dalam Belanja
Tidak Langsung  Rp.1.517.800.960.000,00  dan
Belanja Langsung Rp. 458.536.623.000,00.
Untuk Bidang Investasi di Kabupaten Klaten,
Asisten Ekonomi dan Pembangunan
menjelaskan  tahun 2016, target dan realisasi
investasi baik PMDN  maupun PMA adalah
sebagai berikut: PMDN, target Rp. 79. 922. 430. 000, 00,
realisasi Rp.220.628.729.000,00 atau sebesar 276% dan
PMA, target US$ 7.626.045, realisasi mencapai US$
3.150.720 atau sebesar 41%. Pada Tahun 2017 PMDN
ditargetkan sebesar Rp.83.918.551.500,00; realisasi pada
triwulan I mencapai Rp.9.198.800.000,00.  Sedangkan PMA
ditargetkan sebesar US$ 8.007.347 realisasi mencapai
Rp.60.549.600.000,00. Data Investasi PMDN dan PMA di

kabupaten Klaten: Tahun 2015 jumlah
investor  PMDN di Kabupaten Klaten
tercatat sebanyak 18 perusahaan.
Usai berkunjung ke Kabupaten Klaten,
Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang juga
mengadakan kunjungan kerja ke
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.  Saat

tiba di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Wakil Ketua DPRD,
Ketua dan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang
diterima Asisten Sekda Bidang Pemerintahan beserta
Inspektorat, Kepala DPM & TSP, Badan Keuangan Daerah,
DPU PR, Dinas Pertanian dan Perikanan, serta Kepala Bagian
Pemerintahan. Pada komisi C DPRD Kabupaten Pemalang,
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan menjelaskan
Implementasi dari Visi dan Misi yang didukung potensi
daerah, Kabupaten Sukoharjo selalu berusaha melaksanakan
program pembangunan yang pro-rakyat. Dalam
pembangunan tersebut, didukung Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang cukup, sebagaimana perkembangan
APBD Kabupaten Sukoharjo sebagai

berikut : APBD Tahun Anggaran 2010 hingga 2016 telah
mengalami peningkatan dari Rp. 788,4 Milyar menjadi Rp.
1,932 Trilyun dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dari Sebesar Rp. 63 Milyar pada Tahun Anggaran 2010 naik
menjadi Rp.294 Milyar pada Tahun Anggaran 2016. Adapun
APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017  yaitu
Pendapatan Daerah Rp.1.931.926.173.000,00 Sedangkan
investasi di Kabupaten Sukoharjo, menurut Asisten Sekda
Bidang Pemerintahan mengungkapkan investasi di Kabupaten
Sukoharjo yaitu Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo menargetkan investasi yang masuk di Kabupaten
Sukoharjo sebesar Rp.3.700.000.000.000,00 realisasi
mencapai Rp.4.500.000.000.000,00. Untuk Tahun 2017
investasi yang masuk ditargetkan sebesar
Rp.3.900.000.000.000,00  ( Tim-MAP )
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ermasalahan kesejahteraan tenaga kerja, tiap tahun
selalu muncul karena perkembangan perekonomian
dan kebutuhan hidup tenaga kerja itu sendiri.  Selain
itu keberadaan BOS dalam menunjang pendidikan
diberbagai tingkatan sudah memberikan bukti bagi

masyarakat yang memperoleh pendidikan. Terkait pentingnya
kesejahteraan tenaga kerja dan pengelolaan BOS yang
profesional, maka Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang
menggelar kunjungan kerja ke Dinas Sosial dan  Tenaga Kerja
serta Dinas  Pendidikan Kabupaten Semarang.
Menurut  Aminudin kegiatan kunjungan kerja ini dalam rangka

untuk mendapatkan informasi terkait Kebijakan Daerah dan
Perlindungan, serta Kesejahteraan Tenaga Kerja, Penempatan
Tenaga Kerja dan Kerjasama Pemerintah Daerah khususnya
Dinas Tenaga Kerja  dengan Perusahaan dan pengelolaan Dana
BOS. Saat berada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semar
ang, Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang diterima oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang.

Pada Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang, Kepala
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang
mengatakan Selama beberapa periode kondisi ketenagakerjaan
di Kabupaten Semarang masuk dalam kondisi untuk
diperhatikan secara serius, pengentasan pengangguran dan
kemiskinan diperkirakan masih memerlukan waktu yang panjang
selain itu masalah kesempatan kerja yang terbatas juga menjadi
masalah yang perlu pemecahan karena merupakan kunci dalam
penyerapan tenaga kerja sehingga akan berpengaruh langsung

terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. Untuk
tahun 2017, menurut Kepala Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja, pihaknya melaksanakan program kegiatan antara
lain Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja, dengan kegiatan  : Pendidikan dan
pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja.

