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BUPATI  ASAHAN 

 

PIDATO BUPATI ASAHAN  
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN ASAHAN 

DALAM ACARA PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ASAHAN 

ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD  
KABUPATEN ASAHAN TERHADAP NOTA KEUANGAN RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ASAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

  

Disampaikan pada Hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020  

Bertempat di Ruang Rambate Rata Raya DPRD Kabupaten Asahan  

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Salam sejahtera bagi kita sekalian. 

Yang terhormat: 

1. Sdr. Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat 

2. Sdr. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan  

3. Sdr. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan 

4. Undangan dan hadirin yang saya banggakan   

 

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah 

SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniaNya, pada hari ini kita dapat 

berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat, 

dalam acara Penyampaian Jawaban Bupati Asahan Atas Pemandangan Umum 

Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Asahan Terhadap Nota Keuangan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Asahan Tahun Anggaran 2021.  
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Pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan terima kasih kepada seluruh 

Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Asahan yang telah memberikan pemandangan umum 

terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021, yang 

disampaikan oleh: 

1. Fraksi Partai Gerindra   

2. Fraksi Partai Golkar 

3. Fraksi PDI Perjuangan   

4. Fraksi Partai Demokrat  

5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan         

6. Fraksi Partai Amanat Nasional   

7. Fraksi Nurani Keadilan  

   

Rapat Dewan Yang Terhormat, 

 

Atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD tersebut, perkenankan saya 

menyampaikan tanggapan sekaligus penjelasan berdasarkan urusan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Asahan.  

 

I. Urusan Pemerintahan Konkuren  

1. Urusan Pemerintahan Wajib  

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar  

1) Urusan Pendidikan  

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat 

yang menyampaikan bahwa kondisi proses belajar 

mengajar saat ini sangat terganggu akibat pandemi Covid-

19 yang sudah berlangsung cukup lama, dimana metode 

pembelajaran yang digunakan adalah daring, namun tidak 

semua peserta didik mampu mengikuti proses tersebut 

sesuai harapan, ditambah lagi tidak semua daerah kita bisa 

terjangkau akses internet. Untuk itu Pemerintah 

Kabupaten Asahan harus mampu menyusun langkah-

langkah strategis melalui program kegiatan untuk 
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mengatasi hal tersebut. Disamping itu juga untuk 

membantu perekonomian guru-guru Non ASN baik di 

sekolah negeri maupun swasta dan madrasah agar 

diberikan tambahan insentif. 

 

Atas saran anggota Dewan yang terhormat kami ucapkan 

terima kasih dan dapat kami jelaskan bahwa terkait dengan 

sistem pembelajaran daring, Pemerintah Kabupaten 

Asahan melalui Dinas Pendidikan telah menerbitkan Surat 

Edaran Nomor 421.1/344-SMP/2020 tanggal 22 Juli 2020 

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Belajar dari 

Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 yang 

bertujuan untuk mencegah dan melindungi warga satuan 

pendidikan dari penyebaran Covid-19 dengan tetap 

memenuhi hak peserta didik mendapatkan layanan 

pendidikan. 

 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran 

daring, telah dialokasikan penyediaan pulsa dan paket data 

bagi pendidik dan peserta didik dari Dana BOS, 

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 

2020.  

 

Terkait dengan pemenuhan infrastruktur internet di 

sekolah, sampai dengan saat ini hampir 90 persen SD dan 

SMP telah memiliki jaringan dan akses internet. Sedangkan 

kepemilikan android/gadget/akses internet peserta didik 

masih 40 persen. 

 

Di samping pembelajaran daring, metode pembelajaran 

tatap muka secara berkala tetap dilaksanakan dengan 
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mematuhi protokol kesehatan Covid-19, antara lain dengan 

cara kunjungan guru ke rumah-rumah siswa. 

 

Selanjutnya dapat kami sampaikan dengan mengutip 

siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 368/SIPRES/A6/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020, 

bahwa Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama 

4 Menteri tentang Pemberian Kewenangan Penuh kepada 

Daerah untuk Menentukan Izin Pembelajaran Tatap Muka 

Berlaku Mulai Semester Genap di Bulan Januari 2021. 

Dengan demikian, saat ini Pemerintah Kabupaten Asahan 

melalui Dinas Pendidikan sedang menyusun pedoman 

penyelenggaraan pembelajaran yang kebijakannya 

dilakukan secara berjenjang mulai dari kesiapan orang tua 

dan satuan pendidikan hingga penerbitan izin dari Dinas 

Pendidikan dengan tetap mengutamakan protokol 

kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, 

tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat.  

