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Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka
Jum’at, 4 Desember 2010

Assalamu’laikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna Dewan beserta para anggota Dewan
Yth. Sdr. Bupati Majalengka
Yth. Sdr. Wakil Bupati Majalengka
Yth. Sdr. Unsur Muspida Kabupaten Majalengka
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, Dan Yon 321 Galuh Taruna,
Dan Lanud S. Sukani
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif di lingkungan
pemerintah Kabupaten Majalengka
Yth. Tokoh Masyarakat, unsur dunia usaha, unsur lembaga swadaya
masyarakat dan insan pers
Hadirin Hadirat Undangan yang berbahagia

Sejenak marilah kita menundukan kepala, seraya memanjatkan puja
dan puji syukur ke hadirat Allah azza wajalla, dzat yang tak pernah lelah
memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, betapapun diantara
kita masih banyak yang tidak mau mensyukurinya. Dialah Sang Penolong
ketika laut bergemuruh, ombak menggunung, angin bertiup kencang
menerjang kapal kita di tengah lautan. Dialah Sang Petunjuk ketika kita
tersesat di tengah gurun pasir dan

ketika bingung menentukan arah

perjalanan. Dialah yang kita seru, ketika musibah menimpa, bencana
melanda dan tragedi terjadi. Dia pula yang kita mohon, ketika semua cara

tak mampu menyelesaikan masalah, ketika setiap jalan terasa menyempit,
ketika semua jalan pintas terasa buntu dan ketika beban berat amanat yang
kita pikul terasa menyesakkan dada. Kita kembalikan semua persoalan
hidup ini kepada-Nya, bukan karena kita lemah namun memang karena kita
tidak mampu memikulnya.
Sholawat dan Salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi yang telah
membawa rohmat kepada seluruh alam, Baginda Nabi Besar Muhammad
Shollallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya dan
kepada seluruh umatnya ila akhiriz zaman.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terimakasih kepada
Yth. Pimpinan Rapat Paripurna Dewan yang telah memberikan kesempatan
kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum fraksi kami. Ucapan
termakasih

kami

sampaikan

pula

kepada

Yth.

Bupati

yang

telah

menyampaikan RAPBD Tahun Anggaran 2011 pada Rapat Paripurna Dewan
beberapa hari yang lalu.

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna Dewan
Hadirin hadirat undangan yang terhormat

Sebelum menyampaikan pandangan umum ini, perkenanlah kami
menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Fraksi PKB menyampaikan ucapan selamat kepada shohib kami, Yth.
Asep Aminuddin, S.Hut., yang telah terpilih menjadi Ketua DPD PKS
Kabupaten

Majalengka

periode

2010-2015.

Semoga

dapat

melaksanakan amanatnya dengan sebaik-baiknya, amin.
2. Fraksi PKB menyampaikan Selamat Ulang Tahun kepada para Guru
dan Korpri, khususnya di kabupaten Majalengka. Semoga dengan
bertambahnya usia akan meningkatkan profesionalitas para guru dan
pegawai negeri dalam melayani kepentingan masyarakat.
3. Seiring dengan akan kembalinya jamaah haji kabupaten Majalengka
pada beberapa hari mendatang, Fraksi PKB menyampaikan Ahlan
Wasahlan Wamarhaban ayyuhal hujjaj, selamat datang kembali ke
bumi sindangkasih untuk berkumpul bersama keluarga, sanak
saudara, kerabat dan teman sejawat. Semoga kehadiran tamu-tamu
Allah ini akan menambah kekuatan dan keberkahan bagi kabupaten

