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PANDANGAN  UMUM 

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

TERHADAP 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI  

JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 

 

Dibacakan Oleh:  

Drs. H. Ahsin Ma’ruf 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum  warahmatullahi wabarakatuh 

 

Yang kami hormati Saudaraku Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa 

Tengah, 

Yang kami hormati Saudaraku Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, 

Yang kami hormati Saudaraku Gubernur Jawa Tengah, 

Yang kami hormati  segenap jajaran Eksekutif, 

Yang kami hormati para wartawan, dan tamu undangan yang berbahagia. 
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Puji syukur selalu kita panjatkan  kehadirat Allah Swt, Tuhan 

Yang Maha Kuasa,  atas segala limpahan kasih-sayang, kenikmatan 

dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Provinsi Jawa Tengah 

dapat menyelenggarakan rapat paripurna guna memberikan 

kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan Pandangan 

Umum terhadap  Rancangan Peraturan Daerah  Provinsi Jawa 

Tengah tentang Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. 

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi dan 

meridhoi kerja dan kinerja kita dalam mengemban amanah rakyat 

dan menjalankan tugas-tugas Pemerintahan dengan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya serta memajukan 

perekonomian masyarakat Jawa Tengah agar lebih baik dan 

sejahtera. 

Pada kesempatan ini, Fraksi Partai Amanat Nasional 

mengucapkan selamat dan sukses atas kerja dan kinerja Gubernur 

beserta segenap Organisasi Perangkat Daerah yang telah 

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan 

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2016, semoga prestasi ini berdampak positif dan 

dirasakan hasilnya oleh masyarakat atas pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah dilakukan. Namun sangat disayangkan, kami 

Fraksi Partai Amanat Nasional sampai saat ini belum menerima 

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut, sebagai salah satu 

bahan yang penting bagi kami dalam memberikan saran dan 

masukan yang lebih rinci atas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2016. 
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Fraksi Partai Amanat Nasional berdoa dan berharap Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih 

memiliki inisiasi, inovasi dan kreasi serta prestasi kerja dan kinerja 

yang berkepastian hukum, transparan, akuntabel, berkeadaban, dan 

berkeadilan serta tepat sasaran dan hasil sesuai dengan Visi dan 

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.   

Saudaraku Gubernur Jawa Tengah telah membacakan dan 

menyampaikan pengantar mengenai Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 pada rapat 

paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Juni 2017, 

untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) 

huruf d, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas 

menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 

rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 

dibahas bersama; 

Peserta Rapat Paripurna Yang Kami hormati, 

Memperhatikan pengantar Gubernur Jawa Tengah mengenai 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2016 beserta dokumen lampiran pengantar 

Gubernur, maka perkenankan kami Fraksi Partai Amanat Nasional 

memberikan tanggapan, permohonan penjelasan dan saran dalam 
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rangka peningkatan kualitas kerja dan kinerja penyelenggaraan 

Pemerintahan  Provinsi Jawa Tengah yang akan datang, kami 

sampaikan dalam pokok-pokok pikiran sebagaimana tersebut di 

bawah ini. 

1. Pendapatan Daerah 

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar 

Rp.19,632 Trilyun atau sebesar 93,54% dari target Pendapatan 

sebesar Rp.20,988 Trilyun, tidak tercapainya target Pendapatan 

karena realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai 

Target yaitu sebesar Rp.11,541 Trilyun atau 90,39% dari Target 

sebesar Rp.12,767 Trilyun. Kontribusi terbesar dalam 

Pendapatan Asli Daerah adalah dari Pajak Daerah yang hanya 

mencapai 88,56% atau sebesar Rp.9,672 Trilyun. Pandangan 

Fraksi Partai Amanat Nasional atas tidak tercapainya 

Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 

tidak mampu meningkatkan daya beli masyarakat, atau 

dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 

kelompok ekonomi menengah ke atas saja, sedangkan 

kelompok ekonomi menengah kebawah masih kurang 

terasa dampaknya; 

b. Strategi penagihan pajak dengan sistem pembayaran pajak 

on line beserta jaringannya yang luas; 

c. Untuk kedepan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak 

hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor 

pajak, tapi juga harus meningkatkan Pendapatan dari 

keuntungan atau kontribusi Badan Usaha Milik Daerah 
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maupun badan-badan usaha lainnya serta pengelolaan 

Aset/ kekayaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Hal ini dapat kita lihat Pendapatan dari hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar 

Rp.340,39 Milyar atau dengan kata lain hanya 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 

sebesar 2,94%. 

