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I. DASAR 
 

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah bulan 31 Maret  2011 perihal Rapat-

rapat/kegiatan DPRD Kabupaten Majalengka. 

2. Hasil Rapat Intern Komisi B  bulan Maret 2011 perihal Rencana 

Kerja Komisi B bulan April   2011. 

 
II. HASIL KEGIATAN  BULAN MARET 2011 

 
1. Selasa, 8 Maret 2011, Rapat kerja dengan Kadin Perindag & UKM 

mengenai HET LPG 3 kg dilanutkan ke lapangan. 

 
- Setiap harinya SPBE mengisi Tabung Gas mencapai 20 Mobil Truk  

adapun isinya dalam satu mobil mencapai  560 Tabung Gas. 

- Didalam menjalani pengisian Tabung Gas SPBE melakukan suatu 

proses diantaranya Pengecekan Tabung Gas bilamana ada kebocoran 

setelah itu lalu ditimbang sesuai dengan kapasitas Tabung  Gas. 

- Kebocoran Tabung Gas bisa saja terjadi diakibatkan karena dari 

kerusakan Selang atau Regiator. 

- Dengan sering terjadinya kejadian-kejadian meledaknya Tabung Gas 

LPG yang dialami oleh Pihak Pihak Konsumen, maka Pihak SPBE 

sangat menghawatirkannya.    



- SPBU mengharapkan adanya perlindungan hukum dari Pemerintah 

untuk diterbitkannya Surat Keputusan Bersama. 

 
2. Kamis, 10 Maret  2011 Kunjungan ke Kecamatan Kertajati  mengenai 

Evaluasi PUAP Tahun 2010. 
 

- Program PUAP yang diberikan kepada para Gapoktan bertujuan 

untuk memberdayakan para petani dalam mensejahterakan 

kehidupan yang lebih baik. 

- PUAP merupakan bantuan Langsung Masyarakat yang diberikan 

kepada para petani miskin sebesar 100 juta yang terdiri dari 70% 

untuk Agribisnis dan 30% untuk Budidaya. 

- Kecamatan Kertajati mendapat Program PUAP dari Tahun 2008 

sampai 2010 sebanyak 9 Desa yang terdiri dari 3 Kelompok Tani per 

tahun. 

- Program PUAP dapat berjalan lancer namun ada kendala dan 

keinginan dari pada petani yaitu : 

a. Bantuan yang diberikan sebesar 100 juta mohon untuk 

ditambah lagi. 

b. Menginginkan adanya perlindungan dari para wartawan karena 

selalu menekan. 

c. Bagaimana cara menanggulangi kemacetan dalam penagihan 

kepada para petani. 

d. Para Gapoktan menginginkan adanya pelatihan/pendidikan da 

fasilitas lainnya 

 
3. Selasa, 29 Maret 2011 Kunjungan kerja bersama Kadin Hutbunak Kab. 

Majalengka ke Desa Sangiang Kec. Banjaran mengenai Lokasi Taman Nasional 

Gunung Cirmai (TNGC). 

-  Luas Taman Nasional wilayah II Majalengka memiliki area seluas 6800,13 Ha 

yang berada di wilayah Administrasi Kabupaten Majalengka, sedangkan untuk 

wilayah TNGC Resort Sangiang seluas 916,03 Ha. 

- Balai TNGC telah bermitra dengan Mitra Pariwisata Gunung Ciremai (MPGC) 

dalam pemanfaatan jasa lingkungan  dalam mengelola obyek wisata religi situ 

sangiang. Juga Balai TNGC telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi 



masyarakat sekitar TNGC seperti persemaian bibit, budidaya jeruk bali, 

budidaya jamur tiram dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat yang sesuai dengan motto Hutan Lestari masyarakat sejahtera. 

- Dalam penanganan dan penertiban penurunan perambahan yang berada di 

kawasan TNGC telah mengambil langkah-langkah diantaranya : 

a. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam rangka 

mendapat dukungan dan bantuan dari bupati. 

b. Penyuluhan dan sosialisasi tentang larangan  kegiatan pertanian dan 

perkebunan di dalam kawasan TNGC 

c. Patroli pembinaan dan penegasan kepada penggarap agar menghentikan 

kegiatannya dengan meninggalkan garapan batas waktu akhir bulan 

Agustus 2010. 

d. Perambahan dalam kawasan yang berbasis sayuran sudah tidak ada lagi.  

- Adanya kesadaran dan atas dasar dukungan masyarakat dalam mengelola dan 

memberdayakan kelestarian lokasi TNGC.  

-  Dalam Pengelolaan Obyek wisata religi pihak MPGC mengharapkan kepada 

Pemerintah Daerah supaya Infrastruktur jalan menuju obyek wisata diperbaiki 

dan adanya upaya pemisahan tempat wisata ziarah dan wisata umum, karena 

bagi pengunjung yang akan berwisata ziarah membutuhkan ketenangan dan 

kekhusuan. 

- Para Pengunjung wisata situ sangiang mencapai 500 orang per bulan, 

pengunjung bukan hanya dari wilayah Majalengka saja tapi ada juga yang dari 

luar Kabupaten dan bahkan dari pulau jawa. 

- Kontribusi PAD kepada Pemda sebesar 3,5 juta / tahun, namun pihak pengelola 

merasa keberatan karena tidak ada dasar hukumnya yang mengatur besarnya 

penyetoran PAD kepada Pemda, dalam penyetorannya tidak melalui rekening 

melainkan langsung kepada pemungut bahkan didatangi langsung ke lokasi 

dengan membubuhkan kwitansi. 

PENUTUP 
 

Demikian laporan hasil pembahasan dengan Dnas Instansi untuk 
bulan Maret  2011 dan Rencana Kerja untuk bulan April 2011 kami 
sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya. 
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