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DALAM kesempatan yang sangat istimewa ini, bertepatan dengan peringatan
HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72 ini, Suara Dewan hadir kembali
ditangan para pembaca. Dengan mengusung tema yang diambil dari Tema HUT
Kemerdekaan RI ke 72 yaitu Indonesia Kerja Bersama, kami kembali
menyuguhkan bentuk kerjasama dan bekerja bersama aantara pemerintah
daerah Kabupaten Kediri dengan DPRD kabupaten Kediri guna terwujudnya
pembangunan yang merata, adil dan seimbang , tentunya tepat sasaran. Hal ini
hanya bisa diwujudjkan jika antara legislatif dan eksekutif bisa bekerja bersama
dan bersama kerja sesuai dengan rencana kerja yang sudah rumuskan bersama
dalam RPJMD Kabupaten Kediri.

Kali ini akan kami sajikan berbagai macam capaian kinerja baik pemerintah
daerah maupun DPRD kabupaten kediri dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai lembaga legistatif dan eksekutif. Semoga apa yang kami sajikan
ini bisa menjadi tolak ukur bagi kinerja dua lembaga pemerintahan yang tidak bisa
dipisahkan guna muwujudkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri.
Juga sebagai penyemangat serta bentuk keseriusan pemerintah daerah dan
lembaga legislatif dalam mengawal pembangunan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam edisi kali ini, oleh karena
itu masukan, saran dan pendapat sangat kami harapkan guna penyempurnaan
majalah Suara Dewan sebagai bacaan yang menarik dan membangun bagi
masyarakat Kabupaten Kediri. Terakhir kami menyampaikan Dirgahayu
Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72..... MERDEKA....

Kerja Bersama
dan Kerja Sama
Kedua kata ini serupa, tapi tak sama dan dari segi
kebahasaan adalah kata “sifat” yang maknanya berbeda.
Dalam organisasi, kedua kata ini sangat diperlukan untuk
mencapai satu tujuan. Dalam perusahaan, tujuannya untuk
mencari profit atau keuntungan. Kalau dalam organisasi
publik, tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dan
kemakmuran. Juga dalam hal pmerintahan, Kerja Bersama
dan kerjasama sangat diperlukan guna terwujudnya
pemerataan pembangunan disegala bidang.
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DPRD dan Pemerintah Daerah
“Kerja Bersama” Membangun Daerah
DPRD mempunyai peran yang  besar dan strategis dalam
pembangunan daerah. Hal ini dapat diketahui bahwa setiap program
pembangunan daerah tahunan yang tertuang dalam APBD juga
harus mendapat persetujuan bersama DPRD. Sebuah proyek
pembangunan tidak bisa masuk dalam APBD apabila DPRD belum
sepakat untuk memberikan persetujuan bersama terhadap Raperda
APBD tersebut.

Dewan Sarankan Satpol PP
Perketat Pengawasan
Penyelenggara Tempat
Hiburan

Terkait  digerebegnya tarian
telanjang di Inul Vista oleh Polda
Jatim, DPRD Kabupaten Kediri
menyarankan agar Satpol PP
Kabupaten Kediri lebih memperketat
pengawasan di tempat-tempat
hiburan di wilayah Kabupaten
Kediri, karena di Kabupaten Kediri
cukup banyak jumlahnya.

Dewan Dorong Capaian PAD
Pajak Jual Beli Tanah
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kediri dari sektor
transaksi jual beli tanah dinilai cukup
tinggi. Karenanya perlu adanya
dorongan bagi dinas terkait di
Pemkab Kediri untuk memaksimalkan
capaian pajak dari jual beli tanah.

Dewan Minta Pengerjaan
Jembatan Desa Kedak Tepat
Waktu

Pembangunan jembatan Desa
Kedak Kecamatan Semen saat ini
dalam proses pembangunan. Hal
ini mendapatkan perhatian serius
kalangan DPRD Kabupaten Kediri.
Dewan berharap pengerjaan
jembatan Kedak dan ataupun
jembatan lainya di wilayah
Kabupaten Kediri bisa tepat
waktu.

Dewan Dukung Pemerintah
Batalkan Ide Sekolah Lima Hari
Seperti yang sudah diduga sebelumnya, beberapa anggota DPRD Kabupaten Kediri
meragukan adanya ide sekolah lima hari. Keraguan tersebut terjawab dengan pencabutan
sekolah lima hari. Karena belum dikaji secara mendalam dan belum ada pertimbangan matang
terkait kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
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DPRD dan Pemerintah Daerah
“Kerja Bersama” Membangun Daerah
DPRD mempunyai peran yang  besar dan strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat diketahui
bahwa setiap program pembangunan daerah tahunan yang tertuang dalam APBD juga harus mendapat
persetujuan bersama DPRD. Sebuah proyek pembangunan tidak bisa masuk dalam APBD apabila DPRD
belum sepakat untuk memberikan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD tersebut.

SUARA DEWAN- Peran DPRD dalam pembangunan daerah
tidak bisa dipisahkan dari fungsi DPRD yang diberikan oleh
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 149 UU Nomor 23 tahun
2014, DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan
peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Hal ini
disampaikan oleh H. Sulkani, Ketua DPRD Kabupaten Kediri.

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan DPRD dengan cara
membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak
menyetujui Raperda, mengajukan usul Raperda, dan menyusun
program pembentukan Peraturan Daerah. Fungsi anggaran
dilaksanakan DPRD dengan cara membahas KUA dan PPAS yang

disusun kepala daerah berdasarkan RKPD, membahas
Raperda tentang APBD Kabupaten, membahas

Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten,
dan membahas Raperda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

H. SULKANI
Ketua DPRD Kabupaten Kediri
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Sedangkan fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala
Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan
pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi anggaran yang melekat pada DPRD sangat berkaitan
erat dengan peran DPRD dalam pelaksanaan pembangunan
daerah. Hal ini dapat diketahui dari siklus proses penyusunan
APBD yang setiap tahunnya diawali dengan pelaksanaan
musrenbang dan penyusunan RKPD oleh pemerintah daerah,
kemudian dilanjutkan pembahasan bersama DPRD terhadap KUA
dan PPAS yang disusun kepala daerah berdasarkan RKPD, dan
hingga tahap terakhir pembahasan dantercapainya persetujuan
bersama atas Raperda APBD tersebut.

“ Sebelum melakukan pembahasan bersama terkait
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, anggota DPRD
melakukan kegiatan reses untuk menyerap dan menghimpun
aspirasi masyarakat dari masing-masing daerah pemilihannya
yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan dan bekal dalam
pembahasan APBD bersama eksekutif. Oleh karenanya untuk
memperoleh bahan pembahasan anggaran yang komprehensif
diperlukan upaya yang maksimal dari setiap anggota DPRD untuk
menyerap aspirasi rakyat utamanya dari masyarakat daerah
pemilihannya,” terang Sulkani.

 Hal ini menuntut seluruh aspek pembangunan harus
dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam suatu
gerak langkah bersama antara DPRD, pemerintah daerah dan
masyarakat. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen
melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban
setiap anggota DPRD Kabupaten/kota yang diamanatkan dalam
ketentuan pasal 161 huruf (i) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menempatkan rakyat pada posisinya sebagai subyek
sekaligus obyek pembangunan, memberikan kemung kinan yang
sangat fleksibel dalam rangka meraih tujuan pembangunan
tersebut. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sebagai pengarah pembangunan dan sebagai
pelaksana kehidupan berbangsa dan bernegara,
mengejawantahkan peranannya tersebut melalui penggalian,
pembinaan dan pengembangan segenap potensi rakyat agar
benar-benar dapat menjadikannya sebagai modal dasar dan
memperhitung kannya di dalam penentuan strategi dan arah
pembangunan di daerah.

Kepala Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) berperan sebagai penentu dari arah kebijakan
pembangunan daerah. Konsekuensi logis dari kontelasi
kekuasaan tersebut diatas adalah kerjasama yang harus terjalin

baik antara DPRD dengan Kepala Daerah. DPRD adalah mitra
kerja (counterpart) dari Kepala Daerah dan begitupun
sebaliknya.