2. Belanja Daerah 

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.21,155 Trilyun yang 

teralisasi sebesar Rp.19,354 Trilyun, harus dilakukan evaluasi 

seberapa efektif anggaran belanja tersebut dapat melaksanakan 

prioritas pembangunan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan 

pengurangan angka kemiskinan dengan kemandirian pangan 

dan energi. 

Program dan kegiatan serta alokasi belanja yang 

direalisasikan belum mampu mencapai tujuan utama RKPD 

yakni peningkatan kesejahteraan rakyat secara efektif. 

Kesimpulan tersebut diambil dari, pertama, kondisi kemiskinan 

di Jawa Tengah. Pada tahun 2016 tercatat persentase 

penduduk miskin mencapai 13,19 persen. Jika dibandingkan 

dengan tahun 2015 sebesar 13,32 persen memang telah 

mengalami penurunan, tapi tidak signifikan. Secara nasional, 

persentase penduduk miskin di Jawa Tengah masih berada di 

atas rata-rata nasional dan menempati peringkat ke 12 

persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia.  

Kedua, kegagalan dalam meningkatkan kesejahteraan 

petani. Sektor pertanian adalah sektor yang hingga saat ini 
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masih menjadi sektor terbesar yang menghidupi warga Jawa 

Tengah. Data BPS Tahun 2016 menunjukkan bahwa 30,9 

persen (5,067 juta) warga Jawa Tengah bekerja di sektor 

pertanian. Kemajuan sektor pertanian berarti peningkatan 

sebagian besar kesejahteraan warga Jawa Tengah. Apalagi  

Jawa Tengah sebagai salah satu basis lumbung pangan 

nasional.  Namun demikian statistik menunjukkan bahwa 

tingkat kesejahteraan petani yang diukur melalui Nilai Tukar 

Petani (NTP) semakin menurun. Berikut perkembangan Nilai 

Tukar Petani dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2016: 

 

 

Realisasi belanja daerah untuk bidang pertanian yang mencapai 

93,39% ternyata juga belum secara linier mendorong kualitas 

pertumbuhan sektor pertanian. Beberapa program dan kegiatan 

di urusan pertanian belum terbukti ampuh meningkatkan 

kesejahteraan petani.  

Ketiga, dalam bidang ketenagakerjaaan. Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah Tahun 2016 

memang mengalami penurunan dari 4,99 persen menjadi 4,63 

persen tapi sangat kecil dan masih berada di bawah rata-rata 
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nasional yang sebesar 5,61 persen. Namun demikian, jika 

melihat kemampuan menurunkan TPT maka Jawa Tengah 

masih tertinggal dimana kemampuan menurunkan TPT secara 

nasional mencapai 0,57 persen dan secara peringkat berada di 

posisi ke 25.  

Berikut tabel kondisi capaian Pembangunan Jawa Tengah:  

No Indikator Target Realisasi Daya Saing 

1 Pertumbuhan 

Ekonomi 

5,2-5,6 5,28 Mengalami penurunan (-0,19) 

jika dibandingkan 2015. 

Di Pulau Jawa, penurunan 

pertumbuhan ekonomi Jawa 

Tengah merupakan penurunan 

yang tertinggi. 

2 Persentase 

Penduduk 

Miskin 

12,20-

11,73 

13,19 Tidak mencapi target. 

Kemiskinan diatas rata-rata 

nasional. Kemampuan 

mengurangi terus menurun 

dan berada diperingkat ke 21. 

3 Pengurangan 

Angka Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka  (TPT) 

4,66-

4,33 

4,63 Jika melihat kemampuan 

menurunkan TPT maka Jawa 

Tengah (0,36) masih tertinggal 

dimana kemampuan 

menurunkan TPT secara 

nasional mencapai 0,57 persen 

dan secara peringkat berada di 

posisi ke 25 

4 Nilai Tukar 

Petani 

- 99,68 Terus menurun dalam 3 tahun 

kerarkhir. Terreendah 
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sepanjang 2009. 

5 Indek 

Pembangunan 

Manusia 

70,17 69,49 Tidak mencapai target. 

Di bawah rata-rata nasional 

dan berada di peringkat ke 12 

6 Indeks Gini  0,344 0,37 Tidak mencapai target 

 

