
1 
 

 
 
 

 

 

 

PANDANGAN UMUM  

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES  

ANGGOTA FRAKSI PARTAI GERINDRA  

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2017 

Tanggal 15 -20 Mei 2017 

 
 

 

Disampaikan Oleh : 

Ir. H. Mochamad Wasiman 

 

 

Semarang, 7 Juni 2017 

  

 

 

 

 

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

2017 
 

 

 



2 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 

PROVINSI JAWA TENGAH 

FRAKSI PARTAI GERINDRA  

(Gerakan Indonesia Raya) 
Jl. Pahlawan No.7 telp. (024) 48456802 - 8415500 Semarang  

 

 

Assalamu’alaikum War. Wab. 

Salam Indonesia Raya 

 Yang terhormat Saudara Gubernur Jawa Tengah ; 

 Yang terhormat Saudara Ketua, para wakil ketua dan seluruh 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 

Tengah;  

 Jajaran eksekutif, rekan-rekan wartawan dan hadirin tamu 

undangan yang berbahagia. 

Alhamdulillah, Puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat 

Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karuniaNya 

sehingga kita dapat hadir bersama dengan keadaan sehat wal afiat 

dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan agenda 

Laporan Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah masa 

persidangan II Tahun 2017. 

Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang 

telah memberikan waktu kepada Fraksi Partai Gerindra untuk 

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses ini. 

 

Saudara Gubernur, Anggota Dewan yang Terhormat dan 

Hadirin yang berbahagia 

 

  Terkait dengan penyampaian laporan hasil pelaksanaan 

reses masa persidangan II tahun 2017, terlebih dahulu kami 

sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 

 

 Dasar Penyelenggaraan 
1) Peraturan pemerintah Republik indonesia nomor 16 tahun 

2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tentang tatib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2016 
tanggal 7 Juni 2016 tentang pedoman penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2017  

3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 

2015 tanggal 29 Desember 2016 tentang Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2017; 

4) Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016 tanggal 3 
november 2017 tentang standarisasi biaya kegiatan dan 

honorarium biaya pemeliharaan dan standarisasi harga 
pengadaan barang / jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017; 

5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 118 tahun 2016 
tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2017; 

6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 122 tahun 2016 
tanggal 26 Desember 2016 tentang pedoman 
penatausahaan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 
2017; 

7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 

8) Hasil Rapat Bamus DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 
25 April 2017 

 

 Maksud dan Tujuan 

1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau dari dekat 

kegiatan Pemerintahan, Perekonomian, Keuangan, 

Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakyat di Dapil I 

sampai Dapil X Jawa Tengah.  

2. Lebih lanjut agar laporan dari kegiatan ini, baik yang 

berupa permasalahan maupun aspirasi daerah diterima dan 

dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan program 

dan Anggaran Perubahan Provinsi Jawa Tengah tahun 

2017.  

 

 Waktu dan Tempat 

1. Waktu  Pelaksanaan Reses masa persidangan II Tahun 2017 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 

berlangsung selama 6 enam hari kerja terhitung mulai 

Tanggal  15-20 Mei 2017 

2. Tempat Pelaksanaan Reses masa persidangan II Tahun 2017 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah di 

sepuluh Daerah Pemilihan mulai Dapil I sampai Dapil X Jawa 

Tengah.  
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Saudara Gubernur, Anggota Dewan yang Terhormat dan 

Hadirin yang berbahagia 

 

Kegiatan reses  yang telah dilakasanakan selama enam hari 

kerja telah berlangsung dengan baik, adapun hasil dari peninjauan 

ke lapangan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat 

dilaporkan sebagai berikut : 

    
Bidang Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                    

1. Pilkada 2018 sudah cukup dekat, Fraksi Partai Gerindra 
meminta netralitas dari aparatur agar tidak tercipta politisasi 

birokrasi, disamping itu mohon agar pemerintah menjelang 
hajatan politik 2018 bisa menjaga kondusifitas wilayah 
supaya tidak terjadi gesekan sosial yang bisa berujung pada 

anarkisme dan aksi premanisme. 
2. Partisipasi publik pada Pemilihan umum adalah salah satu 

pilar berdemokrasi namun sayang angka partisipasi 
masyarakat Jawa Tengah pada pemilihan umum baik Pileg 