Adanya pemerintahan di daerah yang bersifat otonom adalah
sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya azas
desentralisasi, yaitu azas penyerahan urusan pemerintahan dari
Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom tingkat atasnya kepada
Daerah Otonom menjadi urusan rumahtangganya.

Adapun yang dimaksud sebagai Daerah Otonom adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
tertentu yang berhak berwenang dan berkewajiban mengatur
dan mengurus rumahtangganya sendiri dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan dianutnya azas
desentralisasi maka diserahkanlah urusan-urusan tertentu
kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi urusan-urusan
rumahtangganya.

Urusan-urusan pemerintahan  yang telah diserahkan
kepadaPemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan azas
desentralisasi tersebut pada dasarnya telah menjadi wewenang
dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sepenuhnya. Dalam hal
ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah,
baik menyangkut penentuan keb ijakan, perencanaan, maupun
yang menyangkut segi-segi pembiayaannya.

Dengan demikian maka dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah, ada pembagian tugas yang jelas dan dalam
kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Kepala Daerah memimpin
ekskutif dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan
kebijakan daerah, sedangkan DPRD mempunyai fungsi
pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan.

“ Kiranya perlu ditegaskan disini bahwa, sesuai ketentuan
dalamUndang-UndangNomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa walaupun DewanPerwakilan
Rakyat Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan
daerah, tetapi DewanPerwakilan Rakyat Daerah tidak boleh
mencampuri bidang eksekutif tanpa mengurangi hak-haknya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
karena bidang eksekutif merupakan wewenang dan
tanggungjawab dari kepala daerah sepenuhnya,” jelas Sulkani.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, makajelaslah bahwa
kerjasama antara kepala daerah dengan DPRD sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah merupakan unsur yang
mutlak harus dijalankan. Hal ini antara lain tercermin dalam
proses penyusunanPeraturan Daerah dan penyusunan APBD.
Tanpa adanya kerjasama  yang baik diantara kedua pihak maka
tertib pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan
daerah yang diharapkanakan sulit tercapai, terangnya. (red)
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SUARA DEWAN- Otonomi daerah di era reformasi yang
telah berjalan di negara kita hingga saat ini, diharapkan mampu
memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah
dalam berbagai sektor  kehidupan. Dengan adanya otonomi dan
desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah ditujukan agar
pemerintah daerah mampu untuk mengelola maupun mengatur
pemerintahan di daerahnya sendiri dengan memanfaatkan segala
potensi yang dimiliki daerah. “ Peran aktif masyarakat lokal
setempat sangat berpengaruh terhadap laju perkembangan
pembangunan daerah dan serta jalannya pemerintahan di daerah
tersebut,”  terang Sentot.

Seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Hal ini
menunjukkan bahwa DPRD merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Peran DPRD Dalam
Merepresentasikan
Aspirasi dan
Kepentingan Rakyat
Gerakan reformasi membawa pengaruh besar
dalam membentuk pola pikir dan kesadaran
rakyat untuk lebih peduli terhadap
terpeliharanya integrasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Namun di sisi lain, euforia
reformasi ini menimbulkan dampak negatif
berupa tuntutan yang berlebihan terhadap
kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan daerah dengan slogan
“atas nama” rakyat. Apabila hal ini tidak
mendapatkan perhatian yang serius dari semua
pihak, maka masyarakat di daerah akan mudah
terjebak dalam ancaman “neo disintegrasi”
yang mengatasnamakan otonomi daerah.

 Menguatnya peran DPRD di era reformasi dan otonomi
daerah saat ini dapat terlihat dari peran DPRD yang menempati
posisi sentral dalam jalannya pemerintahan di daerah merupakan
fenomena yang cukup menarik.

Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya sempat
mengarah kepada institusi lembaga perwakilan rakyat ini kini
menjadi topik pembahasan yang menarik. Hal ini dikarenakan
terjadinya pergeseran peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga
perwakilan rakyat daerah di era otonomi daerah ini yang
ditandai dengan penegasan akan peran, tugas dan wewenang
DPRD. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam penjelasan umum
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang menjabarkan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan di daerah berbeda dengan penyelenggaraan
pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif, sedangkan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah.

Dengan demikian kedudukan serta keberadaan lembaga
perwakilan rakyat mengandung arti penting dalam
memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang
dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah. “Diharapkan
terbentuknya keserasian dan keterpaduan antara kebijakan yang
dirumuskan dengan partisipasi masyarakat yang secara aktif,
nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan yang diamanahkan
dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah,”
pungkas Sentot.  (red)

Drs. H SENTOT DJAMALUDIN
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri
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SUARA DEWAN- Fungsi utama lembaga perwakilan ini
adalah mewakili kebutuhan, aspirasi, perhatian dan prioritas
masyarakat dengan mengartikulasikan masukan serta aspirasi
masyarakat, lalu mengubahnya menjadi kebijakan. Fungsi kedua,
menyusun peraturan daerah, termasuk anggaran pemerintah
daerah yang dijalankan dengan selalu memperhatikan kebutuhan
masyarakat daerah setempat. Sementara fungsi ketiga dari
lembaga perwakilan rakyat daerah ini adalah fungsi pengawasan
untuk menjamin dan memastikan konsistensi pelaksanaan
Peraturan Daerah, anggaran dan kebijakan daerah yang telah
dilakukan pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara
DPRD dan eksekutif.

Peran DPRD Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah merupakan institusi yang sangat penting bagi demokrasi dan
pembangunan. Lembaga perwakilan rakyat daerah adalah lembaga penyampai kepentingan dan aspirasi
masyarakat yang diubah ke dalam suatu kebijakan daerah.

“ Desentralisasi demokrasi di Indonesia telah menciptakan
sistim check and balances dalam menjalankan tata pemerintahan
daerah, dengan memberikan kewenangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai lembaga
perwakilan rakyat daerah saat ini lebih cerdas dan kompeten
dibandingkan anggota di masa lalu, “ jelas Iskak.

Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam pembahasan
bersama sebagai tahapan dalam penyusunan peraturan daerah,
tidak hanya menyetujui draft yang dipersiapkan dan diajukan oleh
pemerintah daerah. Selain itu DPRD juga memainkan peran
penting dan stratergis dalam proses penyusunan anggaran
daerah.

Pemerintah daerah melakukan pembahasan dengan DPRD
mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting di daerah.
DPRD secara aktif turut mengambil bagian dalam perencanaan
untuk pengembangan ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
Melalui pemilihan umum yang jujur  dan adil, Anggota DPRD pun
kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu. Anggota DPRD
merupakan sosok-sosok pemimpin yang mewakili rakyat dari
daerah pemilihannya dimana masyarakat dari daerah
pemilihannya tersebut memiliki harapan yang tinggi terhadap
mereka. “Terhadap masyarakat yang menjadi konstituennya
setiap Anggota DPRD berkewajiban untuk menyerap dan
menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara
berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara
moral dan politis. Hal ini sejalan dengan amanah pasal 161
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,” imbuh Iskak. (tim)

ISKAK, S.Ag.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri

7
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SUARA DEWAN-Pengawasan merupakan bagian dari
pengendalian. Tujuan dari  kegiatan pengawasan adalah untuk
mengetahui,  sedangkan kegiatan pengendalian adalah
mengarahkan,  memperbaiki,  kegiatan yang salah dan
meluruskannya menuju arah yang benar. Sistem pengendalian

Peran DPRD Dalam
Pengawasan Kebijakan Daerah
DPRD sering dipahami sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang  dibentuk di setiap provinsi dan
kabupaten/kota.  Sebelum era reformasi  DPRD lebih dikenal sebagai lembaga yang menjalankan
kekuasaan legislatif. Namun setelah reformasi ini terjadi pergeseran peran dan fungsi DPRD, dimana
DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah memiliki fungsi
pembentuk peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan (controlling)
yang diemban oleh DPRD adalah dalam tataran pengendalian kebijakan yang intinya guna menciptakan
check and balance dalam jalannya pemerintahan daerah.