 

Berkaitan dengan pemberian tambahan insentif guru, pada 

dasarnya ini memang menjadi prioritas utama dalam 

pelayanan pendidikan di Kabupaten Asahan. Dan dapat 

kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan memberikan subsidi upah/bantuan 

langsung tunai bagi Guru Honorer/Non PNS sebesar 

Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 

orang yang pendaftarannya dilakukan melalui situs info 

guru dan tenaga kependidikan (Info GTK) Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

 

2) Urusan Kesehatan  
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a) Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai 

Demokrat yang mempertanyakan status tenaga medis 

yang bekerja di BLUD RSUD HAMS Kisaran diluar 

pegawai tetap dan pegawai kontrak yang jumlahnya 

mencapai sekitar 374 orang, sementara di dalam 

Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah disebutkan bahwa hanya ada dua jenis 

pegawai BLUD yang diperkenankan, yakni pegawai 

tetap dan kontrak. Untuk itu, diharapkan kepada 

Pemerintah Kabupaten Asahan agar memperbaikinya 

dengan memperjelas status tenaga medis tersebut 

menjadi pegawai kontrak sehingga tujuan BLUD untuk 

meningkatkan pelayanan dan meningkatkan 

kesejahteraan pegawainya dapat diwujudkan. 

Dapat kami sampaikan bahwa pegawai yang ada di 

RSUD HAMS Kisaran terdiri dari PNS, Tenaga Honorer 

Pemda dan tenaga yang diangkat oleh Pimpinan BLUD 

sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, 

kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip 

efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka 

meningkatkan pelayanan rumah sakit. Hal tersebut 

dilakukan karena terbatasnya pegawai pada RSUD 

HAMS Kisaran disebabkan adanya pegawai yang 

pensiun dan mutasi sedangkan penggantinya belum 

terakomodir dalam formasi penerimaan CPNS 

terutama tenaga dokter spesialis yang sangat 

dibutuhkan keberadaannya. 

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa 

pengangkatan pegawai oleh Pimpinan BLUD 

dilakukan dengan sistem masa kerja setahun dengan 
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opsi perpanjangan bila dinilai menunjukkan kinerja 

yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah, saat ini RSUD HAMS Kisaran sedang 

menyusun Peraturan Bupati tentang Pengangkatan 

Pegawai BLUD yang didalamnya akan mengatur 

Sistem pengangkatan Pegawai BLUD dengan 

Mekanisme Kontrak atau Pegawai Tetap serta 

mengatur tentang gaji dan remunerasi agar tujuan dari 

BLUD untuk meningkatkan pelayanan dan 

meningkatkan kesejahteraan pegawai dapat 

diwujudkan. 

b) Menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN yang 

menyampaikan bahwa menerapkan pola hidup sehat 

adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk 

dapat terhindar dari Covid-19. Oleh karena itu 

keberadaan rumah sakit dan puskesmas di tengah-

tengah masyarakat merupakan keharusan, pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat di rumah sakit ataupun di 

puskesmas haruslah senantiasa ditingkatkan tanpa 

pilih kasih ataupun tebang pilih serta diharapkan 

Dokter Kepala Puskesmas atau Dokter Jaga pada 

Puskesmas Rawat Inap senantiasa berada di tempat 

selama 24 jam sehingga setiap pasien yang datang 

dapat terlayani. 

Dapat kami jelaskan bahwa pelayanan pada 

Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Puskesmas pada Pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa 

kategori puskesmas rawat inap memberikan 

pelayanan kesehatan beserta tenaga medis 24 jam dan 
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puskesmas non rawat inap memberikan pelayanan 

sesuai dengan jam kerja, sehingga pelaksanaan 

pelayanan di puskesmas dilakukan berdasarkan 

kategori puskesmas yang berada di wilayah 

kecamatan masing-masing, akan tetapi dalam rangka 

menjalankan fungsi sosial para Kepala Puskesmas 

tetap melakukan tindakan dan pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan. 

c) Menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN yang 

menyarankan agar pelayanan kesehatan masyarakat 

yang menggunakan BPJS Sosial ditingkatkan dan 

dipermudah rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit 

Umum. 

