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PANDANGAN UMUM  FRAKSI 

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

 

 

 

 

Terhadap 

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA 
TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 

 

Dalam Rapat Paripurna  

DPRD Provinsi Jawa Tengah 

Kamis 13 Juni 2017 
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PANDANGAN  UMUM 

FRAKSI 

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 
JAWA TENGAH 

 

 

 

 

 

 

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah 

Selasa 13 Juni 2017 

 

 

 

 

 

Dibacakan Oleh : 

Untung Wibowo Sukowati 
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Assalamuallaikum, Wr,Wb, 

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, 

Merdeka !!! 

 

 Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan Segenap Anggota  DPRD  

Provinsi Jawa Tengah yang Saya Hormati; 

 Sudara Gubernur Jawa Tengah yang Saya Hormati. 

 Seluruh Jajaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rekan-rekan 

Wartawan, Adik-adik mahasiswa, LSM, dan Segenap Tamu Undangan 

yang Berbahagia. 

 

Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa  atas segala rahmat dan karuniaNya yang dilimpahkan pada kita  

sehingga dapat hadir pada Rapat Paripurna hari ini dengan agenda Pandangan 

Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2016 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Hadirin Yang Kami 
Hormati. 

Sebagaimana diketahui bahwa  Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah 

tahun 2016  mencapai Rp 11, 541 trilyun  (90,39%) dari target Rp 12,767 

trilyun sedangkan  Realisasi Pajak Daerah Rp 9,672 trilyun (88),56.  Dalam 

arsip kami diketahui bahwa tahun 2015  target pajak daerah tidak tercapai 

disebabkan  kebijakan mobil murah dan subsidi kendaraan bermotor sedangkan  

untuk tahun 2016 disebabkan tingginya suku bunga kredit berakibat rendahnya 

minat masyarakat Jawa Tengah dalam membeli kendaraan bermotor, tingginya 
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minat pembelian kendaraan roda empat jenis Low Cost Green Car yang 

memiliki nilai pajak lebih rendah dibanding kendaraan premium  dan 

disebabkan  penurunan harga BBM 2 kali pada tahun 2916.  

Ungkapan singkat tersebut memberi gambaran bahwa dalam dua tahun 

berturut-turut  bahwa faktor eksternal merupakan penyebab tidak tercapainya 

target PAD atau dengan kata lain tidak ada sebab dan pengaruh yang berasal 

dari kinerja birokrasi, untuk itu layak dipertanyakan.  Kemudian,  tidak sebagai 

mana tahun lalu,  penyampaian  Pajak Daerah yang berasal dari komponen 

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Permukaan serta Pajak Rokok tidak disertai berapa besaran target dan realisasi, 

yang diungkap hanya persentase realisasi. Ini menjadi sulit untuk dipahami 

komprehensif  tentang korelasi negatif  antara terget dan realisasi.  Apa yang 

menjadi penyebab tidak tercapainya target perolehan Pajak Daerah terkesan 

hanya sebagai “kambing hitam” sebab tidak disertai penjelasan apa dasar 

argumen tersebut, apakah hasil penelitian atau logika semata.  

Tidak sebagaimana  penyampaian pengantar Gubernur Jawa Tengah 

untuk LKPJ tahun lalu yang mengungkap tentang Pertumbuhan ekonomi Jawa 

Tengah dibanding  Nasional, inflasi Jawa Tengah dibanding Nasional, Nilai 

Tukar Petani di Jawa Tengah dibanding Nasional,  perbandingan jumlah 

penduduk miskin Jawa Tengah dengan tahun sebelumnya  secara Nasional, dan 

tentang pengangguran terbuka, mengapa untuk pengantar Gubernur dalam 

LKPJ kali ini hal tersebut di atas tidak disajikan ?. 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Hadirin Yang Kami 
Hormati. 

Masa transisi pengalihan kewenangan Pandidikan Menangah 

Umum/Kejuruan dan Pendidikan Khusus dari Kabupaten/Kota ke Provinsi telah 

berjalan dua tahun. Kebijakan ini patut terus dikawal karena dengan pendidikan 
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Menengah yang dialihkan ke provinsi diharapkan akan makin memeratakan 

kualitas dan keterjaungkauan layanan pendidikan yang dilandasi Norma, 

Strandar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang baku dalam proses belajar 

mengajar. Dengan NSPK yang sama dalam skala provinsi diharapkan akan 

menghasilkan lulusan yang kualitasnya makin merata atau tidak timpang. 

Perbaikan dan peningkatan yang terus menerus dilakukan di bidang 

infrakstruktur khususnya jalan dan jembatan sebagaimana juga disinggung 

dalam LKPJ patut diapresiasi. Kebijakan tersebut sangatlah penting sebab  

peningkatan ruas jalan eks jalan kabupaten/kota yang belum standar sebagai 

jalan provinsi dan pelebaran ruas “bottleneck” yang rawan kecelakaan dan 

kemacetan serta melalui betonisasi yang dilakukan tahun lalu, maka tahun inilah  

dirasakan manfaatnya  apalagi makin dekat lebaran berarti arus arus mudik 

segera terjadi.  

Jalan yang relatif lebar dengan kondisi baik akan memperlancar arus lalu-

lintas, mengurangi konsumsi BBM yang diakibatkan kemacetan, serta 

kenyamanan bagi setiap pengendara. Kondisi tersebut akan memberi kesan kuat 

pada masyarakat bahwa negara atau pemerintah hadir dan nyata ada ketika 

rakyat membutuhkan. Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang 

makin berkualitas akan berkorelasi dengan kepercayaan yang meningkat 

terhadap pemerintah. Variabel politik ini sangatlah penting sebab ketika kita 

sejenak berpaling ke belakang dalam satu dekade, maka yang terjadi adalah 

krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pulihnya kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah merupakan proses yang berjalan bertahap tapi 

terus-menerus dan berjalan berkesinambungan. 

Praksi PDIP berharap bahwa peserta arus mudik lebaran kali ini dapat 

menikmati perjalanan memasuki Jawa Tengah dengan aman, nyaman, dan tidak 

menghadapi kemacetan yang berkepanjangan seiring makin baiknya kondisi 
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jalan di Jawa Tengah pada umumnya. Semoga ratusan ribu bahkan jutaan 

pemudik yang melalui, singgah atau menuju Jawa Tengah juga membawa serta 

menebar kesejukan hubungan sosial antar sesama, mampu meningkatkan dan 

menumbuhkan toleransi, gotongroyong dan penguatan  persatuan bangsa.  

Demikianlah  pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan kali ini. Semoga 

apa yang  kami sampaikan mendapat perhatian dan tanggapan dari saudara 

Gubernur sebagaimana mestinya.   

 

Sekian, dan terimakasih. 

Wassallamu’alaikum Wr.Wb. 

Merdeka !!!. 

 

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI  JAWA TENGAH 

           Ketua                           Sekretaris 

 

  

 

 

Ir. MG.Nuniek Sriyuningsih, MS.                       Bambang Hariyanto.B. 
 

 

 

 