pemerintah dapat dibagi menjadi pengendalian internal dan
eksternal. Pengendalian internal meliputi Badan Pengawas
Keuangandan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau
nama lain  yang secara fungsional melaksanakan pengawasan
internal adalah aparat pengawasan  internal pemerintah yang
bertanggungjawab langsung kepada  Menteri/Pimpinan Lembaga;

ARIEF JUNAIDI, SH
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri
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Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
Sedangkan pengawasan eksternal pemerintah meliputi
pengawasan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),  pengawasan
DPRD (pengawasan politis), pengawasan masyarakat
(wasmas) dan pengawasan lembaga peradilan (pengawasan
yudikatif).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2008
 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disebut
sebagai Badan Pengawasan Intern Pemerintah adalah Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu aparat
pengawasan  intern pemerintah yang bertanggungjawab
langsung  kepada Presiden; Inspektorat  Jenderal atau nama lain
yang secara fungsional  melaksanakan pengawasan intern
adalah aparat  pengawasan intern pemerintah yang
bertanggungjawab langsung  kepada  Menteri/Pimpinan 
Lembaga; Inspektorat Provinsi yaitu aparat  pengawasan intern
pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur;
dan Inspektorat Kabupaten/Kota  yaitu aparat pengawasan
intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung
kepada Bupati/Walikota.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut BPK tidak disebutkan
sebagai  badan pengawas internal pemerintah, sehingga Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut sebagai pengawas eksternal
pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan
badan pengawas tertinggi dalam hal keuangan Negara,
sebagaimana diatur dalam Bab VIIIA Pasal 23E, 23F dan 23G UUD
Negara Republik Indonesia 1945. Kedudukan Badan Pemeriksaan
Keuangan diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2006,  BPK
merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam
memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU),
dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.

“ Pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah
sebagaimana  yang diamanatkan dalam pasal 153 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah tentunya
sangat berbeda konteksnya dengan pengawasan eksternal yang
dijalankan oleh lembaga negara tersebut,” terang Arief.

Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Pemerintahan
Daerah, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota  dan peraturan bupati/walikota dan
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

kabupaten/kota, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai dengan Tata Tertib DPRD, pelaksanaan fungsi
pengawasan tersebut DPRD Kabupaten Kediri melakukan
kegiatan berupa kunjungan kerja, peninjauan lapangan, dan
rapat-rapat dengar pendapat  yang  memiliki output  berupa
pandangan, saran-saran maupun rekomendasi kepada
eksekutif/kepala daerah.

Partisipasi publik dan stakeholder dalam memberikan
informasi pembangunan dan kinerja pemerintah daerah sangat
relevan saat sekarang ini, karena hal tersebut sangat membantu
DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian
nampak jelas bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang mempunyai fungsi antara lain melakukan fungsi
pengawasan politik (kebijakan).

Sebagaimana ditegaskan dalam PenjelasanUndang-Undang
Nomor 23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
DPRD dan kepala daerah mempunyai kedudukan yang setara dan
bersifat kemitraan.

 Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya
terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas, namun juga
semestinya setar a dalam hal tanggungjawab dan kapasitas
dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan
berjalaan dengan baik. Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah
memegang tiga peranan penting yaitu pembentukanPerda,
Anggaran dan Pengawasan.

Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Perda DPRD
senantiasa berupaya untuk mendukung terciptanya pelayanan
publik yang  baik dan memenuhi standar guna menjamin
pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan
fungsianggaran (budgeting), DPRD semaksimal mungkin
berupaya untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan
dapat tepat sasaran, efisienbaik jumlah maupun waktunya.
Sedangkan dalam pelaksanaan f ungsi pengawasan DPRD
memaksimalkan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan
peraturan daerah dan utamanya mengawasi penggunaan
anggaran APBD  yang telah disepakati bersama pemerintah
daerah.

“ Memahami peranan DPRD yang sangat strategis tersebut,
menimbulkan harapan yang sangat besar dari masyarakat agar
wakil rakyat yang telah terpilih untuk periode 2014-2019 saat ini
dapat menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat,
melaksanakan tanggungjawab dan kapasitasnya untuk
memaksimalkan  fungsi pengawasan DPRD guna memastikan
proses pemerintahan dan pembangunan di daerah berjalan
denganbaik, dimana salah satu indikatornya yaitu perbaikan
kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Kediri,
imbuh Arief. (red)
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SUARA DEWAN - “Mewujudkan cita-cita kemerdekaan
bukan tanggung jawab perseorangan ataupun satu golongan, tapi
tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Karena itu merupakan
konsekwensi sebagai bagian bangsa ini,” ujar Ketua Fraksi PDI
Perjuangan DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro, SE. MM.

Murdi Hantoro menyatakan, gerakan merongrong
kedaulatan bangsa merupakan bentuk pengingkaran terhadap
tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. “Jelas kemerdekaan
bangsa ini adalah kesepakatan seluruh elemen bangsa. Maka jika
ada yang mengacau keberlangsungan pemerintahan maupun
keberlanjutan pembangunan, berarti merupakan tindakan
merongrong tujuan kemerdekaan,” lanjutnya.

Menanggapi tema hari ulang tahun kemerdekaan (HUT)
kemerdekaan RI 72 “kerja bersama”, Murdi Hantoro
menyatakan hal tersebut merupakan upaya mengingatkan
kembali kewajiban seluruh elemen masyarakat terhadap arah
perjalanan bangsa paska kemerdekaan. Menjaga
keberlangsungan bangsa, lanjut Murdi Hantoro memerlukan

Membangun Bangsa
Adalah Tanggung Jawab
Seluruh Elemen

Sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia
adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan hal
tersebut dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu bekerja sesuai peran dan
fungsinya guna mewujudkan tujuan tersebut diatas. 

mewujudkan cita-cita kemerdekaan, waktunya sangat panjang.
Paling tidak ada 2 cobaan untuk mewujudkannya, yakni,
ancaman disintegrasi bangsa dengan berkembagnya faham
radikalisme dan dominasi kepentingan kelompok tertentu. Selain
itu, ancaman yang juga membahayakan adalah terjadinya
penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggara negara.  “Disinilah sebenarnya penting peran
seluruh elemen bangsa. Jika kita sepakat sebagai bangsa dan
negara maka sudah semestinya bisa menanggalkan kepentingan
pribadi maupun kelompok saat bicara, bersikap maupun
bertindak atas nama kepentingan negara,” tegas Murdi Hantoro.

Untuk itu Murdi Hantoro berharap seluruh elemen
masyarakat di Kabupaten Kediri dapat lebih bijak dalam
mensikapi persoalan daerah. “Saya yakin seluruh komponen
masyarakat, politisi maupun birokrat di Kabupaten Kediri arif dan
bijak dalam besikap. Karena hal itu modal kunci untuk berjalannya
layanan pemerintah dan proses pembangunan secara maksimal.
Mari kita wujudkan pemerintahan secara proporsional. (tim)

perjuangan yang tidak kalah beratnya dengan merebut
kemerdekaan. “Mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-
cita bangsa tidak mudah, diperlukan perjuangan panjang dan

pengorbanan besar,” jelasnya
Makna kerja bersama adalah saling bahu -

membahu mewujudkan cita-cita bangsa,
mengesampingkan kepentingan pribadi
maupun golongan. Untuk dapat mewujudkan
hal itu, diperlukan kesadaran patriotisme
dari semua pihak. “Tidak gampang

MURDI HANTORO, SE. MM.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan
DPRD Kabupaten Kediri
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SUARA DEWAN -Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD
Kabupaten Kediri, H. Mundhofir, SH menyatakan, bekerja
bersama sebagaimana tema peringatah Haru Ulang Tahun (HUT)
RI 72 memerlukan kebersihan hati dan ketulusan. Menurutnya,
kebersihan hati dan ketulusan merupakan syarat mutlak yang
harus dimiliki masing-masing golongan dalam berbuat untuk
bangsanya.