Atas saran anggota dewan yang terhormat kami 

ucapkan terima kasih, dan dapat kami sampaikan 

bahwa peningkatan pelayanan puskesmas terhadap 

peserta BPJS terus dilakukan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama  (puskesmas) 

dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang 

ditetapkan oleh Konsil Kedokteran  Indonesia. 

d) Menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN dan 

Fraksi Partai Demokrat yang mempertanyakan 

kebijakan, strategi dan upaya apa yang telah dilakukan 

dalam menangani, mencegah dan mengendalikan 

Covid-19. 

Dapat kami sampaikan bahwa kebijakan, strategi dan 

upaya yang telah dilakukan untuk pencegahan, 

penanganan dan pengendalian Covid-19 antara lain: 
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a. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/ 

penularan, serta menunda penyebaran penularan 

dengan cara memperkuat dan memperbanyak 

Testing/Tracking/Tracing terhadap kontak erat 

dan masyarakat-masyarakat rentan.  

b. Memperkuat identifikasi kasus baru, mengelola 

dan memberikan intervensi pada kasus-kasus 

baru Covid-19, serta upaya pencegahan penularan 

kasus baru dalam adaptasi kebiasaan baru 

dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang 

ketat dalam setiap aktivitas masyarakat. 

c. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal 

untuk pasien, terutama kasus kritis dengan cara 

memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan 

secara terus menerus dari puskesmas dan rumah 

sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten Asahan. 

d. Meminimalkan dampak dari pandemi Covid-19 

terhadap sistem kesehatan di Kabupaten Asahan. 

e. Menerbitkan Peraturan Bupati tentang 

Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan di 

Kabupaten Asahan. 

f. Melakukan screening/pelacakan melalui 

pemeriksaan Rapid Test dan Swab Massal secara 

gratis kepada masyarakat yang bersedia untuk 

diperiksa. 

g. Melakukan pengawasan melalui pemantauan 

harian kepada kontak erat dari kasus konfirmasi 

selama 14 hari. 

 

e) Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai 

Demokrat yang mempertanyakan besaran insentif 

yang diterima tenaga medis yang bekerja di RSUD atau 
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puskesmas dalam rangka penanganan Covid-19 

termasuk insentif yang diberikan kepada tenaga honor 

yang diperbantukan dalam pelayanan tersebut 

Dapat kami jelaskan bahwa insentif tenaga medis 

bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan 

Tahun Anggaran 2020 dan ditujukan bagi seluruh 

tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Hal ini 

mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/2539/2020 dan Surat Kepala Badan 

Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 

Nomor KU.03.07/II/1171/2020. 

Berdasarkan aturan di atas, saat ini Dinas Kesehatan 

bersama dengan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) 

dari Inspektorat sedang melakukan verifikasi berkas 

usulan insentif dari seluruh fasilitas pelayanan 

kesehatan di Kabupaten Asahan. Diharapkan dalam 

waktu yang tidak terlalu lama seluruh tenaga 

kesehatan yang menangani Covid-19 di Kabupaten 

Asahan sudah dapat menerima dana insentif tersebut. 

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

 

a) Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai 

Golkar  yang meminta Pemerintah Kabupaten Asahan 

agar mengalokasikan anggaran untuk ruas jalan 

mantap No. 154 Sei Nadoras menuju Silau Jawa 

Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang saat ini 

kondisinya sangat memprihatinkan dan sudah tidak 

bisa dilalui, rencana awal diusulkan dengan dana DAK 

tapi ternyata tidak terdanai dan setelah di Nota tidak 

muncul lagi. Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar 
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kegiatan tersebut dapat ditampung dalam APBD 

Tahun 2021. 

 

Dapat kami jelaskan bahwa ruas jalan Sei Nadoras–

Silau Jawa (Nomor Ruas 154) telah diusulkan untuk 

ditangani dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler 

Tahun 2021. Namun sehubungan dengan Pandemi 

Covid-19 yang melanda negeri kita,  sehingga ruas jalan 

Sei Nadoras–Silau Jawa tersebut tidak tertampung 

dalam APBN Tahun 2021 dan kita masih terus 

mengupayakan agar ruas jalan tersebut dapat 

dilaksanakan Tahun 2021 melalui DAK dimaksud. 

