
NOTA PENGANTAR

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI 
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011

Disampaikan Pada 
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang

27 Maret 2012

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang  Kami  Hormati, Saudara  pimpinan  dan  para  anggota  DPRD 
Kabupaten Sumedang;

Yang  Kami  Hormati, Rekan  Unsur  Muspida,  Ketua  Pengadilan 
Negeri,  Ketua Pengadilan Agama dan Komandan Batalyon Infantri 
301 Prabu Kian Santang serta Komandan Subdenpom Sumedang atau 
yang mewakili;

Yang Kami Hormati, Para  kepala  dinas,  badan,  kantor,  camat dan 
lurah se- Kabupaten Sumedang;

Para  tokoh  dan  sesepuh  Sumedang,  pimpinan  organisasi  sosial 
politik,  organisasi  kemasyarakatan,  LSM,  insan  pers  serta  warga 
masyarakat Sumedang yang kami cintai.

Hadirin undangan yang berbahagia,
Alhamdulillah,  Puji  dan  syukur  marilah  kita  panjatkan  ke 

hadirat  Allah  SWT,  tak  terasa  satu  tahun  berselang  sejak  kami 

menyampaikan Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Kepala 
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Daerah  di  hadapan  rapat  paripurna  DPRD,  pada  hari  ini  dalam 

agenda yang sama,  kami kembali  menyampaikannya untuk kinerja 

pemerintahan daerah tahun 2011. 

Sepanjang  tahun  2011,  cukup  banyak  kinerja  pemerintahan 

daerah yang kita sepakati dan raih bersama,  walaupun tidak semua 

harapan itu dapat kita capai secara optimal serta dipersepsikan sama 

oleh segenap pemangku kepentingan.

Namun satu  hal yang pasti, perbedaan itu adalah sebuah rahmat 

karunia  illahi  yang  harus  kita  sikapi  secara  bijak,  terlebih  di  era 

demokrasi saat ini.  Selanjutnya, marilah kita  bersyukur ke khadirat-

Nya,  karena  dari  rasa  syukur  inilah,  kita  diajarkan  untuk  saling 

menempatkan  perbedaan  sebagai  suatu  rahmat,  bahwa  kita  adalah 

hamba  yang  lemah  di  hadapan-Nya.  Hal  itulah,  yang  secara 

gamblang  diajarkan  Rasululloh  Shalalahu  Alaihi  Wassalam,  yang 

terus memberi inspirasi kepada umatnya dalam menjalankan interaksi 

sosial  selaku hamba allah yang kaffah. Karenanya salam  mari kita 

dawamkan untuk kehadiran beliau di alam semesta raya ini. 

Hadirin Yang Saya Hormati,

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, sejalan dengan 
prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta seiring dengan 
bergulirnya  pembangunan berwawasan budaya  dalam kerangka 
kebijakan Sumedang puseur budaya sunda sebagai upaya kultural 
untuk turut menjawab berbagai tantangan strategis, serta dalam 
koridor pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah 
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 
2009-2013, maka tema pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 
2011 adalah :
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“Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan infrastruktur  
serta pelayanan dasar yang sinergis, ditopang semangat Sumedang 
puseur budaya sunda”.  

Melalui tema tersebut, berbagai kegiatan pembangunan 
Kabupaten Sumedang tahun 2011 diarahkan untuk mengakselerasi 
peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan infrastruktur serta 
pelayanan dasar yang sinergis melalui pendekatan budaya serta 
ditopang oleh semangat Sumedang puseur budaya sunda yang 
diharapkan mampu mendorong peningkatan harkat dan martabat 
masyarakat Kabupaten Sumedang sebagai subjek pembangunan, 
sehingga pada gilirannya masyarakat diharapkan dapat memiliki 
kesadaran yang optimal untuk menempatkan pendanaan dari 
pemerintah sebagai modal finansial yang bersifat stimulatif untuk 
pengungkit pembangunan, adapun modal utamanya adalah modal 
sosial yang bersumber dari swadaya dan partisipasi segenap warga 
masyarakat.