“Pengorbanan para pendahulu kita itu tidak kecil, harta
benda bahkan nyawa. Jadi tidak main-main yang dilakukan
untuk meraih kemerdekaan. Kalau tidak memiliki hati bersih,
tulus dan iklas tidak mungkin mau berbuat seperti itu, tidak
merasakan hasilnya lagi,” ujarnya

Mundhofir mengatakan, terjadi penurunan semangat
kebangsaan pada hampir seluruh komponen bangsa. Menurutnya
banyak faktor yang mempengaruhi hingga terjadinya penurunan
semangat kebangsaan tersebut. Diantaranya, dinamika
perjalanan politik bangsa paska kemerdekaan yang berdampak
buruk pada kehidupan masyarakat secara langsung. Arus
perkembangan modernisasi dan globalisasi yang membuahkan
sifat individualistik pada masyarakat.

“Waktu 72 tahun itu lama, perjalanan bangsa ini pada kurun
waktu tersebut terjadi pergolakan yang berdampak langsung
terhadap buruknya kehidupan masyarakat. Otomatis karena
dampak itu sikap masyarakat terhadap negara, dalam hal ini
 pemerintah sangat beragam yang kecewa dan kemudian apatis
besar, “ jelas Mundhofir.

Mundhofir mencontohkan peristiwa disekitar tahun 1965,
 dimana Indonesia dilanda konflik horisontal hingga menelan
korban ribuan jiwa. Belum lagi serentetan peristiwa lain yang
juga banyak menelan korban. “Terlepas kepentingan masing-
masing kelompok yang terlibat konflik, pada ujungnya rakyat
yang menjadi korban dan menderita. Ini sejarah yang pernah
dialami bangsa ini,” jelasnya

Padahal menurut Mundhofir, sebelum meraih kemerdekaan
bagsa Indonesia masih bisa bersatu melawan penjajah, tanpa
melihat perbedaan suku, ras, maupun keyakinan agama. “Ini

Membangkitkan Bangsa Dengan
Nurani Bersih
Perjalanan Bangsa Indonesia yang sudah mencapai 72 tahun mendapat tanggapan tersendiri dari
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini menyerukan untuk membersihkan hati nurani dalam
bersikap dan bertindak untuk bangsa. Pasalnya, untuk dapat membangkitkan kembali bangsa dari
keterpurukan paska reformasi diperlukan ketulusan.

dibuktikan denga banyaknya pergerakan kemerdekaan dari
berbagai daerah dan keanekaragaman budaya, adat istiadat
serta keyakinan, mereka bisa bersatu dan berhasil mengusir
penjajah. Tapi mengapa kita yang tidak ikut berjuang, hanya
tinggal meneruskan saja perjalanan bangsa ini justru saling
serang dengan perbedaan yang terkadang sengaja diciptakan
sendiri,”papar Mundhofir.

Mundhofir berharap seluruh elemen bangsa kembali
merenung dan menata hati sebelum bersikap dan bertindak atas
nama bangsa ini. Hal itu untuk mengaca dan merefleksi apakah
tindakan yang hendak dilakukan sudah sesuai dengan cita-cita
luhur kemerdekaan bangsa IIndonesia 

“Saah satu ciri khas sikap dan perbuatan iklas adalah tidak
pernah merasa berbuat lebih dibanding orang lain maupun
kelompok lain. Maka tidak ada yang merasa lebih berhak
dibanding kelompok lain. Jika itu bisa terwujud, saya yakin
bangsa ini segera bisa bangkit dari keterpurukan “ pungkasnya.
(tim)

H. MUNDHOFIR, SH
Ketua Fraksi PKB
DPRD Kabupaten Kediri
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SUARA DEWAN - “Sikap kritis dan perbedaan pendapat
terhadap kebijakan itu sebuah dinamika. Jangan dimaknai
perlawanan terhadap negara. Justru sikap ini untuk menguji
terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah tepat dengan
kebutuhan masyarakat dan arah perjalanan bangsa,” ujar ketua
fraksi PAN DPRD Kabupaten Kediri Muhaimin.

Ia berkeyakinan, sikap berani mengkritisi kebijakan
pemerintah adalah salah satu wujud jiwa patriotisme untuk
membela tanah air, kendati acapkali mendapat tanggapan kurang
mengenakan. “Dari masa ke masa sikap kritis terhadap
kekuasaan pemerintah sering mendapat tekanan dari pihak
tertentu, terutama dari kelompok yang pro terhadap pemerintah.
Namun jangan lupa sekuat apapun kekuasaan tetap memiliki titik
lemah dan kekurangan, disitulah perlunya daya kritis sebagai
pengimbang. Tapi memang tidak semua berfikir seperti itu,
kebanyakan justru dihimpit dan dikucilkan,”terang Muhaimin.

Menanggapi seruan presiden untuk bekerja bersama
sebagaimana dalam tema HUT Kemerdekaan RI 72, Muhaimin
memahaminya bahwa sikap kritis terhadap pembangunan dan
kebijakan pemerintah juga merupakan wujud kerja bersama.
Sebab kritik terhadap kebijakan pembangunan juga merupakan
kerja politik sebagai pengimbang aspirasi masyarakat.

“Dalan struktur masyarakat yang homogen dengan
keanekaragaman budaya adat istiadat serta kapasitas intelektual
harapan dan keinginanya jelas berbeda. Terlebih persoalan
strata sosial dan kesejahteraan yang belum merata, pasti
menghasilkan tingkat kebutuhan masyarakat yang juga beragam.

Berfikir Kritis Sangat Berharga
Untuk Kemajuan Bangsa
Sikap kriris justru sangat diperlukan agar tidak terjebak pada penyimpangan dari tujuan yang
diharapkan. Pada konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap kritis justru diperlukan
penyeimbang kebijakan dan regulasi pembangunan agar tidak melenceng arah perjalanan
pembangunan. 

Semua itu tidak mungkin bisa diakomodir seluruhnya oleh
kekuasaan,”tegasnya.

Namun sikap kritis lanjut Muhaimin harus bersifat
konstruktif. Sebab jika kebablasan dan tidak terkendali akan
menjadi kontra produktif, hingga dapat mengarah pada
disintegrasi bangsa. “Namun jangan sampai sikap kritis tersebut
mejadi kontra produktif hingga memunculkan radikalisme, yang
ini tidak boleh dibiarkan. Karena bisa terjadi disintegrasi bangsa
jika tidak terkendali,” ujarnya.

Terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai
naungan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, Muhaimin
mengatakan kesepakatan tersebut sudah selesai sejak
diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. “Kalau itu sudah
selesai sejak proklamasi 17 Agustus 1945, saat ini era mengisi
kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan,”
pungkasnya. (tim)

MUHAIMIN
Ketua Fraksi PAN
DPRD Kabupaten Kediri
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SUARA DEWAN - Ketua fraksi Partai Gerindra DPRD
Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono menyatakan, kekayaan
khazanah bangsa yang berupa keberagaman merupakan salah
satu titik rawan disintegrasi bangsa manakala salah dalam
mensikapinya. Namun diakuinya jika bisa dikelola dengan baik
menjadi potensi luar biasa untuk kemajuan dan kesejahteraan
masyarakatnya.

“Harus diakui bahwa keanekaragaman suku, bangsa berikut
adat istiadat pada masyarakat Indonesia memiliki potensi dipecah
belah oleh kepentingan individu maupun kelompok kepentingan
tertentu. Tinggal bagaimana semua pihak memiliki sikap bijak dan
arif dalam mensikapinya,” ujarnya.

Terlebih, lanjut Totok, jika keberagaman cara pandang
tersebut dikaitkan dengan urusan politik kekuasaan, jelas potensi
perpecahan tersebut semakin besar. Hal itu dilatarbelakangi cara
pandang secara kelompok masing-masing partai politik sangat
berbeda. 