Pilkada maupun pilpres kurang signifikan. Semisal Pilgub 
2013 yang lalu angka partisipasi hanya 55 persen begitu 
juga dengan pileg 2014 yang hanya kisaran 60 persen. Ini 

adalah tugas kita bersama untuk meningkatkan partisipasi 
publik.  Atas dasar tersebut Fraksi Partai Gerindra meminta 

agar pemerintah melalui instansi yang terkait agar bisa 
memberikan pendidikan politik pada mayarakat tentang 
pentingnya partisipasi publik pada Pemilu di Jawa Tengah. 

Salah satu tujuannya adalah meningkatnya partisipasi dalam 
Pilkada 2018.        

3. Sosialisasi Kartu Tani pada masyarakat masih dirasa kurang 
ini dibuktikan masih banyaknya masyarakat yang masih 
belum faham cara memanfaatkan kartu tersebut. Terlihat 

ada ketidaksiapan Dinas terkait dalam pelaksanaan Kartu 
Tani, sehingga muncul ketidak-fahaman dalam pelaksanaan 

di tingkat bawah. Masyarakat juga mengeluhkan adanya 
biaya-biaya tambahan untuk memanfaatkan kartu tersebut 

semisal antara 1.000-2.000 per transaksi dan ini jelas 
memberatkan para petani . Oleh karena itu mohon agar ada 
target dan juklak juknis yang jelas terkait implementasi Kartu 

Tani dan masyarakat dibebaskan dari biaya-biaya tambahan 
yang dibebankan langsung oleh pihak Perbankan.  

4. Ujian Nasional yang harus menggunakan sistem online 
ternyata menuai banyak masalah diantaranya adalah sarana 
prasarana berupa komputer dan perangkat lainnya yang 

tidak semua sekolah memilikinya khususnya sekolah yang 
ada di pelosok-pelosok desa. Atas dasar tersebut Fraksi 
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Partai Gerindra meminta harus ada kajian ulang terhadap 
pelaksanaan ujian yang berbasis on line.  

 
Bidang Perekonomian 

1. Masyarakat Rembang meminta waktu lebih untuk tidak 
menggunakan cantrang dan mohon ada fasilitasi alat 

tangkap dari pemerintah terkait pelarangan menggunakan 
cantrang 

2. Masyarakat merasa jika perhatian Pemerintah pada petani 
belum memuaskan semisal masih susahnya ketersediaan 
pupuk dan obat-obatan yang terjangkau, jatuhnya harga 

komoditas pertanian ketika panen raya tiba, infrastruktur 
pertanian yang belum tertata dengan baik dan lain 

sebagainya.   Hal ini tentu dapat menurunkan gairah bertani 
masyarakat, yang akhirnya akan berdampak pada 
ketersediaan pangan di masa yang akan datang. Oleh karena 

itu Modernisasi Pertanian mutlak dibutuhkan untuk 
mendorong Pertanian yang semakin maju dan mampu 

mensejahterakan Petani  
3. Pengaturan pengairan di Waduk Kedungombo Grobogan 

harus ditata kembali dan bisa memiliki fungsi sebagaimana 

mestinya. Salah satu tujuan revitalisasi waduk tersebut 
adalah agar tidak terjadi kekeringan yang merugikan para 

Petani disekitar waduk tersebut. karena jika persediaan air 
kurang tentu petani susah untuk mendapatkan hasil 
tanaman yang baik.     

 

Bidang keuangan 

1. Banyak potensi wisata di daerah-daerah yang masih belum 
teroptimalkan dengan baik. Sehingga dibutuhkan keseriusan 
dan komitmen dari pemerintah untuk mengembangkan 

wisata secara umum di Jawa Tengah dan menjadikan Jawa 
Tengah sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. Jika 

potensi tersebut bisa digali dan dikembangkan niscaya akan 
mampu mendongkrak Pendapatan asli daerah.  