 

b) Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi PAN yang 

menyampaikan bahwa biaya pemeliharaan jalan di 

setiap Kecamatan se-Kabupaten Asahan harus benar-

benar tepat sasaran, karena banyak jalan-jalan di 

Kecamatan khususnya yang sudah diaspal masih 

banyak yang berlubang dan banyak yang tidak dirawat 

serta mengharapkan pada anggaran berikutnya biaya 

perawatan dapat ditingkatkan. 

 

Dapat kami jelaskan bahwa saat ini banyak terdapat 

ruas-ruas jalan Kabupaten Asahan dalam kondisi rusak 

dan/atau rusak berat serta membutuhkan penanganan 

secara cepat agar tidak menggangu aksesibilitas 

barang/jasa masyarakat. Namun di sisi lain, kami juga 

dihadapkan pada keterbatasan anggaran biaya 

pemeliharaan/perawatan jalan kabupaten.  

 

c) Menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN dan 

Fraksi Nurani Keadilan yang menyampaikan bahwa 
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penganggaran infrastuktur jalan harus 

mengedepankan tingkat prioritas, apalagi 

menyangkut kepentingan masyarakat langsung, 

karena banyak jalan-jalan di beberapa kecamatan yang 

belum tersentuh pembangunan dan mengharapkan 

agar dilakukan pemerataan pembangunan di seluruh 

Kecamatan se-Kabupaten Asahan. 

 

Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 

tentang RPJMD Kabupaten Asahan 2016–2021 pada 

prinsipnya alokasi kegiatan pembangunan akan 

disusun sesuai dengan azas pemerataan di setiap 

kecamatan, namun oleh karena keterbatasan 

anggaran dan perbedaan kondisi fisik serta tingkat 

kerusakan infrastruktur yang berbeda pada masing-

masing kecamatan, maka alokasi kegiatan 

pembangunan harus mengutamakan skala prioritas 

yang telah ditetapkan melalui mekanisme 

perencanaan pembangunan agar sesuai dengan 

keinginan masyarakat baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada 

anggota Dewan yang terhormat mari kita mencari 

alternatif pendanaan sampai ke Pemerintah Pusat 

serta memprioritaskan pokok-pokok pikiran masing-

masing pada bidang infrastruktur jalan dimaksud. 

 

d) Menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN yang 

menyampaikan bahwa proyek pembangunan haruslah 

dijaga kualitasnya sesuai dengan peraturan yang 
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berlaku sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat dalam waktu yang panjang. 

 

Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Asahan sudah berupaya maksimal dengan menyusun 

rencana anggaran dan biaya kegiatan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku serta kondisi infrastruktur di 

lapangan demi menjaga kualitas proyek 

pembangunan. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten 

Asahan juga berusaha meningkatkan kapasitas SDM 

aparatur pengawas proyek pembangunan melalui 

kegiatan Sertifikasi Pengawas Konstruksi. 

 

e) Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Nurani 

Keadilan yang menyampaikan bahwa  ada 

pembangunan fisik yang sangat urgen bagi 

masyarakat untuk memudahkan segala urusan dalam 

administrasi, seperti Kantor Camat Tanjung Balai  yang 

masih berada di Kota Tanjung Balai sudah bertahun–

tahun dijanjikan untuk dibangun, namun sampai saat 

ini belum terwujud sementara lahan untuk 

pembangunannya sudah ada. 

 

Dapat kami jelaskan bahwa terbatasnya anggaran 

kegiatan fisik karena pandemic Covid-19 

mengakibatkan batalnya rencana pembangunan 

empat Kantor Camat pada Tahun Anggaran 2021 yaitu 

Kantor Camat Tanjung Balai, Setia Janji, Pulau Rakyat 

dan Sei Dadap.  

 

B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 

1) Urusan Ketenagakerjaan 
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a) Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai 

Demokrat yang menyampaikan bahwa masalah 

ketenagakerjaan kita saat ini sudah sangat kompleks, 

apalagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 

tentang Cipta Kerja atau yang biasa kita kenal dengan 

sebutan Undang-Undang Omnibus Law tentu semakin 

menambah persoalan baru bagi tenaga kerja di daerah. 

Namun yang menjadi perhatian tenaga kerja saat ini 

adalah bagaimana mereka nyaman dan terlindungi 

dalam bekerja dengan hak-hak yang diperhatikan dan 

jaminan hari tua. Fraksi Partai Demokrat 

mengharapkan Pemerintah Kabupaten Asahan agar 

melakukan pengawasan secara maksimal kepada 

perusahaan-perusahaan yang ada di daerah ini, agar 

memperhatikan hak-hak karyawannya dan mencegah 

terjadinya PHK pada saat pandemi Covid-19 ini, serta 

memastikan kenaikan Upah Minimum Kabupaten demi 

kesejahteraan tenaga kerja. 