Laporan LKPJ ini berisi informasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2011 mencakup 
penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi 26 urusan wajib 
dan 8 urusan pilihan, 5 bidang tugas pembantuan dan 2 urusan 
bersama serta tugas umum pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan 
RKPD 2011 yang merupakan penjabaran tahunan rencana RPJMD 
2009-2013 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah.

Secara umum capaian kinerja dan sasaran pada tahun 2011 
memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana 
indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat 
antara lain pada urusan pendidikan, urusan kesehatan dan pekerjaan 
umum serta urusan lainnya. Dari prosentase target atau rencana yang 
dicapai menunjukan angka yang relatif baik walaupun terdapat 
beberapa sasaran yang belum mencapai hasil yang ditargetkan dalam 
capaian target indikator. Pada umumnya tidak tercapainya target 
indikator pada tahun 2011 disebabkan terbatasnya anggaran yang 
tersedia bukan pada pelaksanaan teknis operasional.

Mengenai tingkat efektivitas pencapaian sasaran, walaupun 
masih terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai hasil 
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sebagaimana diharapkan, secara umum sudah memperlihatkan 
capaian yang baik, hal ini merupakan dampak positif dari beberapa 
sasaran yang peningkatannya cukup signifikan. Berkaitan tingkat 
efisiensi, kinerja tahun 2011 memperlihatkan prosentase yang 
berbeda-beda untuk setiap program dan kegiatan, namun demikian 
dapat dikemukakan bahwa dengan diserapnya anggaran menunjukan 
pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai 
dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Hadirin yang Berbahagia,

Sebagai  bentuk  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan 

daerah  maka  pertama-tama  ingin  kami  sampaikan 

pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  keuangan  di  Kabupaten 

Sumedang pada tahun 2011. 

Salah satu kontributor utama dalam pendanaan pembangunan 
daerah, kita sama-sama merasakan  bahwa saat pembahasan APBD 
Tahun 2011 lalu, betapa kapasitas keuangan daerah masih sangat 
kurang dibandingkan dengan kebutuhan untuk mendanai 
pembangunan daerah di berbagai sektor, sehingga tidak semua 
aspirasi publik dan pendanaan sektor produktif mendapatkan alokasi 
anggaran yang memadai, sebagai prasyarat dan asumsi terpenuhinya 
sebuah target indikator kinerja makro dan sektoral, yang seharusnya 
kita raih bersama. 

Berdasarkan struktur keuangan daerah, APBD Tahun 2011 
dimana jumlah pendapatan daerah Kabupaten Sumedang terealisasi 
sebesar 1,349 trilyun rupiah dari target yang hanya sebesar 1,334 
trilyun rupiah atau mencapai 101,08%.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Sumedang mencapai realisasi sebesar 96,49% atau  139,831 milyar 
rupiah dari target pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 
sebesar 144,923 milyar rupiah. 

Mengenai realisasi dana perimbangan sampai dengan akhir 
Tahun Anggaran 2011 mencapai 102,19% yaitu sebesar 974,49 
milyar rupiah atau melampaui target pada perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2011 sebesar 953,583 milyar rupiah. Pelampauan realisasi 
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dari target anggaran sebesar Rp.20,93 milyar rupiah, diantaranya 
bersumber dari bagi hasil pajak / bukan pajak.

Jumlah belanja daerah sebesar 1,279 triliun rupiah dari target 
belanja sebesar 1,349 triliun rupiah atau memiliki pencapaian sebesar 
94,76 %. Realisasi anggaran belanja tidak langsung mencapai 
94,76% dari anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 
sebesar 846,631 milyar rupiah dan yang terealisasi sebesar 831,956 
milyar rupiah.

Kemudian realisasi anggaran belanja langsung mencapai 
88,87% atau  447,124 milyar rupiah dari target anggaran pada 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar 503,126 milyar 
rupiah. 

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumedang 
diukur melalui matrik pencapaian sasaran RKPD Kabupaten 
Sumedang tahun 2011 dengan jumlah indikator sebanyak 377 buah 
dan sub indikator sebanyak 624 buah.

