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LAPORAN PELAKSANAAN RESES 

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

MASA PERSIDANGAN II 

TAHUN SIDANG 2017 

 

 

Disampaikan oleh : Hj. Hartinah 

Dalam :  Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah 

Hari/Tanggal :  Rabu, 7 Juni 2017 

 

 

Bismillahirrahmannirrahim 

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh. 

 

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Jawa Tengah 

Yth. Saudara Ketua dan para wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah 

Segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 

Segenap jajaran eksekutif di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 

Rekan-rekan wartawan dan segenap tamu undangan yang berbahagia. 

 

Hadirin Peserta Sidang Paripurna yang dikasihi oleh Allah SWT, 

Mengawali laporan hasil pelaksanaan reses Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada 

masa persidangan II tahun 2017, perkenankanlah kami mengajak segenap 

hadirin untuk bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah atas segala Nikmat 

yang tidak terhitung, limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada kita 

semua. Shalawat serta salam sudah sepantasnya kita haturkan kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta para keluarga, dan sahabatnya yang telah 

mengajarkan manusia agar sukses dan selamat di dunia maupun di akhirat. 

 

 



 2
 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tak lupa mengucapkan Marhaban 

Ya Ramadhan 1438 H, bulan yang penuh dengan keberkahan serta rahmat 

dari Allat SWT. Di hari yang ke 12 ini, semoga kemuliaan dan keutamaan serta 

serta amal dan perbuatan kita akan dilipatgandakan pahalanya. 

 

Hadirin Peserta Sidang Paripurna yang terhormat, 

 

Selanjutnya kami sampaikan hasil laporan reses ini yang merupakan 

kumpulan hasil penyerapan aspirasi anggota Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, sebagai berikut : 

 

1. Bahwa masih banyak masyarakat miskin di pedesaan yang belum 

tersentuh oleh program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dari 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

 

2. Para pengelola sekolah swasta keagamaan seperti madrasah diniyah, 

TPQ, pondok pesantren berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

meniru Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan subsidi dan 

tunjangan operasional pendidikan kepada mereka. 

 
3. Masyarakat mengeluhkan terhadap banyaknya pengangguran yang 

terjadi akibat sulitnya mencari lapangan pekerjaan akhir-akhir ini. 

 

4. Masih banyaknya ruas jalan pedesaan, drainase jalan pedesaan, jalan 

pertanian, jaringan irigasi pertanian, penataan lingkungan pedesaan yang 

memerlukan tambahan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah untuk membangunnya. Dengan demikian diharapkan akan 

menggerakkan ekonomi masyarakat desa. 

 
5. Jembatan penghubung Desa Candirejo Kec. Pringapus Kab. Semarang 

menuju Jragung Karangawen Demak kondisinya sangat memprihatinkan, 

sehingga sering terjadi kecelakaan pejalan yang melewati jembatan 

tersebut. 
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6. Jalan Lingkar Salatiga sering terjadi kecelakaan karena kurangnya 

penerangan pada malam hari. Disamping itu perlu dibuatkan jalur 

penyelamat di perempatan JLS yang menuju Kopeng.  

 
7. Penataan kawasan wisata hutan mangrove di Desa Pasar Banggi kec. 

Rembang kab. Rembang perlu memperoleh bantuan Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah dengan membangun ‘mangrove center’ dan 

memperpanjang lintasan jalannya sehingga semakin menarik untuk 

dikunjungi. 

 

8. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi perumahan dan pabrik 

cukup signifikan dan sulit dibendung, degradasi lahan dan semakin 

rendahnya ketersediaan air telah menyebabkan kapasitas produksi 

pertanian di Jawa Tengah terus menurun dan impor semakin meningkat. 

Masyarakat petani berharap saudara Gubernur yang memiliki visi 

swasembada sektor pertanian dapat membuat regulasi yang dapat 

melindungi lahan pertanian produktif dan menjamin ketersediaan air. 

 

9. Maraknya pendirian Indomaret dan Alfamart di pelosok pelosok desa 

telah berdampak pada matinya pasar tradisional dan warung warung 

kelontong milik masyarakat yang telah berdiri jauh sebelum mini market 

tersebut berdiri. Meski masyarakat telah berteriak menolak soal ini, 

namun sepertinya saudara Gubernur dan Bupati/Walikota di Jawa Tengah 

tidak juga meresponnya, hal ini terbukti pembangunan kedua mini market 

tersebut terus gencar berdiri dalam radius yang sangat berdekatan. 

 

10. Di Desa Tarisi Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, hamparan sawah 

seluar 320 hektar 32 tahun yang lalu gemah ripah loh jinawi. Kemudian 

kondisi sekarang seperti segara. Juga kali wantehan Sumpiuh di Desa 

Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, yang kondisi 

sungainya dangkal, sehingga sering terjadi banjir, mohon perhatian 

serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  
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Demikianlah Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Anggota Fraksi Partai 

Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah. 

Harapan kami semoga laporan ini dapat dijadikan acuan Gubernur dalam 

merumuskan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. 

 

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

       Ketua,                 Sekretaris, 
          

 
 

H. Abdul Azis, S.Ag, M.Si   M. Ngainirrichadl, SHI 
 
 

 
 
 

 


