
 

 

1 

1 

.... 

 
 
 
 
 
 

LAPORAN PELAKSANAAN RESES 
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 
MASA PERSIDANGAN II  

TAHUN SIDANG 2017 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMARANG 
2017 

 



 

 

2 

2 

LAPORAN PELAKSANAAN RESES 
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2017 

 
Dibacakan Oleh : Dra Hj Sri Marnyuni 

 
Bismillahirrahmanirrahiim. 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

 

Yang kami hormati Saudaraku Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa 

Tengah, 

Yang kami hormati Saudaraku Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, 

Yang kami hormati Saudaraku Gubernur Jawa Tengah, 

Yang kami hormati  segenap jajaran Eksekutif, 

Yang kami hormati para wartawan, dan tamu undangan yang berbahagia. 

 

Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Paripurna pada pagi 

hari ini dengan agenda Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Anggota 

DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Persidangan  II Tahun Sidang 2017, serta 

semoga kita selalu dalam ridho Allah SWT. 

Sebelum Fraksi PAN membacakan laporan reses perkenankan Fraksi PAN 

mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudaraku kaum 

muslimin dan muslimat, semoga Allah memberikan kemudahan dan kesehatan 

dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. 

 

Saudaraku Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati, 

Peningkatan fungsi dan peran lembaga DPRD sebagaimana diatur dalam 

perundang-undangan tak lain karena tuntutan demokrasi, terutama makin 

meningkatnya kesadaran politik masyarakat sehingga mendorong Anggota DPRD 

untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya serta mempertinggi semangat 
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pengabdiannya kepada masyarakat, khususnya para konstituen didaerah 

pemilihannya. 

Reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD tidak hanya sebuah kunjungan 

kerja, namun merupakan implementasi dari niat, maksud dan tujuan untuk 

mengintegrasikan program kegiatan pembangunan dengan aspirasi yang 

berkembang di tengah masyarakat. Pelaksanaan reses merupakan kewajiban 

bagi anggota DPRD yang tidak sekedar menjaring aspirasi masyarakat, namun 

memiliki kewajiban pula memberikan informasi program dan perkembangan kerja 

dan kinerja Pemerintahan Daerah, serta memberikan pendidikan politik kepada 

masyarakat.   

 

Dasar Hukum 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa Anggota DPRD mempunyai kewajiban "menyerap, menampung, 

menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat". 

Pada kesempatan ini, kami, anggota F-PAN telah melakukan reses Tahap II di 

Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing dengan hasil berupa rangkuman 

aspirasi dan permasalahan actual dari elemen masyarakat. Dalam laporan Reses 

ke II ini kami dari Fraksi PAN kembali menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah, beberapa program kegiatan yang belum terselesaikan melalui 

usulan reses Anggota Dewan periode sekarang. Oleh karena itu,  laporan reses 
tentunya bukan merupakan formalitas belaka, perlu ada political will untuk 

mengakomodir dan merealisasikan kebutuhan masyarakat dengan melakukan 

sinkronisasi data,. 

 

Pelaksanaan   

Pelaksanaan reses sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD 

Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah 

yang menentukan pelaksanaan reses paling lama 6 (enam) hari.  
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Saudaraku Pimpinan Dewan, Gubernur dan Hadirin yang berbahagia. 
Secara umum hasil pelaksanakan reses dapat berjalan dengan baik, sesuai 

dengan tujuan reses. Pada kesempatan ini, perkenankan Fraksi PAN DPRD 

Provinsi Jawa Tengah menyampaikan hasil pelaksanaan reses anggota DPRD 

Provinsi Jawa Tengah, yang terbagi dalam beberapa bidang yaitu sebagaimana 

tersebut di bawah ini ; 

 

1. Mendekati Hari Raya Idhul Fitri tahun ini , perubahan harga komuditas 

terjadi hampir setiap hari, pasokan barang dijadikan alasan terjadinya 

kenaikan harga kebutuhan rumah tangga. Perubahan harga kembali 

menunjukan kenaikan dan diprediksi terus meningkat hingga hari Raya 

Idhul Fitri, Hal ini mohon kepada Pemerintah dapat membantu dengan 

berbagai upaya agar menjelang Idhul Fitri tahun ini  tidak terjadi 

peningkatan kenaikan harga yang cukup tinggi. 
2. Pembangunan di desa harus dilandasi kebutuhan. Bukan berdasarkan keinginan. 