Setelah mengadakan kunjungan ke Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja, Komisi D DPRD Kabupaten
Pemalang juga mengadakan kunjungan kerja ke Dinas
Pendidikan Kota Semarang. Ketika mengadakan
kunker Dinas Pendidikan Kota Semarang, Komisi D

diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota
Semarang Drs. Bunyamin, M.Pd didampingi
Sekretaris Dinas Pendidikan Ir. Gunawan
Wicaksono dan Kasubag Umum dan
Kepegawaian Sri Rahayuningsih, S.Pd.,
M.M. Pada Komisi D DPRD Kabupaten
Pemalang, Kepala Dinas Pendidikan Kota
Semarang menjelaskan dasar hukum
pelaksanaan Dana BOS di Kota Semarang
yaitu mendasarkan pada Perpres No. 97
Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun
Anggaran 2017.  PMK No. 187/PMK.07/2016
tentang Perubahan Atas PMK Nomor 48/
PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa.  SE No. 910/106/
SJ tentang Juknis Pelaksanaan,
Penatalaksanaan dan Pertanggungjawaban
BOS Satdikdas Yang Diselenggarakan Oleh
Kab/Kota Pada APBD.  SE No. 903/1043/SJ
tentang Juknis Pengelolaan BOS Satdikmen

Negeri dan Satdiksus Negeri Yang Diselenggarakan
Pemerintah Provinsi Pada APBD dan Permendikbud
No 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah.

Adapun sasaran penerima dana BOS di Kota
Semarang menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota
Semarang terdiri dari Pendidikan Dasar yaitu SD dan
SMP, Pendidikan Menengah yaitu SMA dan SMK,
kemudian  pendidilkan khusus meliputi SDLB/SMPLB/
SMALB, SLB,Semua sekolah negeri yang sudah ada
dalam database Dapodik dan Semua
sekolah swasta yang sudah memiliki
izin operasional, sudah ada dalam
database Dapodik, dan bersedia
menerima BOS. ( Tim,MAP )
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elum maksimalnya kinerja dewan
menjadi perhatian anggota DPRD
yang satu ini.  Oleh karenanya ketika
ditanya apa yang menjadi perhatian
dan pemikiran selama menjalani masa

keanggotaan DPRD tahun 2014-2019 ini, yang ia
tekankan adalah keinginan untuk menyatukan
perbedaan – perbedaan sikap antar sesama
anggota agar tercipta kinerja yang maksimal
sehingga dapat mengemban amanah rakyat.
Demikian yang  diungkapkan Wasisto, SH Ketua
Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang dari Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Salah satu penyebab belum maksimalnya
kinerja dewan adalah karena masing-masing
anggota merasa memiliki hak individu. Terlepas dari
masalah yang sebenarnya merupakan dinamika
yang wajar di lembaga perwakilan, Wasisto atau
yang akrab disapa dengan panggilan Mas Sis ini
merasa bersyukur karena dilihat dari sisi SDM
keanggotaan periode 2014-2019 dinilainya lebih

baik. “ Hanya mungkin perlu dipupuk jiwa
patriotismenya,” imbuhnya.
Berangkat dari pemikiran ingin lebih
memaksimalkan keberadaan anggota
dewan maupun institusi DPRD, pria yang
lahir di Pemalang, 3 Juli 1966 ini berharap

agar Kabupaten Pemalang mampu berdaya saing dengan
kabupaten lain. “Bila perlu dengan melakukan promosi

Pengalaman dua kali menjabat sebagai anggota dewan  semakin meyakinkan Wasisto untuk
lebih memperjuangkan  apa yang menjadi kebutuhan vital masyarakat, diantaranya adalah
infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang cepat, dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, termasuk peningkatan pelayanan publik Aparatur Negara. Begitupun ketika
berbicara mengenai apa yang ingin ia perjuangkan dalam mengawal keinginan masyarakat.

Menurutnya agar keinginan masyarakat menjadi prioritas pembangunan, maka yang akan ia
perjuangkan adalah dengan mengawal hasil Musrenbang Desa, Kecamatan.