Capaian kinerja bidang pendidikan dapat  diuraikan sebagai 
berikut : dalam Tahun Anggaran 2011 telah direncanakan 7 program 
yang didukung oleh 61 kegiatan bidang pendidikan. Pelaksanaan 
program dan kegiatan utama bidang pendidikan pada Tahun 
Anggaran 2011 didukung oleh anggaran sebesar 149,34 milyar rupiah 
dengan realisasi sebesar 121,42 milyar rupiah atau 81,31 %.

Realisasi kinerja pada tahun 2011 untuk program wajib belajar 
pendidikan dasar 9 tahun berada pada kondisi baik yaitu rata-rata di 
atas 90% dari target yang ditetapkan. Angka Partispasi Kasar (APK) 
SD/MI tahun 2011 memperlihatkan adanya peningkatan pada tahun 
2011 menjadi 111,02%. Demikian pula Angka Partisipasi Murni 
(APM) SD/MI dimana pada tahun 2011 mengalami peningkatan 
sebesar 99,34%. Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia 
sekolah SD/MI sederajat mencapai 1:205 dari target  atau mencapai 
105,66 %. Rasio ketersediaan sekolah dibanding penduduk usia 
sekolah SMP/MTs sederajat mencapai 1:432 dari target 1:430 atau 
101,45%. Sementara Rasio siswa dibanding guru SD/MI mencapai 
1:28 dari target 1:33 atau 105,68 % sementara  rasio siswa dibanding 
guru SMP/MTs terealisasi sebesar 1:33 dari target 1:35 atau 102,15%.
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Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs pada tahun 2011 
menunjukan adanya peningkatan menjadi 98,58 atau 2,18%, 
kemudian untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 
mengalami kenaikan sebesar 6,60% atau dengan kata lain pada tahun 
2011 menjadi sebesar 88,56%.

Dari  data  tersebut  secara  umum  perkembangan  pendidikan 

menengah  memperlihatkan  capaian  peningkatan  yang  sangat 

signifikan,  terutama jumlah  ruang  kelas  sekolah  dan  jumlah  guru. 

Jumlah  ruang  kelas  untuk  SMA mengalami  peningkatan  33 ruang 

kelas dan untuk SMK yang meningkat sebanyak 116 ruang kelas.

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Selanjutnya untuk bidang kesehatan pelaksanaan program dan 
kegiatan utama bidang kesehatan pada Tahun Anggaran 2011 
didukung oleh anggaran sebesar 21,87 milyar rupiah dengan realisasi 
sebesar 17,09 milyar rupiah atau 78,12%.

Prosentase pelayanan kesehatan mencapai 100,84 %, dengan 
kinerja kesehatan mencapai 108,69 %, kemudian terdapat 
peningkatan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin 
sebanyak 57.174 kepala keluarga dari target 62.329 kepala keluarga 
atau mencapai 92 %. Terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu hamil 
dan anak balita di 26 kecamatan dan meningkatnya jumlah kunjungan 
rawat jalan ke Puskesmas, Pustu dan Polindes sebanyak 108,70 %

Berikutnya untuk pelaksanaan program dan kegiatan utama 
bidang pekerjaan umum pada Tahun Anggaran 2011 dilihat dari 
indikator RKPD 2011 antara lain : rasio jaringan irigasi rusak berat 
mencapai 25,8 %, Rasio jaringan irigasi rusak sedang atau ringan 
sebesar 44,05 % dan Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik 
sebesar 28,17%.

Prosentase panjang jalan Kabupaten Sumedang dalam kondisi 

baik  sebesar  74,07%  dari  total  panjang  jalan  di  Kabupaten 

Sumedang.  Jalan  rusak  berat  menurun  dari  178,314  km  menjadi 

114,875 km, rusak ringan berkurang dari 131,133 km menjadi 91,554 
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km dan dalam kondisi baik meningkat 489,609 km menjadi 589,627 

km. Kemudian prosentase panjang jembatan Kabupaten Sumedang 

yang berada dalam kondisi rusak berat hanya sebesar 4,83%.

