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PANDANGAN UMUM 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

 Terhadap :  

RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 
  

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA 
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

MASA PERSIDANGAN KE DUA TAHUN 2017 
 

TANGGAL :  13 JUNI 2017 

 

JURU BICARA : KUKUH BIROWO, S.H., M.H. 
------------------------------------------------------------------------------ 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Salam sejahtera untuk kita semua 

 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. 
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Alhamdulillah, Puji syukur senantiasa kita haturkan ke 

hadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia 

nikmat dan rahmatNya. Kita semua dapat hadir bersama dengan 

keadaan sehat wal afiat dalam Rapat Paripurna Pembicaraan 

Tinglkat I DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan agenda 

Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Partai 

Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah  mengucapkan “Selamat 

Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1438 H”. Ramadan bukan 

sekadar bulan untuk menahan lapar, haus dan nafsu duniawi 

lainnya, namun juga bulan introspeksi diri. Marilah kita semua 

saling berintrospeksi atas apa yang telah kita lakukan dengan 

melihat situasi kebangsaan saat ini dan semoga ibadan puasa di 

bulan Ramadhan ini dapat meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah swt, serta mampu menumbuhkan sikap 

toleransi dan saling menghargai agar tercipta hubungan yang 

harmonis antar umat beragama. Tidak lupa kami ucapkan pula 

selamat menyongsong kemenangan “Hari Raya Idul Fitri 1438 H” 

bagi saudara-saudaraku umat islam, marilah kita sambut dengan 

penuh suka cita. 

Rapat Dewan yang terhormat,  

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah 

mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Dewan yang telah 

memberikan kesempatan untuk menyampaikan Pandangan Umum 
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Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap 

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2016. 

Rapat Dewan yang terhormat, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang  Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun 2016 yang merupakan gambaran 

tentang hasil dan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah selama Tahu  2016 berupa Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah berbasis akrural yang telah diaudit oleh Badan 

Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaam telah 

disampaikan kepada DPRD dan Gubernur melalui Rapat Paripurna 

Istimewa tanggal 7 Juni 2017 dengan Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). Fraksi Partai demokrat DPRD Provinsi Jawa 

Tengah memberikan apresiasi kepada Saudara Gubernur dan 

jajaran eksekutif atas usaha yang telah dilakukan dengan 

sungguh-sungguh sehingga dapat mempertahankan Opini Wajar 

Tanpa Pengecualihan sejak tahun 2012 dan secara khusus 

apresiasi kami sampaikan kepada SKPD yang mendapat penilaian 

baik sehingga tidak ditemukan kelemahan dalam sistem 

pengendalian internal maupun ketidak patuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Prestasi ini akan menjadi 

momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi 

kebanggaan bersama yang patut dipertahankan. 
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Setelah mencermati Rancangan Peratura Daerah Provinsi Jawa 

Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2016, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa 

Tengah berpendapat bahwa, capaian-capaian kinerja pengelolaan 

APBD Tahun Anggaran 2016 cukup memberikan kontribusi positif 

bagi pembangunan Provinsi Jawa tengah di Tahun 2016.   

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah di tahun 2016 

sebesar 5,28%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 

ekonomi nasional sebesar 5,02%, namun lebih rendah 

dibandingkan tahun 2015 yaitu 5,47%, hal ini cukup memberi 

dampak yang positif terhadap ekonomi masyarakat Provinsi Jawa 

Tengah.  

Trend laju inflasi yang cenderung menurun  di tahun 2016 

mencapai 2,36%, lebih baik dari laju inflasi nasional sebesar 3,02% 

dan Tahun 2015 sebesar 2,73% memberi efek besar terhadap 

ekonomi masyarakat, angka kemiskinan pada Tahun 2016 tercatat 

13,19% sedikit menurun 0,13% dibandingkan Tahun 2015, namun 

masih diatas rata-rata Nasional sebesar 10,70%. Sementara disisi 

lain tingkat pengangguran terbuka Tahun 2016 sebesar 4,63% 

lebih rendah dari rata-rata Nasional sebesar 5.61% dan lebih 

rendah dibandingkan Tahun 2015 sebesar 4,99%.  

Dengan gambaran tersebut, maka Fraksi Partai Demokrat 

DPRD Provinsi Jawa Tengah berpandangan sebagai berikut : 
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A. Pendapatan Daerah 

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang 

terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan 

Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp19,632 triliyun atau 

93,54% dari target yang direncanakan sebesar Rp20,988 

triliyun. 