2.   Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah saatnya 

memberdayakan BUMDes sebagai cabang pembantu dalam 
hal pembayaran pajak kendaraan bermotor begitu juga 

dengan biaya balik nama kendaraan bermotor. Dengan 
begitu pemerintah menjemput bola serta langsung 
bersentuhan dengan masyarakat. Dan masyarakat juga bisa 

lebih leluasa dalam membayar pajak.  
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Bidang Pembangunan 

1. Rehabilitasi infrastruktur jalan penghubung antar 

kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat mendesak dilakukan 
Tujuannya adalah untuk memudahkan mobilisasi masyarakat 

dan mempercepat lalu lintas ekonomi di Jawa Tengah. 
Diantaranya  adalah jalan penghubung Kabupaten Magelang 
dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Temanggung. 

2. Masyarakat menginginkan adanya pembangunan 
infrastruktur pertanian dalam bidang pengairan lahan. Hal ini 

karena masyarakat di Jawa Tengah umumnya mengeluhkan 
adanya kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim 
hujan. Adanya pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur tersebut diharapkan masyarakat bisa menaikan 
hasil panen 

 

Bidang Kesejahteraan rakyat  

1. Naiknya Tarif Dasar Listrik sangat memberatkan masyarakat                                                                                                                                                                                                      

terlebih juga ada pencabutan subisidi 900 watt oleh karena 
itu Partai Gerindra meminta pemerintah agar tetap 

memberikan subsidi pada mereka yang membutuhkan, jika 
masalahnya adalah banyaknya masyarakat golongan mampu 
yang menikmati subsidi tentu solusinya bukan dengan 

mencabut subsidi atau bahkan menaikan TDL tapi 
melakukan pendataan dan pemetaan kembali siapa warga 

yang berhak dan yang tidak berhak, dengan begitu 
masyarakat yang kurang mampu tidak dirugikan.    

2. Maraknya hama wereng yang berdampak pada terjadinya 

puso menghantui masyarakat klaten. Akibat hama wereng 
tersebut banyak warga yang mengalami kerugian secara 

materi. Tercatat kurang lebih sudah 15 hektar lahan 
tanaman padi yang sudah terkena hama wereng. Mereka 

meminta agar ada bantuan dari Pemerintah agar hama 
wereng yang masif tersebut bisa dibrantas sehingga tidak 
lagi mengganggu lahan pertaniannya.   

3. Menjelang lebaran harga – harga pokok merangkak naik dan 
hal ini selalu menjadi rutinitas tahunan, lagi-lagi masyarakat 

yang menjadi korbannya. Mohon agar pemerintah bisa 
menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok agar harga bisa 
stabil dan terjangkau. Disamping itu, juga harus memberikan 

sangsi yang tegas pada tengkulak yang memainkan harga 
pasar.  

4. Para guru-guru madrasah atau ustad di daerah banyak yang 
meminta agar nasibnya diperhatikan setidaknya setiap 
lebaran setahun sekali ada intensif untuk mereka. Para guru-
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guru madrasah tersebut hakekatnya adalah pembina mental 
para anak-anak kita supaya memiliki moral atau akhlak dan 

budi pakerti yang baik. Mereka-lah ujung tombak 
pembentukan karakter para generasi penerus bangsa ini. 

oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra mendorong agar ada 
perhatian serius dari Pemerintah Jawa Tengah terhadap 
nasib mereka.  

 

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Para 

Hadirin yang Terhormat 

Demikian laporan hasil reses dari Anggota Fraksi Partai 

Gerindra DPRD Provinsi Jawa Tengah, sebagai pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, 

dengan harapan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan bisa 

untuk ditindaklanjuti dengan aksi nyata.    

Semoga Allah SWT meridhoi langkah kita semua untuk 

bersama membangun Jawa Tengah. Terima kasih atas 

perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. 

 

Salam Indonesia Raya 

Wassalamualaikum Wr.Wb.    

   

                                 Semarang, 7 Juni 2017 

 

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Jawa Tengah 

 

 Ketua                                   Sekretaris  

 

H. Iskandar Zulkarnain             Ir. Sriyanto Saputro, MM    

 


