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FRAKSI PARTAI GERINDRA 
(Gerakan Indonesia Raya) 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH 

Jl. Pahlawan No.7 telp. (024) 48456802 - 8415500 Semarang 
 

 

Assalamu’alaikum War. Wab. 

Salam Indonesia Raya 

 Yth. Saudara Gubernur Jawa Tengah ; 

 Yth. Saudara Ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota 

DPRD Provinsi Jawa Tengah;  

 Jajaran eksekutif, Rekan-rekan wartawan dan Hadirin tamu 

undangan yang berbahagia. 

 

Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat  dan karuniaNya sehingga dalam kesempatan ini 

kita dapat menghadiri sidang paripurna dengan agenda 

pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 

2016.  

Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang 

yang telah memberikan waktu dan tempat kepada Fraksi Partai 

Gerindra untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi kami. 

 Pada bulan Ramdhan yang penuh berkah ini, Fraksi Partai 

Gerindra mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi 

umat muslim di Jawa Tengah. Semoga amal ibadah yang kita 

lakukan di Bulan suci ini bisa meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kita yang pada akhirnya bisa menjadikan kita lebih 

humanis serta lebih peka pada masalah-masalah sosial- 

kemanusiaan  dan muaranya adalah kita bisa menjadi manusia 

yang bermanfaat untuk manusia yang lain.  

 

Saudara Gubernur, Pimpinan Sidang dan para Anggota 

Dewan yang Kami Hormati 
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Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 

2016, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi kepada Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah atas LHP (laporan hasil pemeriksaan) dari 

BPK tentang laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dengan hasil WTP (wajar tanpa pengecualian) kami berharap 

kedepan ada peningkatan, baik dari segi akuntabilitas maupun 

transparansi sehingga tercipta aparatur yang bersih dan 

berwibawa untuk menuju Jawa Tengah  sejahtera dan berdikari 

mboten korupsi mboten ngapusi.   

Adapun hal-hal yang terkait indikator ekonomi Makro tahun 

2016 di Jawa Tengah secara umum dapat disampaikan sebagai 

berikut : 

 

KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN NTP 

Jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa Tengah  pada 

September  2016  sebesar  4,49  juta orang atau 13,19 persen 

sedangkan tahun 2015 sebesar 13,32 persen (4,505 Juta Jiwa) 

secara umum memang ada penurunan jumlah angka kemiskinan 

dalam kurun waktu 2015 ke 2016 meskipun angka-nya kurang 

signifikan. Namun menurut Fraksi Partai Gerindra pasca naiknya 

TDL (tarif dasar listrik) dan juga dicabutnya subisidi untuk 

pengguna 900 watt di tahun 2017 ini akan menambah angka 

kemiskinan di Jawa Tengah. Selama tiga tahun dari 2013-2016 

saudara Gubernur fokus pada infrastruktur di Jawa Tengah, 

idealnya dengan membaiknya kualitas infrastruktur akan 

membawa angin segar pada pertumbuhan roda perekonomian di 

Jawa Tengah dan berpotensi menaikan kesejahteraan masyarakat 

Jawa Tengah secara umum. Namun faktanya Fraksi Partai 

Gerindra menilai belum ada korelasi yang signifikan antara 

pembangunan infrastruktur selama kurun waktu 2013-2016 

dengan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, setidaknya ini 

bisa dilihat dari jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi 

yaitu 13,19 persen di tahun 2016. Jika dicermati angka ini cukup 

jauh dengan target saudara Gubernur yang mematok pada kisaran 

angka 8,60 persen.  

Menurut data dari BPS angkatan kerja di Jawa Tengah pada 

Agustus 2016 sebanyak 17,31 juta orang, Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) Jawa Tengah Agustus 2016 sebesar 4,63 persen, 

mengalami penurunan sebesar 0,36 persen dibanding TPT Agustus 

2015 (4,99 persen) 
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Selama setahun terakhir (Agustus 2015 ― Agustus 2016), 

peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi di sektor Pertanian 

(358 ribu orang). Dari data ini bisa terbaca jika angkatan kerja 

naik di sektor Pertanian dilain sisi sektor Pertanian belum berhasil 

meningkatkan taraf kesejahteraan para petani, ini disebabkan 

perhatian dari Pemerintah pada sektor Pertanian yang statusnya 

sebagai penopang kehidupan manyoritas masyarakat Jawa Tengah 

masih kurang. Ini  bisa dibuktikan dengan rendahnya hasil jual 

komoditas pertanian saat panen raya tiba, idealnya pemerintah 

harus melakukan stabilisasi harga melalui bulog sehingga harga 

tidak dipermainkan oleh tengkulak. Belum lagi susahnya akses 

pada pupuk dan obat-obatan bersubsidi semakin menambah 

penderitaan para Petani di Jawa Tengah. Dan ini semakin 

ditegaskan dengan NTP (nilai Tukar Petani) Jawa Tengah pada 

bulan Desember 2016 mengalami  penurunan 0,20 persen, yaitu 

dari posisi 99,55 menjadi 99,35. Jadi bisa disimpulkan boleh jadi 

pengangguran berkurang tapi hakekatnya kesejahteraan 

masyarakat Jawa Tengah belum berubah signifikan.        