Totok mencontohkan hal yang pernah dialami Partai
Gerindra yang dianggap membahayakan kedaulatan negara oleh
kelompok tertentu. Padahal, anggapan tersebut tidak memiliki
dasar yuridis serta bukti cukup.

“Seperti yang pernah terjadi dikancah politik nasional,
bagaimana bisa Partai Gerindra yang memiliki sudut pandang
berbeda dalam menyikapi suatu persoalan negara, lantas dituding

Demokrasi,
Perbedaan adalah
Khazanah Bangsa
Keberagaman suku, adat istiadat dan potensi
wilayah Indonesia merupakan khazanah
bangsa. Keberagaman itu juga harus diakui
membawa dampak keberagaman daya fikir
dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan.
Dibutuhkan sikap dewasa dan arif masing-
masing pihak dalam untuk menjaga integritas
dan keutuhan bangsa.

membahayakan Pancasila dan kedaulatan negara serta disebut
golongan intoleran. Bagi saya itu merupakan sudut pandang yang
amat sempit dan dangkal,” kata Totok Minto Leksono.

Padahal Partai Gerindra sebagai salah satu kekuatan politik
memiliki komitmen kuat untuk tegaknya NKRI. Sebab partai
Gerindra, lanjut Totok, adalah partai yang lahir dari rahim
patriotisme dan nasionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan
NKRI sesuai cita-cita para pendahulu yang memperjuangkan
Bangsa.

Soal seruan presiden “Bekerja Bersama” dalam HUT
Kemerdekaan RI 72, Totok mengaku pesimis bisa terealisasi
mengingat sebagian elemen bangsa khususnya persoalan politik
belum memiliki paradigma politik kebangsaan yang luas.

“Bagaimana mau bekerja bersama jika masih ada yang
belum bisa memisahkan persoalan dan kepentingan negara
dengan kepentingan pribadi dan golongannya. Soal kepentingan
negara, seharusnya siapapun dari kelompok manapun memiliki
hak dan kewajiban yang sama, NKRI harga mati,” tegas Totok.

“Bekerja Bersama” kata Totok dapat dilaksanakan manakala
semua pihak memiliki kearifan dalam mensikapi persoalan
negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. “Yang dibutuhkan
adalah ketulusan dan komitmen semua pihak untuk mengurus
kepentingan negara ini secara benar dan proporsional.
Perbedaan pendapat harusnya dipahami sebagai
keanekaragaman khazanah bangsa,”pungkas Totok. (tim)

TOTOK MINTO LEKSONO, SH. MH.
Ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kediri
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SUARA DEWAN - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten
Kediri, Drs. Sigit Sosiawan, SE. menjelaskan, setiap komponen
bangsa memiliki kewajiban untuk membagun negara. Sebab
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
merupakan hasil kesepakatan dan kebulatan tekat seluruh rakyat
dengan berbagai kebhinekaan didalamya untuk berdaulat. 

“Proklamasi 17 Aguatus 1945 merupakan tonggak sejarah
bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa
menyatakan diri berdaulat menjadi NKRI. Tujuan berdaulatnya
berbagai macam suku, bangsa dan kepercayaan yang dianutnya
agar bisa saling melindungi, mewujudkan kesejahteraan dan
mencerdaskan bangsa, jadi semua memiliki kewajiban untuk
mewujudkan hal tersebut,” ujarnya.

Sehingga kata Sigit Sosiawan kewajiban melaksanakan
pembangunan bukan hanya tertumpu pada pemerintah dan
kelompok yang saat ini berkuasa saja. Namun, seluruh elemen
masyarakat, baik partai politik maupun masyarakat umum juga
memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan. “Sebab
mereka juga ikut bernaung dalam NKRI, jadi juga punya
kewajiban terhadap bangsa dan negaranya,” tegas Sigit
Sosiawan.

Ia menilai tindakan kontraproduktif dengan munculnya faham
radikal pada sebagian kelompok masyarakat adalah bentuk
pengingkaran terhadap NKRI. Sebab menurutnya penyampaian
aspirasi pada pemegang kekuasaan dan pemerintah saat ini bisa
dilakukan dengan berbagai macam cara yang bersifat
konstruktif.  “Tidak semua keinginan dan kepentingan kelompok
masyarakat terakomodir dalam kekuasaan negara memang, di
negara manapun seperti itu, karena negara memiliki
keterbatasan kemampuan, baik sumber daya maupun sumber
dana. Semua pasti akan dipenuhi secara bertahap.
Untuk menyampaikan aspirasi banyak cara
yang bisa dilakukan secara bijak,” jelasnya.

14

“ Kerja Bersama ”
Perlu Konsisten dan Berkelanjutan
Makna jargon “Kerja Bersama” dalam HUT RI 72 sangat luas karena mencakup seluruh sendi kehidupam
berbangsa dan bernegara. Bekerja Bersama juga dapat dimaknai sebagai seruan untuk mengingatkan
kewajiban seluruh elemen bangsa agar bekerja guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Sigit Sosiawan mengibaratkan, tindakan kontra produktif
yang dilakukan oleh sebagian elemen masyarakat seperti
bermain api di dapur rumahnya sendiri. “Ibarat bermain api di
dapur rumah sendiri, jika dapur terbakar, maka bisa jadi seluruh
bangunan rumah juga akan ikut terbakar, kalau sudah begitu
siapa yang rugi, kita semuakan?, tanya Sigit.

Ia berharap seluruh lapisan masyarakat bisa konsisten
dengan cita-cita kemerdekaan. Hal itu menurutnya sebagai
syarat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. “Tidak
mungkin ada penguasa yang menghendaki runtuhnya negara
yang dipimpin, pasti semua memiliki tujuan baik. Maka dengan
peran masing-masing elemen masyarakat, apakah sebagai
partai oposisi maupun kelompok penentang ataupun pendukung,
semua ada gunanya asal juga konsisten dengan perannya,”
tutupnya. (tim)

Drs. SIGIT SOSIAWAN, SE
Ketua Frakai Golkar DPRD Kabupaten Kediri,
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SUARA DEWAN - Celakanya, event pergantian kekuasan
baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah justru tidak
diimbangi penyelenggaraan pemerintahan lebih profesional yang
mampu melayani kebutuhan masyarakat. Sebab para pemegang
kekuasan cenderung memperhatikan dan menghitung tenggat
waktu periodisasi kekuasaanya dibanding merealisasikan visi
dan misi yang dibuatnya sendiri.

“Ada penyimpangan cukup fatal dalam gerakan reformasi,
dimana gerakan ini hanya berjalan tanpa ada proses
pengkawalan. Yang terjadi justru berjalanya pemerintahan
tanpa arah dan jauh dari cita-cita kemerdekaan,” tegas Antox
Prapungka Jaya, SE. MM. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD
Kabupaten Kediri.

Lahirnya gagasan restorasi kebangsaan, lanjut Antox adalah
upaya meluruskan kembali ideologi kebangsaan yang merupakan
kesepakatan luhur seluruh komponen bangsa Indonesia untuk
menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Lebih lanjut Antox nejelaskan restorasi merupakan
mengembalikan Pancasila menjadi jati diri negara bangsa sebagai
dasar kehidupan bersama. Restorasi mensyaratkan perubahan
mendasar, menyeluruh/terpadu, yang melibatkan populasi
besar dengan pengerahan energi berpikir yang kuat, terarah,

Kerja Bersama
dan Restorasi
Kebangsaan
Perjalanan politik paska reformasi dinilai
banyak orang sudah melenceng dari
tujuan utamanya. Pergerakan yang
diharapkan membawa perubahan
sistim ketatanegaraan pola orde
baru yang cenderung otoriter
demi pelanggengan kekuasaan
menjadi pola pemerintahan demokratis. Pola
demokrasi sebagai produk reformasi pada
kenyatanya hanya menghasilkan event rutinitas
politik sebagai tanda pergantian kekuasaan.

dan berjangka waktu panjang. Restorasi Indonesia, bertitik-
tumpu pada perubahan pola pikir masyarakat Indonesia dari
kepura-puraan menjadi keterus-terangan! Awal restorasi
sebagai gerakan perubahan memperbaiki kondisi negara,
bangsa, dan masyarakat, yang rusak dan menyimpang dari
tujuan (tertuang pada pembukaan UUD 1945). 