 

WASISTO, SH
Ketua  komisi  A  DPRD  Kabupaten Pemalang dari Fraksi
Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia  ( FPDIP )

 

WASISTO, SH
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untuk menjual kelebihan dan keuntungan investasi di
Pemalang agar investor tahu kalau Pemalang
merupakan tujuan investasi yang strategis,” ujarnya.
Selanjutnya dalam membangun komunikasi dengan
masyarakat dan pemerintah,menurut Wasisto adalah
dengan berbuat baik dan menyadari bahwa kita semua
saling ketergantungan satu dengan yang lain.

Berangkat dari pengalaman menjadi anggota
DPRD pada periode tahun 2004 – 2009 yang lalu,
Wasisto kemudian memberanikan diri maju pada
pencalonan periode Tahun 2014 – 2019. Nasib baik
pun berpihak padanya yaitu dengan memperoleh 5.470
suara melalui daerah
pemilihan Pemalang V yang
meliputi wilayah kecamatan
Pulosari, Moga, Belik dan
Watukumpul.  Pengalaman
dua kali menjabat sebagai
anggota dewan  semakin
meyakinkan Wasisto untuk
lebih memperjuangkan  apa
yang menjadi kebutuhan vital
masyarakat, diantaranya
adalah infrastruktur yang
memadai, pelayanan publik
yang cepat, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat,
termasuk peningkatan
pelayanan publik Aparatur
Negara. Begitupun ketika
berbicara mengenai apa
yang ingin ia perjuangkan
dalam mengawal keinginan
masyarakat. Menurutnya
agar keinginan masyarakat
menjadi prioritas
pembangunan, maka yang
akan ia perjuangkan adalah
dengan mengawal hasil Musrenbang Desa, Kecamatan
hingga Kabupaten.

Pria yang hobi wisata alam ini mengaku cita-
citanya semasa kecil adalah menjadi tentara, ini
terinspirasi karena ayahnya, Daryanto adalah
pensiunan tentara yang ditugaskan di Perhutani. Tentu
saja sosok ayah yang gagah membuatnya ingin
mengikuti langkah ayahnya menjadi tentara. Cita-cita
Wasisto sebenarnya nyaris tercapai apalagi ketika saat
kuliah ia menjadi Komandan Batalyon Resimen
Mahasiswa  di kampusnya (tahun 1987-1988). “Ya
begini-begini, saya pernah jadi komandan  dan pasukan
lho !” tuturnya sambil tertawa.

Yang  tak kalah menarik dari perjalanan hidup
Wasisto adalah pengalamannya pada sejumlah
kegiatan seperti Ketua Pecinta Alam, Ketua Karang
Taruna dan tokoh pemuda setempat di tahun 2002 dan

berhasil memenangkan pemilihan
Kepala Desa hingga akhirnya terpilih menjadi
Kades Karangsari Kecamatan Pulosari. Bahkan
keterlibatan sebagai aktivis partai di PDI
Perjuangan ternyata ikut mengubah jalan
hidupnya hingga saat ini.

Semasa kecil Wasisto mengaku
menyelesaikan sekolah secara berpindah-pindah
karena mengikuti tugas ayahnya dari mulai SD
di SD Tembok Kluwung Adiwerna Tegal (1979),
SMP Negeri Tuwel Kab. Tegal (1982), SMA
Negeri Comal (1985) hingga akhirnya kuliah di

Fakultas  Hukum Universitas Pekalongan
(UNIKAL) dan memperoleh gelar Sarjana Humum
pada tahun 1992.

Bagi Sis menjalani hidup tak ada yang
berat selama menjalani tugas yang diberikan
padanya dengan ikhlas dan penuh pengabdian.
Penggemar buah pepaya ini menikmati hidup
dengan menjalani apa adanya bersama istri
tercinta Wiwit Peni Indriatsih dan kelima anaknya
Arinta Sistyanika (masih Kuliah), Bela Sisgiantika
(masih SLTA), Aleandra G  Siswijaya (4Th),
Rajendra  G. Sis  Kusuma ( 2 th ) dan yang paling
kecil  Ratu Sis Brilian ( 9 bulan )  (Lst-
MAP)



38

 

42

 

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

Bank  Kepercayaan  Anda

Pertanyaan
Mendatar  :

    Jawaban  KSMap 41 :

Menurun   :

Mendatar  :
1. Pemalang  5. Utan.  6. SAR.  7. DIY.  8. Asa.  9. ISO. 10. IMual. 14.
Tiba. 17. ARE.  18. Sop

Menurun   :
1. Pesat  2. Muram.  3. Andil.  4.  Goyor. 11. Umi. 12.  AIB.  13.
Sah.  14. Ten. 15. Asi  16. Api
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Pemenang  KS MAP  Edisi  41   tahun /  XI /2017 :

