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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam sejahtera untuk kita semua 

 
Yang terhormat; 

Saudara Gubernur Jawa Tengah, 

Saudara Ketua Dewan dan para Wakil Ketua Dewan  beserta 

seluruh Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah, 

Jajaran Eksekutif, 

Rekan-rekan wartawan, dan 

Hadirin yang kami hormati. 
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Pertama-tama, mengawali Pandangan Umum ini, Fraksi Partai Demokrat 

DPRD Provinsi Jawa Tengah mengajak bersama-sama kepada sidang yang 

terhormat untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas kasih dan sayangNya, hari ini kita dalam 

keadaan sehat wal afiat, sehingga dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna 

dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Hasil Pelaksanaan 

Reses Masa Persidangan II Tahun 2017.  

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai Demokrat DPRD 

Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan “Selamat Hari Lahir Pancasila” yang 

jatuh pada tanggal 1 Juni kemarin, Semogakita kembali meneguhkan komitmen 

dan mengukuhkan lagi semangat Pancasila dalam jati diri bangsa. 

Rapat Dewan yang terhormat, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa 

Tengah mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Dewan yang telah 

memberikan kesempatan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Reses 

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Tengah  Tahun  2017.  

Rapat Dewan yang terhormat, berdasarkan Pasal 108 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Anggota DPRD 

mempunyai kewajiban memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, 

menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara 

berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. 

Kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 108 tersebut salah satunya adalah kegiatan 

Reses II tahun 2017. 

Reses merupakan masa kegiatan DPRD di luar masa siding untuk 

melaksanakan pantauan di daerah yang dilakukan anggota DPRD secara 

perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD. Reses telah dilaksanakan pada 
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tanggal 15  s/d 20 Mei 2017 oleh seluruh Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD 

Provinsi Jawa Tengah dengan mengunjungi dan melaksanakan penyerapan aspirasi 

masyarakat dari daerah pemilihan. Secara keseluruhan hasil reses yang ditemukan 

di seluruh daerah pemilihan yang tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

A. Bidang Pemerintahan  

Terkait dengan perwujudan demokrasi di Jawa Tengah, Fraksi Demokrat 

DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap Pilkada Jateng yang akan 

diselenggarakan tahun 2018 nanti bias berjalan dengan baik dan tidak muncul 

isu SARA. Jangan sampai adanya fitnah, ujaran kebencian dan ancam-

mengancam. Kalau ada yang menggunakan isu SARA dalam pilkada, maka 

BAWASLU harus berani bersikap tegas karena kalau dibiarkan akan menjadi 

sumber perpecahan.  

Hal demikian juga menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa pilkada adalah 

menyangkut kehidupan bersama untuk periode 5 tahun mendatang, sehingga 

diharapkan peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk menjaga pilkada yang 

bersih dan bermartabat. 

B. Bidang Ekonomi 

Fokus pembangunan Jawa Tengah pada 2017  merespons isu 

pengurangan kemiskinan, pengangguran, peningkatan kedaulatan pangan, 

kedaulatan energi, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan, 

demokratisasi dan kondusivitas daerah. Ini semua untuk mewujud kan 

kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Namun tantangan semakin 

beragam, seperti angka kemiskinan dan pengangguran masihtinggi, potensi 
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sumber daya alam masih belum termanfaatkan, degradasi lingkungan, daya beli 

masyarakat rendah, kecukupan pangan dan energi di wilayah perkotaan dan 

pedesaan. Keadaan tersebut masih banyak ditemui di lapangan selama kegiatan 

reses di daerah-daerah. 

Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada permasalahan mendasar 

terutama kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada bulan September 2016 

mencapai 13,19 persen atau 4.057 juta jiwa dari total jumlah penduduk Jawa 

Tengah. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Jateng pada September 

2015 yang sebanyak 4.506 juta jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 1.000 

jiwa. Iniartinya secara persentase penduduk miskin di Jateng turun 0,5%, tetapi 

secara absolute meningkat. 

Penduduk miskin di perdesaan berkurang 3.304 jiwa, dari 2.716.210 jiwa 

pada September 2015 menjadi 2.682.810 jiwapada Maret 2016, tetapi jumlah 

penduduk miskin di daerah perkotaan Jawa Tengah naik 3.451 jiwa, yakni dari 

1.789.570 jiwa pada September 2015 menjadi 1.824.080 jiwa pada Maret 2016. 

Kesimpulannya program penurunan angka kemiskinan di perkotaan tidak 

tercapai. 

Sementara itu, adanya peningkatan pengangguran di Jawatengah pada 

Februari 2017 secara absolute sebanyak 3.000 orang atau sebesar 4,15 Persen. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah perkotaan selalu lebih tinggi 

dari TPT wilayah pedesaan. TPT perkotaan sebesar 4,43 persen dan pedesaan 

3,89 persen. Sedangkan untuk TPT Diploma 3 menempati posisi tertinggi 9,00 

persen, disusul SMK 8,07 persen. Melihat kondisi tersebut, Program untuk 
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penurunan angka pengangguran tampaknya perlu dievaluasi oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah. 

Kondisi kemiskinan dan pengangguran ditengarai memberikan pengaruh 

signifikan terhadap derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat, 

angka kematian ibu, bayi, dan balita masih tinggi. Sejalan dengan prioritas itu, 

peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan 

keniscayaan. 