Selanjutnya untuk bidang perekonomian dan koperasi dapat 
diuraikan sebagai berikut : Nilai ekonomi dalam rupiah optimis 
terealisasi sebesar 2,57 milyar dari target yang hanya sebesar 2,42 
milyar atau mengalami peningkatan sebesar 105,89% diatas target. 
Pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk 
melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit 
penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi atau mediasi 
yang berkelanjutan bagi UMKM mencapai 5.228 UMKM dari target 
sebanyak 340 UMKM atau mencapai 1.537,65%.

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Mengenai bidang ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai 
berikut : jumlah angkatan kerja  pada tahun 2011 mencapai 566.364 
orang,  jumlah angkatan kerja tersebut di atas yang merupakan 
penganggur terbuka sebanyak 53.151 orang dan penduduk bekerja 
sebanyak 513.213 orang  sedangkan pencari kerja yang aktif 
mendaftar ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang 
sebanyak 10.217 orang, terdiri dari pencari kerja laki-laki sebanyak 
5.655 orang  (55 %) dan pencari kerja wanita  sebanyak 4.562 orang ( 
45 %). Jumlah penempatan kerja pada tahun 2011 berjumlah 9.489 
orang terdiri dari sektor formal  sebanyak 7.176 orang (75,62%) dan 
sektor non formal sebanyak 2.313 orang (24,37%). 

Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2011 mencapai 1:6 

dari target 1:7 atau mencapai 116,67 %, kemudian  rasio daya serap 

tenaga kerja terealisasi  sebesar  25,48 perusahaan dari  target  20,48 

perusahaan atau mencapai 125 %. Jumlah tenaga kerja bersertifikasi 

mencapai 112,57 %, dengan perincian lokal :21.250 orang, regional : 

22.435 orang, nasional : 1.210 orang, internasional : 375 orang.

Pelaksanaan program dan kegiatan utama bidang sosial pada 
Tahun Anggaran 2011 dapat diuraikan sebagai berikut: tersedianya 
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panti sosial sebanyak 26 Panti sosial atau sebesar 112,87 %. 
Tersedianya lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial non 
panti  sebanyak 312 atau sebesar 112,03 %. Tersedianya tenaga 
kesejahteraan sosial masyarakat sebanyak 438 orang atau sebesar 162 
%. Pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai 
147 %. Meningkatnya partisipasi lembaga pelayanan sosial (Karang 
Taruna, PSM, Orsos, TAGANA) sebesar 287%. Meningkatnya 
jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial sebesar 135 %. 
Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat 
perkembangan penyandang masalah sosial bersifat dinamis dan akan 
terus berubah seiring perkembangan ekonomi. 

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Dalam  era  globalisasi,  peran  perempuan  mempunyai  faktor 

yang penting dan strategis untuk mengisi dan terlibat dalam proses 

pembangunan.  Maju  serta  mundurnya  suatu  bangsa,  banyak 

ditentukan oleh peran serta dan karakteristik kaum perempuan dalam 

mengisi  proses  pembangunan.  Demikian  pula  di  Kabupaten 

Sumedang,  inklusivitas  (keterlibatan  dan  penglibatan)  perempuan 

masih harus terus didorong dan ditingkatkan.  Meskipun di  banyak 

sisi  telah  banyak  kaum  perempuan  berperan  aktif  mengisi  proses 

pembangunan di Kabupaten Sumedang.

Salah  satu  ukuran  keikutsertaan  kaum  perempuan  dalam 

pembangunan  di  Kabupaten  Sumedang,  ditandai  dengan  tingkat 

partisipasi perempuan di lembaga pemerintah,  yaitu dengan jumlah 

anggota DPRD perempuan yang saat ini berjumlah 8 orang atau 16 % 

dari  seluruh  anggota  DPRD  periode  2009-2014,  jumlah  PNS 

perempuan yang saat  ini  tengah mengabdi  di  pemerintahan daerah 
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mencapai  47,32 % atau 6.594 orang dari  total  13.935 orang PNS 

yang ada. 