Sehingga anggaran yang digunakan tepat sasaran. Jika dilihat dari perkembangan 

saat ini alokasi dana desa sangat besar sehingga kepala desa harus jeli dalam 

menjabarkan anggaran tersebut  dengan skala prioritas dan benar benar akan 

membawa dampak positif bagi pengembangan desa. Berbagai kegiatan sudah 

diajukan, secara teori kadang tidak sesuai dengan praktiknya. Karena meskipun 

sudah dirancang sedemikian rupa, jika tidak di dukung semua pihak tidak akan 

berjalan sesuai harapan. Semua program harus dilaksanakan sesuai berjalan dan 

dilaksanakan sesuai rencana sehingga masyarakat tidak dirugikan, Jangan sampai, 

apa yang sudah dirancang di program tidak bisa terlaksana, hanya karena ketidak 

siapan dalam melaksanakan kegiatan. Mohon kepada Pemerintah Provinsi agar 

dapat memberikan pendampingan secara lebih intensif terhadap pemakaian dana 

desa dari Pemerintah Pusat maupun Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 

dari pemerintah Provinsi. Walaupun dalam pelaksanaannya Pemerintah Pusat 

telah menyediakan pendamping, namun hal ini juga perlu diawasi oleh Pemerintah 

Provinsi. 

3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pembenahan terhadap 

infrakstutur jalan di sejumlah akses menuju destinasi wisata di Jawa Tengah, 

khususnya menjelang liburan anak sekolah pasca lebaran, biasanya pada saat 

liburan sekolah banyak masyarakat memanfaatkan liburan ke tempat obyek wisata 

khususnya yang ada di wilayah Jawa tengah. 
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4. Mohon Perhatian Pemerintah terhadap penerangan jalan, masih banyak ditemui  

lampu penerangan jalan yang mati, bahkan masih banyak jalan menuju akses 

desa yang tidak ada lampu penerangan jalan hal ini sangat membahayakan 

pengendara, termasuk juga sering terjadi kejahatan.  

5. Anggaran Pendidikan setelah wewenang SMA dan SMK Masuk Provinsi , Terutama 

Sekolah Negri yang diperhatikan Pemerintah , bagaimana dengan sekolah swasta. 

Pemerintah supaya memperhatikan sekolah sekolah swasta khususnya yang masih 

belum berkembang baik terhadap sumber Daya Manusia maupun sarana dan 

prasarana pendukungnya , sehingga dapat bersama sama dengan sekolah negri 

ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 

6. Permohonan bantuan untuk membangun kembali jembatan kalikuning desa 

kalijaran kec karanganyar kab Purbalingga yang diterjang banjir bandang sekitar 

bulan februari 2017 yang lalu , di karenakan separuh jembatan rubuh. Jembatan 

tersebut penting karena menjadi jalur ekonomi utama masyarakat di beberapa 

kecamatan antara lain kec bobot sari, kec karangananyar kec kertanegara. 

7. Para guru wiyata bakti di sekolah swasta SMA dan SMK  khususnya di 

Banjarnegara sangat mengharapkan bantuan kesejahteraan dari pemerintah 

provinsi, karena kondisi ekonominya yang sangat memprehatinkan. 

8. Perlu disiapkan pembangunan embung embung di daerah rawan air ketika musim 

kemarau, misalnya desa nangkad kec kejobong purbalingga. Pada saat kemarau 

selalu mengalami kekeringan sehingga petani gagal panen.   

 

Kesimpulan Hasil Reses 

1. Kebutuhan masyarakat Jawa Tengah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, 

ketenagakerjaan, pertanian, keuangan desa dan infrastruktur masih besar 

dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, yang akan berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. 

2.  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota harus melakukan 

koordinasi dan komunikasi dalam menyusun rencana kerja pemerintah 

yang menjadi skala prioritas, dalam rangka menyelesaikan kebutuhan-

kebutuhan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, pertanian, 

ketenagakerjaan dan infrastruktur. 

3. Diharapkan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota Dewan 

Provinsi Jawa Tengah  yang menyerap aspirasi dan masukan masyarakat, 

dapat di tindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka 
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membuat kebijakan penganggaran dan program menuju peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. 

 
Penutup 

Demikian laporan hasil Reses Anggota DPRD Jawa Tengah  dari Fraksi Partai 

Amanat Nasional, semoga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi atau 

sumbang pikir dalam rangka kemajuan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.  

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya, semoga Allah SWT meridhoi kita dalam mensejahterakan 

masyarakat Jawa Tengah yang berkeadilan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 Semarang, 7 Juni 2017 

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 
 

H. WAHYUDIN NOOR ALY 
Ketua 

 

BAMBANG JOYO SUPENO, SH, M.Hum 
Sekretaris 
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