Berbicara masalah Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah bulan Mei 

2017 mengalami kenaikan 0,90 persen, yaitu dari  posisi 97,81 menjadi 98,70.  

Hal ini disebabkan karena perubahan indeks harga yang diterima petani (It)  

lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan  indeks harga yang dibayar petani 

(Ib). Namun demikian, Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) 98,70 persen belum 

impas dengan biaya operasional yang dikeluarkan petani, seharusnya minimal 

100 persen. Keadaan ini  akan berimbas pada kesejahteraan petani. 

Perkembangan ekonomi Jawa Tengah (Jateng) dalam segi ekspor barang 

sepanjang April 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, ekspor 

barang di Jateng mengalami penurunan hingga 13,52% dibandingkan kondisi 

bulan sebelumnya. BPS Jateng menyebutkan transaksi ekspor selama April 

2017 hanya berkutat di angka US$452,93 juta. Nilai itu menurun drastic 

dibandingkan nilai transaksi ekspor Jateng pada Maret 2017 yang mencapai 

US$523,72 juta. Bahkan nilai ekspor Jateng selama April 2017 itu juga lebih 

kecil disbanding nilai transaksi ekspor Jateng pada periode yang sama di tahun 

2016.  
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C. Bidang Pembangunan 

Dalam bidang Pembangunan, Jawa Tengah masih terdapat kelemahan 

dalam tatakelola perencanaan dan penganggaran selama dua tahun terakhir. 

Seperti yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tentang 

Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan tanggal 14 November 2016 lalu. Pada LHP 

nomor 114/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 11/ 2016 itu ada 28 item. 

Pada sisi perencanaan pembangunan ditemukan 13 permasalahan. Antara 

lain rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) belum 

mempertimbangkan isu strategis, tidak ditemukan tanda tangan kesepakatan di 

Musrenbang, rencana di satuan kerja tidak sesuai dengan RPJMD, program 

tidak konsisten dengan rencana kerja dan RPJMD, tidak ada identifikasi 

program pusat di daerah, program sampai indicator kinerja tidak sesuai dengan 

RPJMD, perencanaan dan pengendalian belum sepenuhnya dilakukan, hasil 

evaluasi dan pengendalian dilaporkan gubernur tetapi tidak pada bupati, bupati 

juga tidak menyampaikan ke gubernur, rekomendasi gubernur di evaluasi 

belum sepenuhnya dilakukan dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi anggaran 

ada 15 masalah yang terjadi di Klaten. Seperti program anggaran di KUA-

PPAS tidak sesuai RPJMD, tidak konsisten dan tidak menyebut spesifik lokasi, 

rencana kerja tidak didukung satuan harga, kegiatan satuan kerjatidak sesuai 

dengan dokumen KUA-PPAS, dan lain sebagainya. 

Menyadari sejumlah persoalan  yang  muncul, maka diperlukan upaya 

peningkatan soft power melalui peningkatan  koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi; peningkatan Public Private Partnership (PPP) dan penguatan 
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kapasitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur 

yang komprehensif. 

D. Kesimpulan Dan Saran  

Pelaksanaan kegiatan reses sangat diperlukan jika dilaksanakan secara 

periodik. Karena kegiatan tersebut dapat dijadikan sarana, wadah, forum 

komunikasi yang sangat ideal, yang mempertemukan antara anggota dewan 

dengan masyarakat secara langsung, khususnya dalam rangka menjaring 

aspirasi. Dengan pola diskusi interaktif dalam kegiatan reses, diharapkan 

masyarakat dapat memberikan masukan, ide, kritik dan saran kepada 

pemerintah provinsi dalam kerangka ikut berperan aktif serta berkiprah 

membangun Provinsi Jawa Tengah melalui para wakilnya yang duduk 

dilembaga legislatif. Dengan melakukan sambung rasa secara langsung dengan 

masyarakat. Maka, akan terjadi keserasian antara aspirasi masyarakat dengan 

program- program permbangunan yang dilakukan pemerintah. Keserasian ini 

bertujuan agar arah kebijakan pemerintah benar-benar dapat bermanfaat dan 

berfungsi efektif bagi kehidupan masyarakat Jawa Tengah. Aspirasi hasil Reses 

perlu mendapatkan perhatian serius dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

untuk menyusun program PemerintahProvinsi Jawa Tengah dimasa yang 

akandatang. 

Demikianlah laporan Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa 

Tengah yang telah melaksanakan Reses II Tahun Persidangan 2017. Semoga 

apa yang telah dilaporkan dapat ditindak lanjuti, dengan menganggarkan dalam 

APBD apabila memungkinkan, atau langsung melakukan peninjauan 

kelapangan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam 

menanggapi hasil reses ini. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat bekerja 
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kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh jajaran SKPD 

terkait.Semoga kita dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan 

bermanfaat bagi peningkatan kinerja pelayanan Pemerintahan Provinsi Jawa 

Tengah kepada stakeholder dan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah, 

serta menjadi bagian dari amal shaleh kita. 

Amin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

 

Semarang, 7 Juni  2017 

 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

 

Ketua, 

 
Hj. KARTINA SUKAWATI, SE., MM. 

 

Sekretaris, 

 
KUKUH BIROWO, SH., MH 

 