Dari jumlah PNS perempuan tersebut, yang menduduki jabatan 

struktural  sebanyak  187  orang,  yang  terbagi  kedalam  jabatan 

struktural eselon II  sebanyak 10 % dari seluruh jabatan esselon II. 

Perempuan yang menduduki jabatan esselon III sebanyak 6,06 % dari 

seluruh jabatan  eselon  III  dan  pada  jabatan  struktural  eselon  IV 

sebanyak 19,56 % dari  seluruh jabatan eselon IV. Selain itu, untuk 

partisipasi angkatan kerja perempuan telah mencapai 387 ribu orang.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang industri dapat 
diuraikan sebagai berikut : peningkatan jaringan kemitraan organisasi 
masyarakat, dunia usaha dan lembaga pemerintah sebesar 60 % dari 
target 40%. Terselenggaranya debirokratisasi regulasi mencapai 200 
% dan Produktivitas sentra-sentra  IKM yang sudah ada mencapai 
124 %. Sementara untuk Penyediaan dukungan pengembangan usaha 
mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan 
sentra-sentra produksi atau klaster mencapai 22 sentra.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 untuk 
bidang ketahanan pangan, pertanian dan peternakan mengalami 
peningkatan seiring dengan penambahan luas areal tanaman pangan, 
antara lain sebagai berikut :

1. Untuk perkembangan ketersediaan beras mengalami kenaikan 
di mana pada tahun tahun 2011 mencapai 319.052 ton, naik sebesar 
20.052 ton.

2. Untuk fisik lumbung pangan terdapat penambahan 
pembangunan lumbung sebanyak 37 unit.

3. Untuk kelompok usaha bersama produk pangan, dilaksanakan 
pembinaan dan pemberdayaan terhadap 41 kelompok.

4. Petani terlatih pada tahun 2011 sebanyak 23.031 orang.

5. Peningkatan produksi pangan hewani sebesar 103,13 %.

6. Meningkatnya jumlah dan jenis produk olahan peternakan dan 
perikanan sebesar 126,05 %.
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7. Meningkatnya  jumlah  kelompok  usaha  peternakan  dan 

perikanan sebesar 300 %.

8. Produksi peternakan yang terdiri dari produksi daging, telur dan 
susu yaitu :

a. Produksi daging sebesar 11,234 ton. 

b. Produksi telur sebesar 1,781 ton. 

c.Produksi susu sebesar 14,301 ton.

9. Terkendalinya  tingkat  kematian  ternak,  dengan  indikasi 

tercapainya  target  pada  tahun  2011, yaitu   kematian  ternak 

besar terkendali pada tingkat 4%, ternak kecil 5% dan unggas 

pada tingkat 6%.

10. Terjaminnya  keamanan  pangan  asal  ternak,  dengan  indikasi 

kandungan mikroba pada daging dan telur kurang dari 100.000 

TPC  dan  pada  susu  kurang  dari  1.000.000  TPC  atau  diatas 

standar SNI bahan pangan asal ternak, serta tidak ditemukannya 

kandungan residu antibiotik pada daging, telur dan susu.

11. Meningkatnya luas tanam dan produksi kedelai menjadi 3.448 

Ha,  meningkatnya  randemen  hasil  panen  setiap  komoditas 

menjadi 101,32 % dan terpenuhinya sarana poduksi pertanian 

sebesar 617,98 % dari target yang ditetapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Dalam Negeri dapat kami jelaskan bahwa kegiatan pembinaan 
politik daerah yang dilaksanakan  pada tahun 2011 berjumlah 32 
kegiatan, dan jumlah satuan Linmas Kabupaten Sumedang per 10.000 
penduduk mencapai 60 orang. Prosentase jumlah lokasi PKL yang 
sudah ditangani mencapai 25 %, dengan jumlah anggota Satpol PP 
dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumedang mencapai 0,65 
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%. Sementara jumlah PPNS pada tahun 2011 yaitu 30 orang, dan 
jumlah pelanggaran perda yang sudah ditangani pada tahun 2011 
sebanyak 26 kasus dari target tahun 2011 sebanyak 5 kasus.