Realisasi Pendapatan Asli daerah Rp11,542 triliyun atau 

90,39% dari target sebesar Rp12,767 triliyun. Komponen yang 

mempengaruhi penurunan target Pendapatan Asli daerah 

adalah Realisasi Pajak Daerah sebesar Rep9,672 triliyun atau 

88,56% dari target sebesat Rp10,922 triliyun, realisasi 

Pendapatan Transfer sebesar Rp8,056 triliyun atau 98,36% 

dari target sebesar Rp8,190 triliyun dan realisasi Lain-lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp35,30 milyar atau 

115,56% dari target sebesar Rp30,55 milyar. 

Penurunan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, 

salah satunya dikarenakan masih rendahnya kinerja aparat 

dalam memungut pajak daerah dan/atau tingginya suku 

bunga kredit yang berakibat pada rendahnya daya beli 

masyarakat Jawa Tengah. Dalam rangka meningkatkan 

pendapatan daerah, langkah-langkah yang dapat ditempuh 

meliputi : 

a. Optimalisasi pungutan Pendapatan Asli Daerah; 
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b. Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah, terutama optimalisasi penagihan piutang 

pajak yang masih tinggi di Tahun 2016;  

c. Penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan 

pajak tertentu, terutama menghitung tarif pajak yang telah 

disesuaikan dengan inflasi pada tahun berjalan;  

d. Peningkatan  kualitas dan kuantitas pelayanan umum 

kepada masyarakat/wajib pajak; 

e. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan 

perpajakan dan retribusi berbasis online system; 

f. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta  

profesionalisme SDM aparatur dengan prinsip The Right 

Man on The Right Place yaitu menempatkan orang sesuai 

dengan kompetensinya sehingga capaian kinerja dapat 

optimal. 

g. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam 

rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil 

Pajak/Bukan Pajak; 

h. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah; 

i. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah; 

j. Meningkatkan kontribusi BUMD; 

k. Penyempurnaan dasar hukum pungutan; 

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut ditempuh 

melalui upaya penajaman potensi riil sumber-sumber 

pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara 
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akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan 

pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi 

kontribusi  pada Pendapatan Asli Daerah, peningkatan pelayan 

perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.      

B. Belanja Daerah 

Penyerapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang 

telah digunakan untuk membiayai tugas/urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat 

sebesar Rp19,354 trilyun atau 91,49% dari anggaran sebesar 

Rp21,155 trilyun. Tidak terealisasi sebesar Rp1,800 trilyun 

(8,51%) yang disebabkan antara lain: 

a. Ketidak tercapaian target pendapatan yang mengakibatkan 

realisasi bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota lebih 

rendah dibanding anggaran sehingga terjadi pengendalian 

belanja. Hal tersebut dapat diatasi dengan optimalisasi 

kinerja untuk pencapaian target pendapatan; 

b. Realisasi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota tidak 

optimal karena adanya sebagian kegiatan bantuan yang 

mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya atau tidak 

dilaksanakan. Hal tersebut tidak perlu terjadi apabila 

penetapan Perda APBD di Kabupaten/Kota secara tepat 

waktu serta pelaksanaan tender pada awal tahun anggaran 

diharapkan dapat mempercepat realisasi belanja daerah.  

c. Adanya penghematan belanja, sisa tender dan kegiatan yang 

tidak dilaksanakan, putus kontrak atau gagal lelang. 
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Persoalan ini dapat diatasi dengan meningkatkan 

pengelolaan SDM Aparatur yang setiap tahunnya terdapat 

alokasi belanja langsung untuk peningkatan kapasitas 

aparatur di tiap SKPD serta menyusun perencanaan 

pengadaan barang dan jasa secara terstruktur sehingga 

menghasilkan pengadaan yang kredibel. 

C. Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 

1. Bidang Pendidikan  

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan realisasi 

sebesar Rp299,87 milyar atau 98,20%, digunakan untuk 

pengelolaan pendidikan khusus, pembinaan kesiswaan, proses 

pengalihan kewenangan pendidikan menengah, pengembangan 

potensi SDM. Dari empat sektor ini perlu kiranya dilakukan 

pembenahan, terutama pengalihan kewenangan pendidikan 

menengah di Tahun 2017 penghitungan perlu dilakukan 

sehingga pendidikan di Jawa Tengah lebih maju dan berkualitas.   

2. Pengurangan Kemiskinan 

Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu 

yang belum teratasi  hingga tuntas. Kemiskinan 

merupakan masalah pembangunan yang bersifat 

multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui 

pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. 