 

Saudara Gubernur, Pimpinan Sidang dan para Anggota 

Dewan yang Kami Hormati 

REALISASI PENDAPATAN DAERAH 

Realisasi dari pajak daerah pada tahun 2016 adalah 9,672 

trilyun(88,56 persen) dari target 10,922 trilyun.  Realisasi ini jika 

dibandingkan dengan capean tahun 2015 juga hampir sama yaitu 

kisaran pada angka 86 persen. Alasan yang disampiakan juga 

hampir sama yaitu adanya pajak rendah pada LCGC (low cost 

green car)  sehingga terget pajak tidak tercapai. Padahal jika 

dilihat dari Tarif Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB) di 

Jawa Tengah masih tergolong tinggi yaitu 12,5 persen 

dibandingkan provinsi – provinsi lain di pulau jawa yang hanya 10 

persen. Tentu idealnya dari tarif 12,5 persen ini harus bisa 

menaikan pendapatan tapi yang terjadi justru sebaliknya tidak 

mencapai target. Ini harus menjadi catatan serius saudara 

Gubernur agar tidak terjebak pada lubang dan alasan yang sama    

 

REALISASI BELANJA DAERAH 

Perbandingan realisasi belanja daerah antara tahun 2015 

dan 2016 tidak jauh berbeda yaitu 90,98 persen dan 91,49 persen. 

Meskipun sedikiti ada peningkatan namun faktor tidak terealisasi 
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anggaran selalu menggunakan alasan yang serupa yaitu adanya 

kegiatan yang terlambat atau tidak terlaksana. Ini 

menggambarkan belum ada evalusasi yang terkontrol dari tahun 

ke tahun agar masalah serupa tidak terulang kembali. Meskipun 

ada sedikit kenaikan realisasi kurang lebih satu persen 

dibandingkan tahun 2015 namun ke depan perlu ada pendataan 

dan evaluasi yang baik sehingga realisasi bisa maksimal dan 

proses pembangunan di Jawa Tengah terus berjalan.    

 

KESEHATAN 

Angka AIDS di Jawa Tengah cukup tinggi, bahkan 

menempati posisi 5 nasional. Tercatat ada 6.902 kasus pada tahun 

2016. Ini menjadi PR yang serius dari Pemerintah untuk menekan 

jumlah yang cukup besar tersebut. Jumlah AKI (angka Kematian 

Ibu) juga cukup menghawatirkan tercatat pada tahun 2016 

terdapat 602 kasus. Pemerintah harus sigap dan tanggap untuk 

mengurai masalah kesehatan di Jawa Tengah diantaranya adalah 

AIDS dan AKI yang sudah masuk fase kritis.   

 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

Selama tahun 2016 di Jawa Tengah terdapat 496 kasus 

kekerasan pada perempuan. Fraksi Partai Gerindra meminta agar 

Pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk 

meminimalisir terjadinya kekerasan tersebut khususnya kekerasan 

seksual setidaknya ada sangsi tegas pada pelaku kekerasan dan  

ada fasilitasi serta pendampingan pada korban kekerasan agar 

tidak mengalami trauma dan bisa kembali berinteraksi dengan 

masyarakat sebagaimana biasanya.  

 

PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA 

Menurut data BPS Pada Agustus 2016, penduduk yang 

bekerja di Jawa Tengah didominasi oleh mereka yang 

berpendidikan SD ke bawah sebesar 51,12 persen, sementara 

penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi ke atas hanya 

sebesar 7,78 persen. Fraksi Partai Gerindra menilai ini adalah 

tantangan pemerintah dimana keterserapan tenaga kerja masih 

dominasi lulusan SD sedangkan masyarakat yang berpendidikan 

tinggi masih cukup kecil. Ini menunjukan belum ada singkronisasi 

antara out put pendidikan dengan keterserapan dunia kerja.   

 

PERTANIAN  

Pertanian adalah sektor yang menjadi nyawa masyarakat 

Jawa Tengah karena pada sektor ini-lah manyoritas masyarakat 
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menggantungkan hidupnya. Namun sayang kesejahteraan Petani 

jauh dari cukup ini terlihat dari NTP (Nilai Tukar petani) sebesar 

99,35 pada Desember 2016. Pemerintah gagal untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan para Petani di Jawa Tengah 

setidaknya ini bisa dilihat dari anjloknya harga gabah atau 

komoditas lainnya jika panen raya tiba, insfrastruktur pertanian 

yang masih belum memadai dan ketersediaan pupuk terjangkau 

yang masih susah diakses.  

 

Saudara Gubernur, Pimpinan Sidang dan para Anggota 

Dewan yang Kami Hormati 

Demikian pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra DPRD 

Provinsi Jawa Tengah, semoga masukan dan kritikan yang 

konstruktif yang telah disampaikan bermanfaat untuk membangun 

Jawa Tengah yang lebih baik.  Semoga Allah SWT selalau 

menyertai langkah kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, 

mohon maaf atas segala kekurangan. 

Salam Indonesia Raya 

Wassalamualaikum Wr.Wb.    

                         Semarang, 13 Juni 2017 

 

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Jawa Tengah 

 

 Ketua                                   Sekretaris  

 

H. Iskandar Zulkarnain             Ir. SRIYANTO SAPUTRO, MM 