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Terkait dengan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintah 
daerah meningkat menjadi 20 kali atau 170 % dari target semula yang 
hanya 12 kali. Kerjasama daerah meningkat menjadi 195,71 %. 
Penerapan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan peraturan yang 
berlaku meningkat menjadi 869,17 %. Proporsi jumlah aparatur 
lulusan pendidikan formal (S1, S2, S3) terhadap seluruh aparatur 
mencapai 126,35 %. Proporsi lulusan pendidikan struktural pada 
setiap esselon jabatan mencapai 174,65 % Sehingga mewujudkan 
pengelolaan kepegawaian yang efektif mencapai 128,86 %. 
Pemberian penghargaan kinerja aparatur (penerapan sistem point  
reward) mencapai 249,22 %. Kemudian Pembinaan aparatur 
mencapai 118,09 % dan Terlaksananya audit seluruh SOPD dan 
pemerintahan desa mencapai 111,17 %.

Pada tahun 2011, Jumlah sekretaris desa yang telah diangkat 
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 144 orang, sementara 
122 dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan menjadi PNS, 
dan kepada mereka diberikan kompensasi. Badan usaha milik desa 
(Bumdes) yang ada di Kabupaten Sumedang meningkat sebanyak 28 
Bumdes dan pasar desa pada tahun 2011, tercatat 21 unit pasar desa.

Pelaksanaan program dan kegiatan utama bidang kehutanan 
dapat diuraikan sebagai berikut : tercapainya rehabilitasi lahan kritis 
sebanyak 2.745 Ha, meningkatnya penanganan konservasi tanah dan 
air sebanyak 105 unit. Penanganan dan pengendalian erosi 
dilaksanakan dengan membangun bangunan sipil teknis pengendalian 
erosi, sedimentasi dan aliran permukaan  sebanyak 102 unit. 
Tercapainya reklamasi galian C sebesar 12,76 Ha atau 127,60% dari 
target yang hanya 10 Ha.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Sumedang masih dalam 
kondisi memadai yaitu 30  % dari luas wilayah, namun demikian 
beberapa kegiatan strategis akan mempergunakan kawasan hutan 
sehingga diupayakan lahan penggantinya masih berada di wilayah 
Kabupaten Sumedang. Jumlah rumah tangga yang menggunakan 
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listrik swakelola sebanyak 450 kepala keluarga, dan perkembangan 
pemanfaatan energi alternatif di masyarakat pada 152 KK.

Berkaitan dengan tugas pembantuan, pelaksanaannya pada 
Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan di 8 SOPD yaitu Dinas 
Pendidikan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, 
Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja, Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Kesehatan 
dengan total tugas pembantuan sebesar 28,2 milyar rupiah.

Sementara untuk urusan bersama pada tahun 2011 yang 
melaksanakan sebanyak 2 SOPD yaitu Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Pemerintahan Desa serta Dinas Pekerjaan Umum 
dengan alokasi anggaran sebesar 47,74 milyar rupiah.

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Mengenai  pelaksanaan  Tugas  Umum  Pemerintahan,  dapat 

kami  sampaikan  sebagai  berikut  :  untuk  kerjasama  antar  daerah 

terdapat  5  buah  kerjasama  yaitu  untuk  pengadaan  tanah  bagi 

pembangunan  Jalan  Tol  Cisumdawu;  Program  Penanggulangan 

Kemiskinan  melalui  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat 

Mandiri Perdesaan dan Perkotaan serta  kerjasama  Penyelenggaraan 

Program Transmigrasi  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  Provinsi 

Sumatera Selatan.

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Daerah antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang dengan Pihak Ketiga selama tahun 2011 
sebanyak 14 item terkait dengan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan baik dengan unsur instansi pemerintah, perguruan 
tinggi, swasta maupun untuk masyarakat dan pemangku kepentingan 
lainnya.