 

Dapat kami jelaskan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

mengamanatkan bahwa kewenangan pengawasan 

ketenagakerjaan adalah menjadi kewenangan 

Pemerintah Provinsi.  Namun di dalam rangka 

menjamin hak-hak para tenaga kerja, Dinas 

Ketenagakerjaan senantiasa melakukan pembinaan 

terhadap hubungan industrial serta melakukan 

koordinasi dengan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan 

Wilayah IV Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera 

Utara. 
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b) Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai 

Demokrat yang mengharapkan kepada Pemerintah 

Kabupaten Asahan agar memfasilitasi pemulangan TKI 

yang berada di luar negeri kerena tidak mampu 

kembali ke daerah akibat Pandemi Covid-19. 

 

Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Asahan senantiasa tetap berupaya untuk membantu 

serta memfasilitasi pemulangan TKI yang berada di 

luar negeri untuk pulang ke daerah sesuai dengan 

aturan dan ketentuan yang berlaku. 

 

2) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Nurani Keadilan 

yang meminta agar pembagian belanja bagi hasil kepada 

Pemerintah Desa dilakukan secara proporsional 

berdasarkan besarnya penerimaan pajak dan retribusi 

daerah serta termasuk Pemerintah Kelurahan karena pajak 

dan retribusi daerah dari Pemerintah Kelurahan jauh lebih 

besar. 

 

Dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, bagi hasil pajak dan retribusi 

daerah hanya diberikan kepada Pemerintah Desa dan tidak 

diberikan kepada Pemerintah Kelurahan. 

 

2. Urusan Pemerintahan Pilihan 

1) Urusan Perikanan 

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang 

menyampaikan bahwa saat ini ada dua masalah utama bagi 
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nelayan tradisional dalam berusaha menangkap ikan di laut yaitu 

alat tangkap yang masih sangat sederhana dan masih 

beroperasinya alat  tangkap yang dilarang peraturan perundang-

undangan, akibat kondisi ini nelayan-nelayan kita sangat 

dirugikan. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan kepada 

Pemerintah Kabupaten Asahan agar memaksimalkan fungsi 

pengawasan terhadap alat tangkap yang tidak sesuai dengan 

peraturan tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap 

pelakunya sehingga keadilan dapat dirasakan oleh nelayan kita. 

 

Dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2014 bahwa Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan 

dalam pengawasan di laut dan penegakan hukum terkait Alat 

Penangkapan Ikan (API) yang dilarang. Hal tersebut merupakan 

kewenangan aparat penegak hukum yaitu Kepolisisian Perairan, 

TNI Angkatan Laut dan Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya 

Kelautan dan Perikanan. 

 

2) Urusan Pertanian 

a) Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat 

yang menyampaikan bahwa saat ini banyak perusahaan 

perkebunan pemerintah maupun swasta yang akan berakhir 

izin HGU-nya dan belum diperpanjang atau sama sekali tidak 

memiliki izin HGU, dan meminta kepada Pemerintah 

Kabupaten Asahan agar cermat dan teliti di dalam 

mengeluarkan rekomendasi terkait izin HGU-nya supaya 

perusahaan perkebunan tersebut melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 

dan peraturan lainnya seperti plasma, CSR dan Amdal 

sehingga keberadaan mereka bermanfaat bagi daerah dan 

masyarakat sekitar. 
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Dapat kami sampaikan bahwa terhadap saran anggota 

Dewan yang terhormat, kami sangat menyambut positif 

saran dimaksud. Sesuai dengan Undang-Undang No 39 

Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa perusahaan 

perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan 

sebelum undang-undang tersebut diundangkan dan belum 

memiliki izin usaha perkebunan, dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang-

undang dimaksud wajib memiliki izin usaha perkebunan. 

Selanjutnya bagi perusahaan perkebunan yang telah 

melakukan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha 

perkebunan yang tidak sesuai dengan undang-undang diberi 

waktu 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian. 

Berkaitan dengan undang-undang dimaksud, Pemerintah 

Kabupaten Asahan secara terus-menerus telah melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap semua usaha 

perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Asahan. 

