
Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang 
Melaksanakan Rapat Kerja Komisi

WANTARA-KARAWANG
Pertemuan pertama dilaksanakan pada pukul 09.00 W1B dengan mitra kerja komisi IV antara Iain Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabu
paten Karawang.
Rapat dipimpin oleh ketua Komisi IV H. Asep Syarifudin,ST,.MM.
Adapun basil rapat yang direkomendasikan untuk D1SDIKPORA antara lain
• Perlu melakukan evaluasi dan penyiapan dalam penyusunan RKPD 2021 sebagai tahun yang strategis pada masa RPJMD 2016-2021;
• Berkaitan dengan refocussing 2020, serta proscntase penyerapan sampai dengan Juni 2020, serta korelasi dengan tingkat keberhasilan RPJMD;
• Dalam rangka penyusunan Perda CSR, berharap agar Disdik mempunyai program monumental semisal pembangunan sekolah percontohan disetiap kecamatan;
• Berharap pada tahun 2021 adanya proses percepatan pembangunan RKB dengan adanya sinergi antara OPD dan DPRD;
• Program Karawang Cerdas hams juga menjadi tolak ukur keberhasilan RPJMD;
• Penyesuaian kewenangan Komisi IV di bidang Kepariwisataan sesuai dengan Tatib DPRD;
• Evaluasi terhadap progres Kampung Budaya serta pengelolaan destinasi wisata yang lain sehingga adanya peningkatan PAD yang signifikan;
• Berharap adanya inventarisir data berskala prioritas pembangunan RKB serta disinergikan dengan DPRD, sehingga pcmetaan program bisa menjadi jelas, mana yang bisa dicover oleh Pokok 
Pikiran DPRD dan mana yang harus melalui Program Reguler Dinas;
• Berharap untuk disdik di tahun 2021 bisa membuat program untuk peningkatan kualitas peserta Didik serta Pendidiknya;

• Hams adanya sistem pendistribusian kuota bagi peserta didik atau calon siswa SD dan SMP sehingga terjadi pemerataan;
• Program peningkatan tenaga pendidik harus lah lebih ditingkatkan lagi sehingga output kualitas anak didik menjadi lebih baik serta out come nya penyerapan Tenaga Kerja asli Karawang bisa 
lebih tinggi;

• Berharap setiap program yang direncanakan oleh Parbud, harus benar-benar terasa output, outcome serta benefitnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga Komisi IV menyarankan adanya 
efisiensi kegiatan dari setiap program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat;
• Seharusnya ada peningkatan PAD yang cukup signifikan bila dikorelasikan jumlah kunjungan para wisatawan baik domestik maupun dari luar Karawang;
• Komisi IV mengapresiasi upaya Parbud dalam rangka promosi destinasi wisata, dengan berkoordinasi dengan pihak perusahaan swasta;
• Pada dasarya setuju bahwa alokasi anggaran promosi wisata tidak lebih besar dari program pengembangan wisata, namun terevaluasi program pengembangan destinasi wisata sejatinya secara 
output adanya penambahan objek-objek wisata, yang tentunya disertai pengelolaan dan promosi yang baik, sehingga objek wisata tersebut menjadi layak kunjung;
• Dalam rangka peningkatan promosi destinasi wisata, berharap Parbud menekankan kepada pihak Pengelola Hotel agar melakukan upaya Guide Promotion Tour khususnya bagi para tamu Hotel 
dari luar Karawang untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Karawang;
• Mengingat Perda Ripda Karawang sudah ada, semestinya ada peningkatan PAD dari setiap objek Wisata khususnya untuk Objek Wisata Kampung Budaya;
• Berharap memperbanyak agenda kegiatan pentas seni dan budaya asli Karawang yang diselenggarakan di Kampung Budaya;
Untuk Sesi kedua rapat kerja dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB, dengan mengundang, Dinas Sosial Kabupaten Karawang; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang,Dinas 
Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang.Bagian Kesra Setda Kab. Karawang,Kantor Kementrian Agama Karawang.
Dengan rekomendasi antara lain :
- Mempertanyakan bahwa formulasi anggaran 2021 akan sama dengan anggaran 2020 atau akan berbeda baik secara alokasi anggaran atau dari jumlah program dan kegiatan;
- Mempertanyakan untuk Hibah Yatim Piatu yang sebesar 8 M. yang memang banyak pengaduan di masyarakat bahwa hibah itu tidak sampai kepada peruntukannya, namun banyak sekali beberapa 
lembaga Yayasan yang menerima Hibah tersebut, oleh karena itu Komisi IV sebagai leading sektor kesejahteraan masyarakat memohon kejelasan CPCL terkait Hibah Yatim Piatu tersebut;
- Untuk Dinsos Komisi IV tetap konsisten mempertanyakan proses Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bansos, yang sampai saat ini banyak pengaduan dari masyarakat bahwasannya banyak 
masyarakat yang belum menerima Bansos;
- Berharap adanya peningkatan honor untuk PSM yang awalnys 300 ribu minimal menjadi 400 ribu di tahun anggaran 2021
- Berharap setiap program yang akan dituangkan dalam RKPD bisa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Komisi IV, sehingga pada saat pembahasaan KUA PPAS apabila program kegiatan yang 
dituangkan memang sangat urgent maka Komisi IV akan mengawal agar tetap terakomodir dalam APBD 2021;
- Sudahkah BPBD tclah melakukan kajian rawan bencana, di wilayah Karawang yang memang berpotensi bencana seperti rob air laut pantai utara, serta bagaimana proses mitigasi bencananya;
- Bagaimana ketersediaan stok pangan untuk bantuan bencana, dan berharap Dinsos ke depan pada tahun 2021 agar mempersiapkan;
- Komisi IV akan mengawal program sertifikasi tanah waqaf yang ada di Kemenag ;
- Sangat mengapresiasi program E Library yang ada di Perpusda, untuk itu agar terns lebih disosialisasikan di berbagai media;
- Agar pemberian bantuan Hibah Anak Yatim tidak hanya diberikan hanya kepada Lembaga Yayasan saja mengingat sesuai dengan Permendagrai no 32 tentang Hibah Bansos, bahwa setiap lembaga 
sosial yang berbadan hukum berhak untuk menerima HibahBansos atau Hibah Anak Yatim, artinya tidak menutup kemungkinan lembaga pesantren yang berbadan hukum, dimana para santrinya 
banyak anak yatim, yang perlu diberikan hibah;
- Mendorong kepada Kesra untuk merumuskan Pos Anggaran untuk sekolah-sekolah madrasah;
- Berharap untuk Dinsos agar bisa mengefisiensi alokasi program yang memang bersifat duplikasi dengan BPBD seperti program siaga bencana bagi masyarakat;
- Khusus untuk kegiatan Karawang mengaji, agar format dsn metode kegiatannya dirubah sehingga output, 
outcome, benefit dan infactnya bisa tcrukurjpbltakSinaga/WS)