“Penyimpangan arah perjalanan bangsa ini diakibatkan
banyak faktor, termasuk campur tangan asing. Salah satunya
neoliberalime yang tidak disadari telah mencengkraman ekonomi
Indonesia. Reformasi 1998 sebagai sebuah ikhtiar demokratisasi
Indonesia ternyata menyisakan kekecewaan. Demokratisasi jadi
rutinitas kekuasaan tanpa memunculkan para pemimpin
berkualitas, visioner dan layak diteladani,” papat Antox.

Seruan “Bekerja Bersama” yang dicanangkan Presiden
Jokowi dalam HUT RI 72, diharapkan mampu menjadi kepingan
gerakan restorasi kebangsaan. Sebab semangat seruan tersebut
bermakna mengajak seluruh bangsa untuk ikut bekerja
menuwudkan tujuan bangsa.

Antox menambahkan, seruan “Bekerja Bersama”
merupakan hal rasional yang harus dilakukan oleh segenap
rakyat Indonesia. “Namun jangan sampai seruan itu hanya isapan
jempol semata, setelah HUT RI tidak ada tindakan nyata,”
serunya. (tim)

ANTOX PRAPUNGKA JAYA, SE. MM.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kediri
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SUARA DEWAN - Yakup, S.Pd.  Ketua Fraksi Partai
Demokrat DPRD Kabupaten Kediri menyatakan, tidak
terealisasinya jargon politik oleh pemerintah karena tidak
dibarengi oleh sistim perencanaan program yang disusun secara
matang. Sehingga jargon tersebut terkesan hanya bersifat
spontanitas untuk merespon tren issue yang sedang
berkembang.

"Banyak sekali kakau kita lihat jargon-jargon yang dibikin
pemerintah tidak pernah ada bukti konkritnya. Semisal, program
Nawacita, statmen presiden untuk kerja, kerja, kerja. Mana
bukti konkritnya?," ujar Yakup.

Ditingkat daerah, kata Yakup, kinerja pemerintah masih
kurang maksimal. SILPA APBD Kabupaten Kediri yang tinggi,
menurut Yakup, menunjukkan kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) kurang maksimal. "Hal ini menunjukan
perencanaan yang kurang bagus pada program yang disusun
pemerintah," jelasnya.

Selain itu, lanjut
Yakup, visi Kabupaten
Kediri untuk mewujudkan
ketahanan pangan juga
belum bisa tercermin
sebagai skala prioritas
dalam penganggaran
pembangunan daerah.
Penganggaran pada

Rasionalisasi "Kerja Bersama"
Dalam Konteks Kabupaten Kediri
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kediri menganggap terlalu banyak jargon politik baik yang
dilontarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang tidak pernah ada realisasinya secara konkrit.
Jargon-jargon tersebut dinilai hanya menjadi bumbu-bumbu manis untuk menghibur hati masyarakat.

sektor ini dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan sektor lain
yang seharusnya hanya bersifat sebagai penunjang. Disamping
itu, kebijakan pembangunan juga terkesan kurang memperhatikan
ketersediaan lahan pertanian sebagai penghasil pangan.

"Penyempitan areal pertanian di Kabupaten Kediri cukup
besar. Lahan-lahan tersebut beralih fungsi menjadi pemukiman
dan areal industri. Jika tidak ada kebijakan khusus, dikawatirkan
areal pertanian Kabupaten Kediri akan semakin menyempit. Lalu
bagaimana pemerintah Kabupaten Kediri bisa mewujudkan
ketahanan pangan?," jelas Yakup.

Hal lain yang tak kalah pentingnya menurut Yakup adalah
persoalan pendidikan masyarakat yang juga tertuang dalam misi
Kabupaten Kediri. Masih rendahnya ketersediaan alat peraga
dimasing-masing sekolah menjadi salah satu hambatan bagi
proses belajar para siswa. "Daerah lain memfasilitasi sektor
pendidikan luar biasa, bukan hanya alat peraga, seragam siswa,
hingga sarana transportasi bisa disediakan. Di Kabupaten Kediri
hal tersebut belum bisa tersedia, padal hal itu sarana penunjang
yang penting bagi peningkatan kualitas pendidkan. Bagaima bisa
mewujudkan masyarakat Kediri cerdas jika sarananya tidak
memadahi?," lanjutnya.

Melihat sekian persoalan tersebut, Yakup megaku pesimis
terhadap seruan "Bekerja Bersama" dalam peringatan HUT
Kemerdekaan RI 72. Alasannya, diperlukan sinergi seluruh pihak
untuk dapat mewujudkanya. Sementara banyak persoalan yang
menjadi hambatan mensinergikan pemikiran dan gagasan dalam
proses pembangunan dan kebijakan pemerintah.

"Anggota DPRD dipilih masyarakat secara langsung, dengan
keberadaan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan
pada masyarakat. Maka diperlukan sinergi pemikiran antara
DPRD dengan pemerintah untuk dapat melayani masyarakat
dengan baik. Sikap saling terbuka, saling memahami dan satu hal
lagi hilangkan sikap apologis untuk mempertahankan kebijakan
yang kurang tepat. Kritik dan masukan pada pemerintah itu
penting untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat,"
pungkas Yakup. (tim)YAKUP, S.Pd.

Ketua Fraksi Partai Demokrat
DPRD Kabupaten Kediri
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SUARA DEWAN - Perhelatan akbar Festival Panji Nasional
dan Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri 2017 yang
dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr.
Muhajir Effendy, M.A.P. tersebut ditandai dengan pengguntingan
pita oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan
didampingi Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno, Wakil Bupati
Kediri Drs. H. Masykuri, Ketua DPRD Kabupaten Kediri H.
Sulkani, Wakil Ketua DPRD Arief Junaidi, SH, Ketua TP3
Kabupaten Kediri Ir. H. Sutrisno, Kapolres Kediri AKBP.
Sumaryono, SH, SIK, MH, serta Dandim 0809 Kediri Letkol Arm
Joko Setiyo, M.Si (Han). Setelah pemotongan pita semua tamu

Dewan Apresiasi
Penyelenggaraan Pekan Budaya

Panji Merajut Keharmonisan Nusantara

Pemerintah Kabupaten Kediri baru saja mempersembahkan agenda tahunan berupa Pekan Budaya dan
Pariwisata dengan tema Panji Merajut Keharmonisan Nusantara yang digelar di Kawasan Simpang Lima
Gumul (SLG) dimulai tanggal 16 Juli hingga 22 Juli 2017.

undangan menuju panggung utama untuk menyaksikan Parade
budaya dan mobil hias.

“Merupakan kebanggaan bagi kami, bahwa Festival Panji
Nasional diselenggarakan di Kabupaten Kediri bersamaan dengan
pelaksanaan Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri
Tahun 2017,” kata Bupati Haryanti mengawali sambutannya.
Menurutnya, kegiatan Pekan Budaya dan Pariwisata merupakan
agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Kediri, sebagai bagian
dari media promosi dan apresiasi seni, tidak hanya dari
Kabupaten Kediri tetapi juga dari berbagai daerah.

“Mengambil tema “Panji Merajut Keharmonisan Nusantara”
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dengan Tagline “Panji Balik Kampung”, Festival Panji Nasional dan
Pekan Budaya dan Pariwisata Tahun 2017 merupakan sarana
untuk menghimpun kembali Budaya Panji yang berakar di Jawa
Timur khususnya Kediri, yang telah tersebar ke seluruh
Nusantara, kemudian kita rangkai kembali menjadi lebih indah dan
lebih bermakna. Tema ini sekaligus untuk mendorong naskah
cerita panji sebagai Memory of the World (MoW) Unesco,” lanjut
beliau.