 

b) Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat 

yang mengharapkan Pemerintah Kabupaten Asahan agar 

memperhatikan secara serius masyarakat dan petani yang 

mengalami gagal panen karena banjir di Desa Perbangunan 

dan Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang yang diduga 

akibat penutupan aliran air/anak sungai oleh salah satu 

perusahaan perkebunan swasta di daerah tersebut dan 

sampai saat ini belum mendapatkan perhatian dan ganti rugi 

akibat dari pihak-pihak terkait. Fraksi Partai Demokrat 

berharap agar Pemerintah Kabupaten Asahan dapat 

menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat di desa 

tersebut. 
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Dapat kami jelaskan bahwa berkaitan dengan gagal panen 

pada areal pertanian masyarakat yang berada pada wilayah 

Kecamatan Sei Kepayang khususnya di Desa Perbangunan 

dan Desa Pertahanan, sampai saat ini telah disalurkan 

bantuan kepada masyarakat sebanyak 25 ton benih padi 

untuk 1000 Ha pertanaman padi di wilayah Kecamatan Sei 

Kepayang. Di samping itu, dalam rangka memperkecil 

kerugian petani akibat fuso, sejak tahun 2018 telah 

disosialisasikan kepada petani tanaman pangan khususnya 

padi di Kabupaten Asahan Program Asuransi Usaha Tanaman 

Pangan (AUTP), dimana sampai dengan saat ini telah 

disalurkan Polis kepada petani di Kecamatan Meranti untuk 

38 kelompok tani dengan luas 598,76 Ha, di Kecamatan Sei 

Kepayang untuk 38 kelompok tani dengan luas 866,05 Ha, 

dan di Kecamatan Rawang Panca Arga untuk 70 kelompok 

tani dengan luas 1.641,92 Ha. Program ini sangat membantu 

petani khususnya di wilayah-wilayah pertanian yang sering 

mengalami banjir. 

 

Rapat Dewan Yang Terhormat, 

II. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan  

1. Urusan Perencanaan 

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang 

menyarankan agar mengakomodir dan menyesuaikan dengan program 

nasional, RPJMN dan RPJMD Provinsi yang alurnya sesuai dengan 

RPJMD Kabupaten Asahan mengingat bahwasanya Tahun 2021 adalah 

tahun terakhir RPJMD Kabupaten Asahan 2016-2021.  

Atas saran anggota dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih 

dan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan setiap tahunnya 

kita tetap mensinkronkan seluruh program dan kegiatan dengan 

kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan 

nasional. 
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2. Urusan Keuangan  
 

a) Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang 

menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan laju 

pembangunan di daerah, kita semua harus memperhatikan kinerja 

di sektor pendapatan yang bersumber diantaranya dari pajak 

daerah dan retribusi daerah. Untuk itu diharapkan kepada 

Pemerintah Kabupaten Asahan agar memperhatikan sektor 

tersebut dengan melakukan inovasi dan terobosan agar target yang 

ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Banyak pendekatan 

yang bisa dilakukan diantaranya melalui regulasi dan pengawasan 

yang ketat terhadap petugas-petugas di lapangan agar tidak terjadi 

manipulasi didalam prosesnya. 

 

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja 

di sektor pendapatan kami telah melakukan tahapan-tahapan 

antara lain melaksanakan pemasangan alat Tapping Box (alat 

perekaman data transaksi usaha) pada empat jenis pajak daerah 

antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak 

Parkir yang bekerja sama dengan pihak PT. Bank SUMUT serta 

menerbitkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2020 

tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah secara Sistem 

Online sesuai dengan arahan KPK Korwil I Provinsi Sumatera Utara. 

b) Menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN dan Fraksi PDI 

Perjuangan yang meminta penjelasan tentang sektor pendapatan 

yang menurun diakibatkan pandemi Covid-19 dan kebijakan apa 

yang harus dilakukan untuk dapat memperbaikinya. 

 

Dapat kami sampaikan bahwa Sektor Pajak Daerah yang mengalami 

penurunan diakibatkan oleh pandemi Covid-19 adalah: 

• Pajak Hiburan, akibat tutupnya tempat-tempat hiburan. 

• Pajak Hotel, akibat menurunnya jumlah tamu/pengunjung hotel. 
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• Pajak Restoran, akibat menurunnya jumlah tamu/ pengunjung 

yang makan dan minum di restoran, rumah makan dan cafe. 