Mengingat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih 

cukup banyak berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 
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yaitu sebesar 4.506,89 juta jiwa atau 13,27% dan progres 

penurunannya cenderung lambat yaitu dalam jangka waktu 

2010-2016 rata-rata sekitar 0,55%. Berdasarkan hal 

tersebut upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih 

dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, akses 

air minum aman, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan 

hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan 

kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, 

pengembangan jejaring kemitraan, sertapeningkatan 

kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin 

mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri. 

3. Pengurangan Pengangguran 

Isu pengangguran di Jawa Tengah hingga saat ini juga 

perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran 

berkaitan dengan kemiskinan. Pada Agustus 2016 di Jawa 

Tengah angkatan kerja sebanyak 17,31 juta orang, 

penduduk yang bekerja sebanyak 16,51 juta orang, Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah adalah 

4,20%. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di Jawa 

Tengah saat ini, terjadi fenomena pergeseran tenaga kerja 

dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor 

industri pengolahan dan perdagangan. 
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Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanganan 

pengangguran harus berfokus pada upaya perlindungan, 

pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh 

tani dan petani penggarap), nelayan, masyarakat terkena 

PHK, anak putus sekolah dan  sektor  UMKM.  Selain  itu,  

perlu  diupayakan perluasan kesempatan kerja  dan  

lapangan  usaha,  peningkatan kualitas  calon tenaga kerja 

melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan 

pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang 

berorientasi  pasar kerja, pengembangan informasi pasar 

kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM 

berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di 

kalangan pemuda. 

4. Kedaulatan Pangan 

Kedaulatan pangan menjadi isu penting dalam 

pembangunan Jawa Tengah. Kedaulatan pangan adalah 

hak rakyat dan pemerintah Jawa Tengah sebagai bagian 

dari NKRI, untuk menentukan sendiri kebijakan dan 

strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang 

sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, 

dengan tetap memperhatikan metode yang ramah 

lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan  

memberikan perlindungan serta dukungan terutama untuk 

mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil  pangan,  

pedagang  kecil  dan  rakyat  miskin  yang  rawan pangan. 
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Kedaulatan pangan ini akan menjadi strategi alternatif 

untuk mencapai ketahanan dan keamanan pangan sejati. 

5. Pembangunan Infrastruktur 

Infrastruktur terkait erat dengan koneksitas regional 

dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Jawa 

Tengah secara regional dan nasional. Dalam hal ini tidak 

terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi 

dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, 

sehingga ke  depan  partisipasi, transparansi dan  

ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik.  

Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan 

sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar 

wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara 

terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan 

rencana tata ruang. Belum optimalnya kualitas dan 

kapasitas infrastruktur, berimplikasi pada beban 

masyarakat dalam penyediaan produksi dan mobilisasi 

sumber daya yang akan mempengaruhi daya saingnya.  

Hal terpenting yang menjadi perhatian dalam 

pembangunan infrastruktur adalah upaya meningkatkan 

peran dan penanganan infrastruktur dalam keterbatasan 

kewenangan dan kemampuan penanganan daerah baik 

provinsi maupun kabupaten/kota, seperti upaya 

penanganan rob, pembangunan pelabuhan, Bandar udara, 

transportasi massal dan pembangunan infrastruktur yang 
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memerlukan pembebasan tanah. Oleh karena itu 

diperlukan upaya peningkatan soft power melalui 

peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; 

peningkatan Public Private Parthnership dan penguatan 

kapasitas partisipasi masyarakat dalam mendukung 

pembangunan infrastruktur yang komprehensif. 

Berdasarkan ringkasan realisasi APBD Provinsi Jawa 

Tengah Anggaran 2016 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA) sebesar Rp646,12 milyar. Besarnya sisa 

anggaran yang belum terpakai tersebut mengindikasikan 

bahwa kinerja Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah kurang 

maksimal. Oleh karena itu ke depan perlu ditingkatkan lagi 

kinerja Pemerintahan Provinsi Jawa tengah untuk optimalisasi 

efisiensi anggaran.   
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Rapat Dewan yang terhormat 

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD 

Provinsi Jawa Tengah terhadap Raperda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, 

diharap menjadi perhatian. Kami menyampaikan permohonan maaf 

jika dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD 

Provinsi Jawa Tengah terdapaat hal-hal yang kurang berkenan. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

 

 

Semarang, 13 Juni  2017 

 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

Ketua, Sekretaris, 

  

Hj. KARTINA SUKAWATI, SE., MM. KUKUH BIROWO, SH., MH 

 

 


