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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. 

Yang terhormat;  

1. Saudara Gubernur Jawa Tengah, 

2. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi 

Jawa Tengah, 

3. Para SKPD dilingkungan Provinsi Jawa Tengah 

4. Para tamu undangan, rekan-rekan pers dan hadirin yang 

berbahagia. 

 

Rapat Dewan yang terhormat, 

Sebagai awal penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai 

Golongan Karya DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami mengajak kepada 

seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. 

Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama menghadiri 

Rapat Paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat wal-afiat. 

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat 

yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan 

Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggung Jawaban 

Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2016. 

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat 

menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Islam diseluruh Provinsi 

Jawa Tengah, semoga dapat meningkatkan keimanan kita. 

 

Rapat Dewan yang terhormat, 

Menanggapi Pengantar Gubernur Jawa Tengah mengenai 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 

anggaran 2016  yang telah disampaikan Saudara Gubernur tanggal 09 

Juni 2017, maka izinkan Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan 

dan tanggapan serta catatan. 

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 33 

UUD 1945 ayat 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa “bumi dan air dan 
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kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sehingga 

segala perencanaan, penganggaran, pelaksaan dan evaluasi APBD oleh 

Pemerintah Jawa Tengah sudah seharusnya mengacu pada tujuan / visi 

peningkatan kesejahterraan masyarakat Jawa Tengah. 

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa upaya pencapaian 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orentasi dan tujuan utama 

dalam pembangunan. Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dalam 

APBD oleh pemerintah Jawa Tengah seharusnya berbanding lurus dengan 

capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.  

Potensi Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kesuburan tanahnya, SDM 

yang mempunyai sejarah yang panjang sehingga mempunyai pengalaman 

yang cukup mumpuni dan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang 

sudah cukup lama mengelola tata Pemerintahan Dijawa Tengah, seperti 

yang sering disampaikan dalam pewayangan, yaitu; “ sebagai daerah 

yang gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo’. Hal ini 

sebagai bekal utama kita untuk percaya diri membangun Jawa Tengah 

kedepan yang lebih maju.  

 Berkenaan dengan itu, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa 

pemerintah Provinsi harus menjalankan segala potensi untuk bisa 

mencapai tujuan masyarakat Jawa tengah. Dengan itu APBD Provinsi 

Jawa Tengah adalah anggaran pro rakyat, artinya sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi harus 

selalu bisa “memasang mata dan telinga” untuk mengetahui dan 

memahami keinginan masyarakat Jawa Tengah. 

 

Hadirin yang terhormat, 

 Rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban 

pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 ini merupakan gambaran 

tentang hasil dan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

selama tahun 2016, berupa laporan keuangan pemerintah daerah 

berbasis akrual yang telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). 

Laporan hasil pemerikasaan telah disampaikan kepada DPRD dan 

Gubernur melalui rapat paripurna istimewa tanggal 7 juni 2017 dengan 

opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 
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Rapat Dewan yang terhormat, 

Terhadap realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 

2016, Fraksi Partai Golkar memberikan pendapat dan catatan dan 

pendapat sebagai berikut: 

Realisasi pajak Daerah yang tidak tercapai sungguh merupakan 

pengalaman yang dirasakan pahit karena melihat tren pendapatan dari 

pajak daerah tidak pernah mengalami penurunan sehingga tidak sesuai 

dengan target. Untuk itu Fraksi Partai Golkar berharap, kedepan supaya 

bisa dicarikan solusi kreatif dalam rangka memaksimalkan realisasi pajak 

Daerah. 

Hadirin yang terhormat 

Terhadap realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2016 terdiri 

dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain. 