• Pajak PPJ, akibat adanya pembebasan PPJ kepada masyarakat 

yang memakai daya 450 Watt sesuai dengan program yang 

dibuat oleh Pemerintah. 

• Pajak Parkir, akibat tutupnya sebahagian objek tempat parkir. 

 

c) Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan yang mempertanyakan apakah PAD kita telah 

memberikan porsi ideal dalam struktur APBD. 

 

Dapat kami sampaikan bahwa capaian PAD dari tahun ke tahun 

pada matriks capaian RPJMD 2016-2021 telah sesuai dengan porsi 

ideal dalam struktur APBD. 

 

d) Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang 

menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Asahan selalu 

berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait 

dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah  (SIPD) agar tidak 

adanya keterlambatan pada proses finalisasi penyempurnaan APBD 

2021. 

 

Dapat kami sampaikan bahwa penggunaan SIPD terus kita lakukan 

koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah atasan, namun 

mengingat hal ini adalah masa transisi penggunaan sistem 

dimaksud sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang 

disamping sarana dan prasarana di tingkat Pusat yang belum 

maksimal pengoperasiannya. 

 

e) Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang 

menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Asahan dalam 

menyusun Anggaran 2021 memperhatikan Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 5 dan mengalokasikan 

anggaran yang memadai untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten 

Asahan. 

 

Dapat kami sampaikan bahwa terkait penanganan Covid-19 pada 

tahun 2021, Pemerintah kabupaten Asahan telah mengalokasikan 

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar 

rupiah) dan khusus untuk penanganan dampak ekonomi 

Pemerintah Kabupaten Asahan telah mengalokasikan kegiatan 

bantuan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

seperti bantuan pertanian, perikanan, peternakan dan melalui 

bantuan dana pinjaman bergulir UMKM. 

 

f) Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang 

menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan 

Daerah, pada Pasal 8 mengatur tentang pengalokasian anggaran 

belanja dalam APBD Pendidikan 20%, Kesehatan 10% serta 

pengalokasian anggaran belanja untuk infrastruktur 25%. Fraksi 

Partai Golkar meminta penjelasan apakah Rancangan APBD Tahun 

Anggaran 2021 sudah mengakomodir pengalokasian tersebut. 

 

Dapat kami jelaskan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021, 

Pemerintah Kabupaten Asahan telah mengalokasikan anggaran 

pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk Fungsi Pendidikan sebesar 

29,89 % dari total Belanja Daerah, untuk Fungsi Kesehatan  sebesar 

11,50 % dari total Belanja Daerah diluar gaji dan Infrastruktur sebesar 

28,34% dari Dana Transfer Umum. Dengan demikian, Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Asahan Tahun 

Anggaran 2021 telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Indeks 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

3. Urusan Kepegawaian 

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang 

menyarankan dan mengharapkan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk 

melakukan kajian atau penelitian terhadap Non ASN yang saat ini 

jumlahnya mencapai 1.970 orang yang ditempatkan pada berbagai unit 

kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan gajinya 

bersumber dari APBD. Kondisi ini dinilai tidak tepat secara aturan karena 

daerah sudah tidak diperbolehkan mengangkat pegawai honor dan 

pegawai Non ASN yang sangat membebani keuangan daerah kita, 

sementara kita sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan 

daerah. 

 

Atas saran dan tanggapan anggota Dewan yang terhormat, akan 

menjadi perhatian kami dalam melakukan analisa terhadap beban kerja 

dan kebutuhan tenaga suka rela yang ada pada saat ini. 

 

 

 

 

 

Rapat Dewan Yang Terhormat, 

 

Demikian tanggapan dan penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi 

DPRD Kabupaten Asahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021. Kami menyadari bahwa tanggapan dan 

penjelasan yang telah kami sampaikan belum sepenuhnya memenuhi harapan para 

Anggota Dewan yang terhormat, kiranya hal ini dapat dilanjutkan pada pembahasan 

di tingkat Komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama dengan OPD terkait dan Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah. Atas perhatian Dewan yang terhormat kami ucapkan 

terima kasih. 
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Sekian dan terima kasih  

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera bagi kita semua.  

 

Pjs. BUPATI ASAHAN 

 

 

     Drs. BASARIN YUNUS TANJUNG, M. Si 
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