1.  CARNIKA
      Jl. Seruni RT. 07 RW. 03 Cokrah Mulyoharjo

2.   AHMAD  ROMDHON
      JI. Semeru  Gang II Mulyoharjo

3.  EDI  WAHYUDIN
     Ds Sumberharjo-Pemalang

 
 

 

 

1.   ...... dan Misi Kabupaten
      Pemalang
3.   Burung Lambang Negara Kita
6.   Lambang Pramuka
9.   Trampil dan Ahli
10. Model Kain yang dipakai sinden
12. Sarjana Hukum
14. Nahdhatul Ulama
15. Pertemuan Diskusi dengan suatu
      kelompok
17. Kapal Motor
18. Sekretariat Dewan

1.   Zat yang terkandung dalam
      Sayur dan Buah
2.   Nabi yang memiliki kitab Injil
3.   Buas
4.   Rapat Pimpinan
5.   Nama Kota di Maluku
7.   Nabi yang membuat Kapal
      Besar
8.   Buah yang Kulitnya agak kasar
      berduri
11. Udang kecil yang dikeringkan
13. Hubungan Masyarakat
16. Satu .......Satu Bangsa
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Oleh   : Lintang Sekar

 

 
 

Loni  sedang belajar menunggangi kuda barunya.
Dengan lagak bak seorang koboy, si Loni
mengelilingi kampung dengan kudanya. Beberapa
saat kemudian mampirlah si Loni di warung
minuman. Sambil memesan minuman es kelapa
kesukaannya, Loni  mengikat kudanya di bawah
pohon. Namun tak lama kemudian ternyata kudanya
hilang. Dia masuk warung lagi sambil berteriak :    “
Heiiii....siapa yang berani mencuri kudaku ??
Tak seorang pun menjawab,

Loni  :  “ Kutunggu sampai 10 menit, jika dalam
waktu ini tidak ada yang mau mengaku, terpaksa
dengan tegas saya akan lakukan hal yang pernah
saya lakukan di Texas bersama paman saya yang

polisi, dan terus terang saya tidak suka melakukan lagi !!”

Satu persatu pengunjung warung bergegas lari terbirit birit keluar, tanpa kecuali Dulkamit.
Sesaat kemudian Loni melongok keluar, ternyata kudanya telah kembali berada ditempat
semula.

Dengan gemetar dan ketakutan, Dulkamit masuk warung lagi dengan menundukan kepalanya.
Loni sudah menduga bahwa Dulkamit lah pelakunya. Namun dengan tenang Loni mendekati
dan bertanya pada Dulkamit :

Loni : Dul ?? tahukah kamu apa yang kulakukan di Texas ??
Dengan nada ketakutan Dulkamit menjawab : “ Menembak si pencuri kuda ya Loni??

Loni :  “Bukan !! “
Dulkamit :   “ terus ??”
Loni :   “ Pulang jalan kaki tau, karena kudaku hilang “
Dulkamit :    (dalam hati) “ Sialan....bikin ketakutan aja luh “
Loni :    (dalam hati) “ hiihii gampang banget nakutin maling....??!! “

 



 

 

 

 

 

 

Pimpinan  dan
Anggota DPRD

Kabupaten
Pemalang ketika

Mengikuti kegiatan
Sosialisasi cara

penggunaan
aplikasi e-LHKPN.

Pimpinan dan
anggota DPRD
Kabupaten
Pemalang berserta
OPD terkait ketika
mengikuti  kegiatan
Pemaparan rencana
pembangunan
Gedung Baru DPRD
Kabupaten
Pemalang.

Wakil Ketua DPRD HM.
Rois Faisal MS, S.Pd.I,
M.Si  didampingi  Wakil
Ketua DPRD Syarkawi,
Ketua Komisi C, Komisi
B dan  OPD  memimpin
Audensi dengan
Komunitas Gereh Pethek
dan Perwakilan Kru Bus
¾  terkait  ketidak
konsistenan penegakan
aturan hukum.
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Pengalaman dua kali menjabat sebagai anggota dewan
semakin meyakinkan Wasisto untuk lebih memperjuangkan

apa yang menjadi kebutuhan vital masyarakat, diantaranya
adalah infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang

cepat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk
peningkatan pelayanan publik  Aparatur Negara.  Menurutnya
agar keinginan masyarakat menjadi prioritas pembangunan,

maka yang akan ia perjuangkan adalah dengan mengawal hasil
Musrenbang Desa, Kecamatan.

 
 