Adapun kegiatan yang perlu untuk dikoordinasikan dengan 
instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sumedang, selama ini 
berlangsung secara rutin dan dilakukan oleh berbagai SOPD yang 
bertautan kepentingan.
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Terkait pembinaan batas wilayah di Kabupaten Sumedang 
sebenarnya telah diselesaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah 
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi pada 
kenyataannya pada tahun 2011 terdapat beberapa permasalahan 
mengenai batas tersebut antara lain : Sengketa di wilayah perbatasan 
Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Indramayu pada Titik 
Ordinat PBU (Pilar Batas Utama) 07 dan 08 dengan Pilar Acuan 
Batas Utama (PABU) 20 dan 21 serta Permasalahan batas daerah 
Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Subang yang terjadi pada 
PABU 16 yang terletak di wilayah Desa Tanjung Kabupaten Subang.

Mengenai pelaksanaan Penanggulangan Bencana dilaksanakan 

dalam  bentuk  kegiatan  antara  lain:  Fasilitasi  Siaga  Bencana, 

Identifikasi  Data Potensi  Bencana dan Desiminasi  Penanggulangan 

Dini Bencana Berbasis Masyarakat, Komunitas Intelejen Daerah dan 

Pengadaan Sarana Mobilitas Penunjang Tanggap Darurat Bencana.

Kabupaten Sumedang tidak memiliki kawasan khusus, namun 
pada saat ini di Kabupaten Sumedang terdapat beberapa  kawasan 
yang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
dijadikan suatu Kawasan Andalan dan Strategis yaitu : Wilayah 
Kecamatan Jatinangor merupakan Kawasan yang dikhususkan 
sebagai kawasan Perguruan Tinggi serta Kawasan Pembangunan 
Waduk Jatigede seluas 4.952 Ha yang tersebar di 6 kecamatan yaitu; 
kecamatan Wado, Jatinunggal, Darmaraja, Cisitu, Situraja dan 
Jatigede.

Sementara penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum dilaksanakan dalam kegiatan Penegakan Perda dan Penertiban 
Perijinan, Pengamanan Aset Daerah dan Pimpinan Daerah, 
Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Hari-Hari Besar 
Nasional, Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran terhadap 
pelaksanaan Perda, Pemetaan Data Rawan Gangguan Trantibum dan 
Pelangaran Perda serta Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol. PP.

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,
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Demikian  kiranya  pokok-pokok  penyampaian  LKPJ  Tahun 

Anggaran  2011.  Kami  percaya  bahwa  para  anggota  DPRD  dapat 

menjalankan  tugas  dan  fungsinya  untuk  turut  mencermati 

keseluruhan  capaian  kinerja  pemerintahan  daerah  yang  telah 

dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tertuang 

secara lengkap dalam dokumen Naskah LKPJ Tahun 2011.

Kami  menyadari  bahwa  belum  semua  harapan  masyarakat 

maupun  mitra  kerja  kami  di  DPRD  mampu  diwujudkan  dalam 

pelaksanaan  penyelenggaran  pemerintahan  daerah.  Namun  hal 

tersebut  lebih  ditimbulkan  oleh  kondisi-kondisi  obyektif  karena 

adanya keterbatasan  kapasitas  keuangan  daerah di  satu  sisi, yang 

tidak selalu  mampu mengimbangi  dinamika kebutuhan masyarakat 

yang terus  bertumbuh di sisi  yang lain, sehingga perlu kerja keras 

semua pihak dalam rangka membangun dan menata wajah Kabupaten 

Sumedang ke  arah  yang  makin  baik,  bermartabat  dan berbudaya, 

sebagaimana kejayaan dan keluhuran budaya masyarakat Sumedang 

yang  telah  terbukti  sejak  berdirinya  Kerajaan  Sumedang  Larang, 

sebagai pewaris dan pelanjut budaya Padjadjaran yang adiluhung. 

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua 

senantiasa  diberi  kekuatan  dalam  memberikan  yang  terbaik  untuk 

Sumedang yang kita cintai.

Billahi  taufiq  wal  hidayah.  Wassalamu’alaikum 

warakhmatullohi wabarokatuh.   
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