Di kesempatan yang sama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhajir Effendy, MAP menyampaikan
arah pembangunan nasional kebudayaan di Indonesia sangat
menekankan pada penguatan jati diri dan pembangunan karakter
bangsa. Karakter harus dibangun dengan sungguh-sungguh dan
pembangunan karakter harus merupakan usaha yang sadar
terarah dan sistematis agar dapat mencerminkan jati diri sesuai
dengan nilai-nilai luhur.

“Karakter bangsa seharusnya menjadi arus utama dalam
pembangunan nasional kebudayaan, artinya dalam setiap upaya
pembangunan harus selalu memikirkan keterkaitan dan
dampaknya terhadap pembangunan karakter. Harapannya nanti
karakter yang terbentuk akan mengarah pada hal yang bernilai
positif,” urai Mendikbud.

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa amanah untuk
mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas pendidikan semata.
Lebih dari itu, nilai-nilai luhur nenek moyang dan perilaku

kebiasaan yang turun temurun, keteladanan yang diwariskan
oleh nenek moyang, merupakan investasi kebudayaan yang
sangat berperan untuk mencetak anak-anak bangsa yang cerdas
dan berbudaya, bermoral dan berakhlak baik serta sangat
menghargai sejarah dan kebudayaan.

Festival Panji Nasional ini juga dihadiri oleh Pemerhati
Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia Prof. Wardiman
Djojonegoro yang merupakan salah satu penggagas yang
mengusulkan hikayat Panji ini menjadi kekayaan dunia.

Agenda kegiatan yang disuguhkan di Kawasan SLG sama
seperti tahun sebelumnya. Acara ini diawali dengan Parade
Budaya dan Pawai Mobil Hias yang merupakan rangkaian
pembukaan Pekan Budaya Dan Pariwisata Tahun 2017,
kemudian digelar Pameran Pariwisata, Budaya dan UMKM
bertemakan Kampung Panji dan Rumah Peradaban serta Kediri
Street Food Festival di area pameran.

Warung Aspirasi Panji
Dalam Pameran Pariwisata, DPRD Kabupaten Kediri juga

ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Dengan tema Warung
Aspirasi Panji, stand DPRD Kabupaten Kediri banyak sekali
dikunjungi oleh masyarakat pengunjung pekan budaya dan
pariwisata terutama masyarakat Kabupaten Kediri. Seperti
biasanya di stand DPRD Kabupaten Kediri, seluruh masyarakat
bebas untuk meyampaikan aspirasi, uneg-uneg, masukan dan
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kritikan yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Kediri maupun
Wakil wakilnya yang duduk di DPRD Kabupaten Kediri. Bermacam-
macam Aspirasi disampaikan dalam bentuk lembar aspirasi yang
memang secara khusus disediakan bagi masyarakat Kabupaten Kediri
untuk menyampaikan aspirasinya guna terciptanyan pemerataan dan
kemajuan pembangunan di Kabupaten Kediri.

Selain menyampaikan aspirasinya, stand DPRD Kabupaten Kediri
juga memberikan kenang-kenangan berupa doorprize sebagai bentuk
penghargaan atas partisipasinya dalam pembangunan di Kabupaten
Kediri, mulai dari gantungan kunci, mug, jam dinding, kaos, payung,
dispenser, kompor gas, kipas angin dan banyak lagi doorprize lainnya
yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berani menyampaikan
aspirasinya untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Kediri. Seluruh
aspisari tersebut nanatinya akan menjadi bahan masukan bagi DPRD
untuk menjadi gambaran apa yang terjadi di masyarakat Kabupaten
Kediri. Diharapkan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan sebagai Wakil Masyarakat
di Kabupaten kediri.

Dewan Apresiasi Penyelenggaraan Pekan Budaya
Dilibatkannya masyarakat Kabupaten Kediri dalam Pekan Budaya

dan Pariwisata Kabupaten Kediri serta Festival Panji Nusantara 2017
mendapatkan perhatian serius H.Sulkani Ketua DPRD Kabupaten Kediri.
Pekan budaya ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri memiliki kualitas
budaya yang luar biasa.

Terlebih dengan kehadiran tamu budaya dari berbagai daerah di di
Indonesia menjadikan Kabupaten Kediri semakin dikenal luas. Adanya
pameran Home Industri dan UMKM juga memberi peluang baru produk
home industri semakin dikenal luas. Kegiatan ini juga menguntungkan
pedagang kaki lima di sekitar SLG.

Selama satu minggu mereka menjual makanan dan minuman untuk
pengunjung juga mendatangkan keuntungan tersendiri bagi pedagang.
Sehingga secara ekonomi, kegiatan budaya di Kabupaten Kediri juga
menguntungkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

“Untuk UMKM, Saya kira juga sangat menguntungkan bagi
terbukanya peluang usaha yang lebih terbuka karena ada transaksi.
Kalau tahun kemarin saja dalam peristiwa yang sama nilai transaksi
mencapai 7 milyar dan jumlah pengunjung mencapai 250.000 orang.
Pada saat ini saya yakin pasti ada peningkatan,” jelasnya.

H.Sulkani menambahkan, keuntungan lainya adalah bagi pekerja
seni yang tentunya karyanya bisa semakin kreatif dan dikenal di
Indonesia. Karenanya pekerja seni di berbagai bidang di Kabupaten Kediri
harus semakin kreatif dan ulet dalam mengekplorasi kekayaan budaya
Kabupaten Kedirin utamanya yang bersumber cerita Panji.

  “Meski begitu setiap event akbar dan kolosal seperti ini juga perlu
evaluasi. Dengan maksud ke depanya bisa menjadi acuan semakin
sukses gelaran kolosal yang mendatangkan ribuan peserta parade
budaya dan pamer UMKM ini. Saya setiap tahunya senantiasa
menunjukkan ada peningkatan luar biasa,” katanya.(tim)



SUARA   DEWAN Edisi 16 / III / 2017 20

Dewan Sarankan Satpol PP
Perketat Pengawasan
Penyelenggara Tempat Hiburan

SUARA DEWAN - Terkait  digerebegnya tarian telanjang di
Inul Vista oleh Polda Jatim, DPRD Kabupaten Kediri menyarankan
agar Satpol PP Kabupaten Kediri lebih memperketat pengawasan
di tempat-tempat hiburan di wilayah Kabupaten Kediri, karena di
Kabupaten Kediri cukup banyak jumlahnya.

Hal ini terkait dengan tempat hiburan Inul Vista yang
menyajikan tarian telanjang dan digerebeg Polda Jatim. Tentunya
tidak ingin dipermalukan adanya tarian telanjang yang terjadi,
dewan menyarankan Satpol PP memperketat pengawasan
terhadap tempat hiburan.

Hal ini disampaikan Edi Soeprapto Ketua Komisi A DPRD
Kabupaten Kediri, pihaknya perlu memberikan saran dan
pendapat terkait tempat hiburan di Kabupaten Kediri. Di lokasi
tempat hiburan seperti café dan karaoke harus perlu didalami
lebih serius.

“Di beberapa kota di Jawa Timur ada tempat hiburan yang
menyajikan tarian tersebut dan langsung digerebeg polisi. Untuk
antisipasi pihak petugas gabungan saya kira perlu melakukan
razia sesering mungkin. Jika tidak ada ijin buka, tidak boleh
beroperasi,” katanya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini yakin
Satpol PP Kabupaten Kediri dan petugas gabungan bisa
melakukan pantauan lebih dalam lagi terkait tempat hiburan yang
menyalahi aturan. Pihaknya tidak ingin di Kabupaten Kediri terjadi
hal seperti di Inul Vista Kota Kediri.