Majalengka dalam mewujudkan Majalengka yang religius, Maju dan
Sejahtera, amin ya rabbal alamin.
4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan Selamat Tahun Baru
Islam 1432 H. Yang jatuh pada tanggal 7 Desember 2010 mendatang.
Jika pada saat menyambut Tahun Baru Masehi Pemerintah Daerah
memfasilitasi adanya kemeriahan yang begitu gegap gempita di
pusat kota kabupaten ini, maka Fraksi PKB meminta agar Pemerintah
Daerah juga dapat melakukan hal yang sama pada saat menyambut
Tahun Baru Islam ini. Hal ini dipandang perlu untuk meningkatkan
ghiroh

atau

semangat

umat

Islam

dalam

memahami

dan

mengamalkan ajaran-ajaran Islam.
5. Berkaitan dengan proses penerimaan CPNS di kabupaten Majalengka
tahun 2010, Fraksi Partai kebangkitan Bangsa mendesak agar Yth.
Bupati dapat melaksanakannya dengan adil dan transparan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta menindak tegas
oknum-oknum pegawai dan pejabat Pemerintah daerah yang
memamfaatkan

proses

ini

untuk

kepentingan

pribadi

dan

golongannya. Berikanlah ruang dan peluang yang sama kepada para
peserta CPNS dalam berlomba-lomba mengapresiasikan kemampuan
dan prestasi akademiknya, tanpa harus dihantui oleh perasaan
waswas dan rendah diri karena takut terjegal oleh peraturan tidak
tertulis yang sudah menjadi rahasia umum.

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna Dewan
Hadirin hadirat undangan yang terhormat

Menyikapi RAPBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2011, Fraksi
PKB sependapat dengan Yth. Bupati terkait penetapan RAPBD 2011 ini
dapat dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember 2010. Hal ini untuk
lebih mengefektifkan kinerja pemerintahan daerah dalam mencapai visi
dan misinya. Untuk itu, agar pembahasan di tingkat Badan Anggaran dan
TAPD dapat berjalan cepat, mudah, berdaya guna dan berhasil guna, maka
setidaknya ada 2 (dua) hal yang perlu kami sarankan, yaitu :
Pertama : Eksekutif dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang
dianggap penting terkait RAPBD 2011 ini dan segera menyerahkannya

kepada Dewan manakala Dewan memerlukannya. Hal ini kami anggap
penting untuk disampaikan, karena mandeknya pembahasan APBD selama
ini seringkali karena eksekutif terkesan terlambat atau bahkan enggan
menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh legislatif;
Kedua :

Eksekutif dapat membuka diri terhadap saran, pendapat dan

masukan-masukan dari dewan dalam pembahasan RAPBD.
Selanjutnya perkenanlah kami untuk menyampaikan pandangan,
pernyataan, pertanyaan dan pendapat sebagai berikut :
A. POS PENDAPATAN
Secara umum pendapatan daerah tahun 2011 direncanakan mengalami
peningkatan sebesar 1,16%, yaitu dari pendapatan tahun 2010 sebesar
Rp. 1,128 triliyun menjadi Rp. 1,141 trilyun pada tahun 2011. Fraksi
PKB turut bersyukur dan menyampaikan apresiasi terhadap rencana
peningkatan pendapatan ini.
Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan sebagai
berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan retribusi mengalami
penurunan sebesar 8,63%, padahal sudah dilakukan regulasi terkait
penyesuaian besaran tarif retribusi, disamping itu melihat potensi
yang ada sangat dimungkinkan penerimaan dari Retribusi ini
seharusnya mengalami penaikan, mohon penjelasan?
2. Pada penerimaan dari hasil pengeloaan kekayaan daerah yang
dipisahkan belum terlihat adanya penerimaan dari laba atas
penyertaan modal kepada koperasi yang digulirkan pada tahun 2009;
3. Mohon penjelasan terkait penerimaan dari laba penyertaan modal PD
Sindangkasih Multi Usaha sebesar Rp.