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2016 

adalah sebesar Rp.646,12 Milyar yang dapat dimaknai dengan 2 

(dua) sisi yang berbeda, bisa bermakna positif (efisiensi 

anggaran) atau negatif (salah perhitungan, salah manajemen, 

salah program, menaikkan perhitungan anggaran), apabila 

diklasifikasikan dalam aspek efisiensi, maka ada 3 (tiga) 

klasifikasi, yaitu: 

a) Efisiensi dengan wajar, memiliki makna program 

terlaksana dan terjadi penghematan anggaran karena 

faktor eksternal (misal turunnya harga atau peraturan); 

b) Efisiensi dengan tidak wajar, memiliki makna program 

terlaksana dan terjadi penghematan anggaran karena 

faktor internal (misal dalam penyusunan anggaran sudah 

dinaikan sekian persen dari harga/nilai dasar/baku); 

c) Tidak efisien, memiliki makna program bisa terlaksana 

atau tidak terlaksana dan tidak terjadi penghematan 

anggaran. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada saudaraku 

Gubernur agar dapat memberikan penjelasan makna Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 646,12 Milyar 

tersebut, dan mohon selanjutnya dilakukan evaluasi 

pelaksanaan program-program pembangunan yang 

menghasilkan sisa anggaran, serta apakah masing-masing 

Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan 

melaksanakan program pembangunan mendasarkan pada 

rencana strategis dan rencana operasional serta strategi dan 

target pencapaian yang sinergi dengan Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran, Rencana Strategi dan rencana operasional institusi 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan visi kepemimpinan 

Gubernur? Fraksi Partai Amanat Nasional berharap Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2016 

bermakna positip. 

Rapat Paripurna yang kami hormati, 

Fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada Yth. saudaraku 

Gubernur untuk memberikan perhatian terhadap pelaksanaan APBD 

Tahun Anggaran 2016 dan catatan-catatan hasil pemeriksaan BPK, 

serta perkenankanlah kami untuk menyampaikan saran dan 

masukan yaitu: 

1. Penatausahaan Aset dalam rangka meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah dengan melakukan upaya-upaya: Inventarisasi 

dan Dokumentasi Aset; Legalisasi Aset; Eksistensi Aset, 

Struktur Penyelenggara Aset yang profesional dan efisien; 

Pemanfaatan aset dan Pengamanan Aset; kerjasama dan 

Penyelesaian kasus atau sengketa atas Aset; 
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2. Mendorong agar dapat melaksanakan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

3. Melakukan pengawasan dan penyusunan Raperda atas aset 

Badan Usaha Milik Daerah yang dipisahkan dari Barang Milik 

Daerah; 

4. Pengelolaan Aset dan keuangan SMK/SMA Negeri, Kehutanan, 

dan Pengawas Ketenagakerjaan agar segera disinergikan dalam 

sistem keuangan dan pengelolaan aset milik Provinsi Jawa 

Tengah; 

5. Meningkatkan pelayanan dan perolehan Pendapatan Asli 

Daerah melalui pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

dengan sistem online di mini market; 

6. Efisiensi dan efektivitas anggaran juga dilakukan pada saat 

perencanaan anggaran; 

7. Optimalisasi promosi pariwisata serta kualitas informasi yang 

disajikan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara; 

8. Peningkatan kerjasama  lembaga pariwisata antar wilayah dan 

steakholder kepariwisataan; 

9. Pembangunan infrastruktur yang berbasis pada aspirasi agar 

urusan pembangunan infrastruktur betul-betul tepat sasaran 

dan menjawab problematika yang lebih riil, terutama 

infrastruktur pedesaan; 

10. Peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih nyata pada 

masyarakat, yaitu jaminan kesehatan untuk rakyat miskin 

harus lebih ditingkatkan pencapaiannya serta pro-aktif, agar 

tidak ada diskriminasi dari aspek apapun terhadap pelayanan 

kesehatan pada rakyat miskin,  menekan  tingginya kematian 

bayi dan balita, gizi buruk, kurangnya akses fasilitas 
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kesehatan, angka kejadian penyakit menular, dan kondisi 

sanitasi. 

11. Optimalisasi anggaran untuk peningkatan pemerataan dan  

mutu, perluasan akses pendidikan, pendidikan vokasi, 

kompetensi guru, masalah kualitas bangunan sekolah dan 

sarana penunjang, serta menurunnya angka anak putus 

sekolah.  

Rapat Paripurna yang kami hormati, 

Secara yuridis normatif, pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD Tahun Anggaran 2016 sudah sesuai dengan Pasal 320 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun secara substantif 

masih diperlukan penjelasan saudaraku Gubernur. Fraksi Partai 

Amanat Nasional  meminta Yth. saudaraku Gubernur dapat 

menindaklanjuti dan memberikan penjelasan yang lebih transparan, 

objektif dan akuntabel di hadapan masyarakat Jawa Tengah melalui 

media massa, baik elektronik maupun media cetak. 

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional 

Tentang Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.  

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Semarang,   13  Juni  2017 

 
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 

DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 

 
H. WAHYUDIN NOOR ALY 

Ketua 

BAMBANG JOYO SUPENO, SH, M.Hum 

Sekretaris 
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