Pendapatan yang sah sebesar Rp. 19.632 triliyun (93,54%) dari target 

sebesar Rp. 20,988 triliyun, lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015 

yang sebesar 16,7%. Dengan rincian sebagai berikut: 

1) Pendapatan Asli Daerah, dengan realisasi Rp. 11,541 triliyun (90,39%) 

dari target sebesar Rp. 12,767 triliyun. Yang meliputi: 

 Pajak Daerah sebesar Rp. 9,672 triliyun (88,56%) dari target 

sebesar Rp. 10,922 triliyun. 

 Retribusi daerah sebesar Rp.106,22 milyar. 

 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 

340,39 milyar (98,95%) dari target sebesar Rp.344,01 milyar. 

 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 1,421 

triliyun, dari target sebesar Rp. 1,406 triliyun. 

2) Pendapatan Transfer, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 8,056 

triliyun (98,36%) dari target sebesar Rp 8,190 triliyun. Terdiri atas; 

bagi hasil pajak 97,68 %, bagi hasil bukan pajak 89,15 %, dana 

alokasi umum 100%. 

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasi Rp. 35,30 milyar dari 

target sebesar Rp. 30,55 milyar. 

Sedangkan terhadap belanja daerah, realisasi belanja daerah tahun 

anggaran 2016 Rp. 19,354 triliyun (91,49%) dari anggaran sebesar Rp. 

21,155 triliyun atau tidak terealisasi sebesar Rp. 1,800 triliyun (8,51%). 
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Yang terdiri dari: realisasi bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota lebih 

rendah disbanding anggaran, pengendalian belanja dalam rangka 

mengimbangi ketidak-tercapainya pendapatan, realisasi bantuan 

keuangan kepada kabupaten/kota tidak optimal karena adanya kegiatan 

yang mengalami keterlambatan, adanya sisa tender kegiatan yang tidak 

dilaksanakan atau putus kontrak / gagal lelang. 

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa realiasi belanja daerah 

masih belum berorentasi kepada outcome sehingga capaian dan tingkat 

serapan anggaran masih sebatas pada capaian output. Padahal kalau 

mengacu pada visi misi Pemerintah Jawa Tengah terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sudah seharusnya realisasi belanja berbanding 

lurus dengan tingkat kemajuan dan upaya capaian pengentasan 

kemiskinan. 

 

Rapat Dewan yang terhormat, 

Realisasi Belanja tahun anggaran 2016 berdasarkan urusan  

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Organisasi, sebagai 

berikut: 

Beberapa catatan Fraksi Partai Golkar antara lain: 

1. Dana bantuan hibah dan bantuan sosial yang tidak tersalurkan secara 

maksimal dikarenakan mekanisme pemberian bantuan hibah dan 

bansos cukup sulit atau kendala teknis lainnya, Fraksi Partai 

Golongan Karya sangat menyayangkan hal tersebut, karena bantuan 

hibah dan bansos sangat bermanfaat dan langsung bisa diserap oleh 

masyarakat. Fraksi Partai Golkar menganggap serius persoalan 

tersebut, karena hal ini menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. 

Untuk itu harus dicarikan format yang tepat untuk pemberian hibah 

dan bansos, jangan ada kesan mempersulit. 

2. Bantuan keuangan Kabupaten/Kota yang tak terealisasi kedepannya 

perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah Provinsi 

dan pemerintah Kabupaten/Kota perlu ada perencanaan bersama 

yang lebih matang agar bantuan ini bisa direalisasikan secara 

maksimal sehingga bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur di 

Daerah.  
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3. Anggaran untuk sektor urusan pendidikan sebesar Rp 305,35% miliar 

terealisasi Rp 299,87 miliyar (98,20%), sangat disayangkan sekali 

belum terserapnya anggaran  secara maksimal, karena begitu 

pentingnya sektor pelayanan pendidikan ini. 

4. Urusan Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan 7 Rumah 

Sakit daerah dengan realisasi sebesar Rp. 2, 174 triliyun dari 

anggaran sebesar Rp. 2,368 triliyun. Fraksi Partai Golkar 

mengharapkan, untuk lebih ditingkatkan pemenuhan dan operasional 

pelayanan di 7 (tujuh) RSUD/RSJD milik pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah, Terutama bagi masyarakat yang memliki Kartu BPJS. 

5. Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Dinas Bina Marga, Dinas 

Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya dan tata Ruang, 

dengan realisasi sebesar Rp 2,730 triliyun (98,02%) dari anggaran 

sebesar Rp 2,785 triliyun, meski anggaran terealisasi cukup tinggi tapi 

pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2016 realitas di 

lapangan masih kurang dari harapan, terrutama pada upaya 

pemeliharaan insfrastruktur jalan-jalan diperbatasan. 

6. Terhadap urusan – urusan lainnya, terutama yang mempunyai potensi 

pendapatan , Fraksi Partai Golkar berharap agar bisa meningkatkan 

belanja yang cukup memadai agar bisa meningkatkan potensi 

pendapatannya. 

Hadirin yang terhormat, 

BPK telah melasanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh penilaian Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), hal tesebut belum menjamin meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa tengah 

kedepan harus lebih serius dan bekerja keras untuk mendorong 

peningkatan Sumber Daya Anggaran. Oleh karena itu perlu ada beberapa 

pembenahan diantaranya: 

1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, meningkatkan 

Sumber Daya Fiskal menuntut kualitas perencanaan dan pelaksanaan 

anggaran yang lebih baik, agar anggaran dapat dimanfaatkan secara 

optimal untuk mencapai target pembangunan.  
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2. Meningkatkan kemandirian keuangan Daerah melalui peningkatan 

PAD, tingginya Sumber Daya Fiskal dari PAD dapat membantu 

memperbesar ruang gerak fiskal Pemerintah Daerah.  

3. Meningkatkan pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat 

umum seperti; infrastruktur jalan raya, infrastruktur pertanian, 

infrastruktur pendidikan, dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat 

kecil. 

4. Berkenaan dengan pola hubungan kemitraan Gubernur dengan DPRD 

Provinsi Jawa tengah sebagai penyelenggara Pemerintahan Provinsi 

Jawa Tengah harus saling mengisi dan mendukung, sehingga sudah 

seharusnya pokok-pokok pikiran DPRD benar-benar bisa diberikan 

ruang yang strategis dalam rangka membangun masyarakat Jawa 

Tengah yang lebih sejahtera dan makmur.  

Saudara Gubernur, Pimpinan Dewan, para Anggota Dewan dan 

Hadirin  yang berbahagia 

Sebelum menutup Pandangan Umum ini, perkenankan Fraksi 

Partai Golkar menyampaikan beberapa hal dalam pertanggungjawaban 

pelaksanaan  APBD tahun anggaran 2016, yaitu: 

 

Pertama, Fraksi Partai Golkar meminta agar Pemerintah Provinsi 

mengoptimalkan peningkatan pendapatan Daerah. Kami berharap kepada 

Saudara Gubernur segera mengambil langkah konkrit terkait dengan 

kebijakan retribusi pajak yang lebih inovatif  dan persuasif terhadap 

penunggak utang pajak. 

Kedua, Fraksi Partai Golkar meminta agar infrastruktur jalan 

diperbatasan antar Provinsi dan jalan alternatif agar ditingkatkan dalam 

pemeliharaannya. 

Ketiga, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Saudara Gubernur untuk 

melakukan terobosan nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan 

mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Fraksi Partai Golkar 

memandang perlu agar lebih dibangun koordinasi dan harmonisasi 

kegiatan-kegiatan di SKPD yang berorientasi pada upaya pengentasan 

kemiskinan dan membuka peluang pekerjaan bagi pengangguran. 
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 Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2016. 

Billahitaufiq Wal-hidayah. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

Wakil Ketua    Sekretaris 

 

 

Drs. RM. Yudhi Sancoyo,MM    Sidi Mawardi,SS., MSI 