Sementara Agung Joko Retmono Kepala Satpol PP
Kabupaten Kediri mengatakan,pihaknya mengapresiasi langkah
usulan dari dewan ini. “Tentu hal ini akan kami tindak lanjuti
dengan mendalami lebih jauh kondisi tempat hiburan yang ada di
Kabupaten Kediri,” ujarnya. (tim)

EDY SOEPRAPTO
Ketua Komisi A
DPRD Kabupaten Kediri
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SUARA DEWAN - Mengacu pada UU No 28 tahun 2009
tentang jual beli tanah dan terkait retribusi. Hal ini memang sudah
merupakan kewajiban bagi pembeli dan penjual untuk membayar
pajak. Pajak dari sektor jual beli tanah ini bisa dijadikan pendapatan
yang lebih besar untuk PAD Kabupaten Kediri.

Hal ini dibenarkan oleh Drs. Sudarmiko Ketua
Komisi B DPRD Kabupaten Kediri. Sudarmiko
menambahkan sudah waktunya pajak dari
jual beli tanah ini harus diperhitungkan
sebagai asset daerah yang tidak
bisa dipandang sebelah
mata. Karena memang
cukup besar nilainya
untuk penjualan tanah di
wilayah Kabupaten Kediri yang
luas. “Transaksi jual beli tanah di
wilayah Kabupaten Kediri saat ini kami
menilai cukup tinggi. Kewajiban
membayar pajak bagi pembeli dan penjual

Dewan Dorong Capaian PAD
Pajak Jual Beli Tanah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri
dari sektor transaksi jual beli tanah dinilai cukup
tinggi. Karenanya perlu adanya dorongan bagi dinas
terkait di Pemkab Kediri untuk memaksimalkan
capaian pajak dari jual beli tanah. Karena hal ini
bisa menambah PAD bagi Pemkab Kediri. Hal
tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di
Kabupaten Kediri.

cukup besar pula, sehingga PAD dari sektor ini setiap tahunnya
cukup tinggi dan berpeluang semakin besar. Karenanya kami ingin
tahu lebih jauh dan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa
desa untuk mengetahui hal ini,” jelasnya.

Politisi Partai Amanah Nasional (PAN) Kabupaten Kediri ini
menambahkan,pihaknya meminta Pemkab Kediri mencermati nilai
pajak dari transaksi jual beli tanah yang obyek pajaknya cukup
besar. Kiranya perlu dimaksimalkan untuk menambah nilai besaran
pajak dari sektor ini.

“Sebagai bahan kajian ke depan tentunya kami ingin tahu
bagaimanan pengelolaan PAD dari sektor pajak transaksi jual beli
tanah di Kabupaten Kediri secara global setiap tahunnya. Agar
tidak bocor perlu pengawasan yang lebih ketat dari tingkat desa
hingga tingkat Kabupaten,” imbuhnya. (tim)

Drs. SUDARMIKO
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kediri
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Dewan Minta Pengerjaan Jembatan
Desa Kedak Tepat Waktu

SETWAN - Hal ini dimaksudkan agar transportasi dan arus lalu
lintas warga yang ada di wilayah jalur jembatan bisa berjalan lancar.
Jembatan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri saat ini banyak
yang rusak dan dalam proses pembangunan. Hal ini sebagai akibat
dari bencana banjir yang menghantam jembatan tersebut.
Seperti yang disampaikan Murdi Hantoro, SE. MM. Ketua Komisi C
DPRD Kabupaten Kediri. Pihaknya mengapresiasi langkah cepat
Pemkab Kediri dalam menangani jembatan rusak. Terlebih jembatan
Desa Kedak di Kecamatan Semen yang dibangun sejak pertengahan
Mei lalu. Perlunya jembatan diperbaiki agar warga di kaki Gunung
Wilis tersebut mudah melakukan transportasi.

“Kita apresiasi proses perbaikan total jembatan tersebut.
Namun lebih baiknya jika tidak molor dan tepat waktu di bulan
Desember nanti bisa selesai. Karena pentingnya fungsi jembatan
untuk kepentingan warga di lereng Wilis tersebut mengirimkan
hasil pertanian ke kota. Karena sebagian warga di Desa Pagung,
Kedak dan Joho bekerja sebagai petani,” jelasnya.

Pembangunan jembatan Desa Kedak Kecamatan Semen saat ini dalam proses pembangunan. Hal ini
mendapatkan perhatian serius kalangan DPRD Kabupaten Kediri. Dewan berharap pengerjaan jembatan
Kedak dan ataupun jembatan lainya di wilayah Kabupaten Kediri bisa tepat waktu.

Sementara Ir. Irwan Chandra Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) mengatakan, proses perbaikan
jembatan di mulai pertengahan Mei merupakan jalur utama ke
wilayah destinasi wisata  Kediri Water Park di Desa Pagung dan
Kawasan Wisata Sumber Podang Desa Joho Kecamatan Semen.
Sejauh ini arus kendaraan dialihkan lewat jalur sisi selatan atau
sebelum pasar Semen ke arah Selatan.

Store dam juga dibangun untuk pengaman jembatan  sebagai
mengantisipasi kerusakan di pondasi jembatan.Jembatan ini
sepanjang 25 meter dan lebar 4,5 meter ini dijadwalkan awal
Desember selesai dengan menghabiskan anggaran dari Dana
Alokasi Umum (DAU) Rp 3,8 milyar.

Pembangunan jembatan Desa Kedak saat ini sedang dikebut
pembangunannya dan baru jalan 25 persen. Saat ini membangun
abotmen di sisi selatan. Abotmen dibangun untuk memecah ombak
arus sungai agar kaki jembatan tidak mudah tergerus air.” Kita
pastikan selesai Desember tahun ini,” katanya. (tim)



SUARA DEWAN -  Selama ini setiap ganti menteri baru
dalam kabinet kerja selalu ada kebijakan yang berbeda pula di
emplementasinya. Seperti kebijakan kurikulum 13 yang sudah
tidak ada gaungnya lagi dan seakan biaya yang besar jadi
muspro. Harusnya kebijakan baru harus dipelajari mendalam
dampaknya.

Seperti yang disampaikan H. Mundhofir Ketua Komisi D
DPRD Kabupaten Kediri. Mundhofir menjelaskan, pihaknya
mendukung kalau pemerintah mencabut adanya ide sekolah lima
hari. Karena dampak anak – anak dan guru harus delapan jam di
sekolah dan tidak ada kejelasan untuk sosialisasi.

“Saya kira hal ini sangat positif jika dicabut. Apalagi untuk di
Kabupaten Kediri belum cocok. Karena semua hal yang menjadi
kebijakan pemerintah perlu pengkajian yang mendalam dan akan
jadi muspro seperti K 13 dulu. Berapa anggaran yang harus
dikeluarkan hingga akhirnya sama sekali tidak ada kejelasannya

Dewan Dukung Pemerintah
Batalkan Ide Sekolah Lima Hari

sampai sekarang,” jelasnya.
Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten

Kediri ini menambahkan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan hendaknya perlu hati-hati dalam melontarkan ide
masyarakat. Boleh saja ada ide untuk kepentingan bersama
namun dampak dari ide yang belum dikaji dan terlontar ke publik
akan menimbulkan keresahan,” jelasnya.

Hal yang sama disampaikan, Subur Widono Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kediri.
Sejauh ini pihaknya belum ada mendapatkan petunjuk tehnis dan
petunjuk pelaksanaan terkait dengan sekolah lima hari. Pihaknya
juga belum sempat mensosialisasikan sekolah lima hari.

“Memang kami menunggu kebijakan dari pusat terkait
sekolah lima hari. Namun akhirnya ide sekolah lima hari dicabut
dan akhirnya penerapan di sekolah gagal. Karena banyak pihak
yang menentang kebijakan sekolah lima hari,” katanya.(tim)

Seperti yang sudah diduga sebelumnya, beberapa anggota DPRD Kabupaten Kediri meragukan adanya
ide sekolah lima hari. Keraguan tersebut terjawab dengan pencabutan sekolah lima hari. Karena belum
dikaji secara mendalam dan belum ada pertimbangan matang terkait kebijakan baru dari Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.

Kunjungan Komisi D ke SMK Canda Bhirawa Pare
dalam rangka bidang tugas Komisi


































