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W AN TA R A  K ARAW ANG
Pada rapat kerja tersebut, 
Komisi II DPRD Kab Kar
awang merekomendasikan, an- 
tara lain ;
Invovasi program dinas Perta- 
nian untuk 2021, harga ternak 
hidup dan ketersediaan air per- 
tanian.
Integrasi dinas Pangan & Peri- 
kanan untuk meyuplai tanaman 
rambat dan benih ikan.
Program untuk terdampak ban- 
jir rob
DPRD mendorong PUPR men- 
capai target PAD & melanjut- 
kan kembali pembangunan 
yang telah dialihkan pada ke- 
giatan penanganan pandemi 
covid di 2021.
Penyediaan air untuk pertanian, 
Dinas pertanian bekerjasama 
dengan PUPR untuk memper- 
lebar& melakukan normalisasi 
saluran irigasi.
Meneiptakan UMKM bam dari 
budidaya laut.
Rapat Kerja Komisi II DPRD 
Kabupaten Karawang sesi ke 
II dangan Dinas Perhubungan 
dan Dinas Tenaga Kerja Kabu
paten Karawang.

Adapun hasil 
rapat terse
but menge- 
nai dengan 
P e n i n g k a -  
tan program 
BLK dan Pc- 
m eliharaan  
rutin serta 
pelatihan ke- 
wirausahaan.
Peningkatan 
pelayanan uji 
KIR dimana 
pada masa 
PSBB ditut- 
up dan hanya 
memberikan 
p e l a y a n a n  
dengan men- 
datangi kon- 
sumen.
Memaksimalkan potensi PAD 
pada DISIIUB
Mengarahkan parkir untuk 
berlangganan pada penyedia 
layanan parkir
Selanjutnya Komisi II melak
sanakan rapat kerja komi
si pada Jumat (26/06/2020) 
pada pukul 13.00 WIB dengan 
DLHK, Dinas Kcsehatan, Di

nas Pariwisata dan kebudayaan
- Disparbud akan meminta 
tambahan anggaran pada peru- 
bahan anggaran karna hampir 
setengah anggaran dinas dire
focusing untuk penanganan 
covid 19, tambahan anggaran 
tersebut akan digunakan untuk 
meneiptakan destinasi wisata 
baru.
- Untuk PAD dari sektor pari

wisata akan mulai didorong 
kembali setelah berakhirnya 
masa PSBB

Anggota DPRD akan 
bcrkoordinasi dengan BAPEN- 
DA & TAPD mengenai usulan 
pokok-pokok pikiran dalam 
bidang kcpariwisataan 
- Disparbud akan melakukan 
kesepakatan agar PAD bisa 
masuk ke pemerintah Daerah

karena destinasi wisata keban- 
yakan berada di lahan perhuta- 
ni
- Disparbud bersama bupati 
sedang meninjau surat edaran 
yang diperuntukan bagi peker- 
ja seni
-DLHK akan berusaha men
dorong pendapatan di peruba- 
han anggaran
- DLHK berharap pokir anggo

ta DPRD dapat masuk dalam 
program kebersihan 
- Perluasan TPA jalupan masih 
dalan proses penyusunan pen- 
erapan teknologi baru untuk 
daur ulang sampah.
(POLTA K.S)