1 miliar,

dari mana laba

tersebut, padahal penyertaan modal kepada perusahaan daerah
tersebut sampai saat ini belum direalisasikan;
4. Mohon rincian penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang
tidak dipisahkan sebesar Rp. 816 juta;
5. Terkait dengan penerimaan dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan
pajak dan penerimaan lainnya yang berasal dari pemerintah pusat
dan propinsi, jika belum ada pagu resmi kami sarankan untuk
mencantumkan angka realisasi penerimaan tahun 2010;

B. POS BELANJA
1. Belanja

Daerah

pada

tahun

2011

direncanakan

mengalami

peningkatan sebesar 3,03%, yang terdiri dari Belanja Tidak langsung
sebesar Rp. 805,688 miliar atau sekitar 70% dan Belanja Langsung
sebesar Rp. 350,304 miliar atau sekitar 30%. Belanja Tidak Langsung
mengalami penurunan sebesar 0,06% dibandingkan dengan anggaran
tahun 2010. Sedangkan belanja langsung mengalami penurunan
sebesar 6,22% dibandingkan dengan anggaran tahun 2010.
Menyikapi hal tersebut kami berpendapat sebagai berikut :
Pertama : proporsi anggaran belanja tidak langsung dengan belanja
langsung masih belum ideal. Kami meyakini anggaran belanja
langsung akan mampu ditingkatkan ke angka 35-40% jika dilakukan
penghematan pada pos belanja pegawai dan belanja pengadaan
barang dan jasa. Misalnya dengan membuat peraturan bupati
tentang standar harga satuan yang mengacu pada harga grosir
terendah.
Kedua : Mohon data real terkait proporsi belanja barang dan jasa
dengan belanja modal;
Ketiga : mohon penjelasan berkaitan dengan kenaikan belanja
pegawai sebesar 2,07%, mengingat penerimaan CPNS tahun 2010
jumlahnya lebih kecil daripada jumlah PNS yang pensiun
2. Terkait

bantuan

keuangan

kepada

pemerintahan

desa

untuk

pelaksanaan Pilkades yang pada anggaran tahun 2010 tidak
dianggarkan, Fraksi PKB menyarankan agar bantuan tersebut dapat
dianggarkan kembali pada tahun 2011. Hal ini sebagai pelaksanaan
dari amanat Perda 14 tahun 2006 sekaligus sebagai bentuk perhatian
pemerintah daerah kepada pemerintahan desa, di samping untuk
membantu meringankan beban para calon kepala desa. Adapun
adanya sinyalemen di lapangan, bahwa bantuan tersebut tidak
berpengaruh terhadap tingginya biaya pilkades, maka Fraksi PKB
menyarankan agar dibuat ketentuan peraturan yang membatasi
biaya tertinggi bagi pelaksanaan Pilkades;
3. Terkait banyaknya pertanyaan dan aspirasi dari masyarakat tentang
bea siswa bagi siswa SLTA dan Mahasiswa berprestasi yang berasal

dari keluarga tidak mampu, maka Fraksi PKB menyarankan agar pada
tahun 2011 dapat dianggarkan.
4. Fraksi PKB menyampaikan apresiasi atas pengalokasian anggaran
untuk pembinaan madrasah diniyah, imam masjid dan guru ngaji
yang secara rutin dilaksanakan sejak tahun 2007. Hal ini sebagai
bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah terhadap jasa
mereka

yang

telah

melakukan

pembinaan

mental

spiritual

masyarakat. Untuk tahun anggaran 2011 kami mohon agar anggaran
tersebut lebih ditingkatkan.
5. Berkenaan dengan insentif guru honor dan PNS non sertipikasi yang
pada tahun 2010 belum dianggarkan, maka pada anggaran Tahun
2011 Fraksi

kami mendesak

agar segera di

anggarkan

dan

direalisasikan. Kami memandang hal tersebut sebagai bentuk
perhatian dan penghargaan pada mereka dalam mencapai mutu
pendidikan yang berkualitas.
6. Berkaitan dengan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi
Hasil pada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Desa, Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa dengan ini mohon ada perinciannya.
Demikian Pandangan Umum fraksi kami, semoga menambah mamfaat
untuk penyempurnaan Raperda ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan
terimakasih atas segala perhatiannya.
Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thariq
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN MAJALENGKA

Ketua,

Sekretaris

ADE GANDA SASMITA, A.MA.

AAN SUBARNAS, SE.
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