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PANDANGAN UMUM 

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEARAH  

PROVINSI JAWA TENGAH 

Terhadap 

PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI 

JAWA TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

 

Disampaikan Oleh  : H. Taj Yasin 

Dalam     : Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jawa Tengah 

Tanggal    : 13 Juni 2017 

 

Bismilahirrahmanirahiim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh 

 

Yang Terhormat, Saudara Gubernur Provinsi Jawa Tengah; 

Yang kami hormati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah; 

Yang kami hormati, rekan-rekan DPRD Provinsi Jawa Tengah; 

Yang kami hormati, segenap jajaran eksekutif, tamu undangan, rekan-rekan 

mahasiswa, wartawan dan hadirin yang berbahagia. 

 

Diawal pandangan ini sudah selayaknya kita haturkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kesehatan dan kekuatan lahir 

batin kepada kita semua dalam memperjuangkan  aspirasi masyarakat Jawa 

Tengah. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda agung 

Nabi Muhammad SAW, yang darinya sumber motivasi dan ketauladanan 

bagi kita dalam menjalankan kepemimpinan untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

Beberapa hal yang perlu FPPP sampaikan antara lain; 
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Pertama, banyaknya ujaran kebencian di media sosial dan 

berkembangnya opini dan isu ancaman NKRI dan intoleransi yang menjadi 

isu nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajak kepada 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Jawa Tengah, para elit politik 

dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama memfilter dan menjaga agar 

stabilitas politik, ekonomi, sosial dan agama di Jawa Tengah tetap harmonis, 

Kedua, melonjaknya harga-harga bahan pokok pada bulan ramadhan 

dan menjelang lebaran telah menambah beban berat bagi masyarakat miskin 

khususnya. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta saudara 

Gubernur segera turun tangan melakukan stabilisasi harga bahan pokok 

sebagaimana turun tangannya saudara Gubernur di jembatan timbang yang 

menjadi hotnews di media sosial.   

Ketiga, rencana kebijakan lima hari sekolah atau full day school yang 

akan diterapkan kementrian pendidikan kami rasakan sangat memaksakan 

kehendak. Kebijakan ini rentan memuculkan penolakan banyak pihak dan 

berpotensi memunculkan kegaduhan baru di masyarakat. Kebijakan tersebut 

berpotensi memberangus keberadaan madrasah diniyah dan TPQ yang telah 

mengakar di tengah tengah masyarakat. Oleh sebab itu, FPPP dengan tegas 

menolak nya. 

 

 Sidang Paripurna yang kami hormati  

Setelah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempelajari dan 

mencermati Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 

Anggaran 2016, sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara Gubernur 

pada Rapat Paripurna yang lalu, maka secara rinci Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan menyampaikan pandangannya, sebagai berikut : 

1. Secara umum pada tahun anggaran 2016 belum terlihat adanya 

lompatan pembangunan yang sejalan dengan visi misi saudara 

Gubernur terutama visi kesejahteraan dan kemandirian. Sehingga 

terkesan program dan kegiatan pembangunan tahun 2016 masih bersifat 
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normatif untuk mewujudkan visi tersebut. Terkait dengan hal tersebut, 

mohon penjelasan saudara Gubernur? 

2. Pada buku pengantar Gubernur Jawa Tengah mengenai Raperda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 tidak dilaporkan 

tentang tingkat pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan tahun 

2016. mengapa tidak dilaporkan, sementara pada laporan APBD tahun 

2015 diskripsi tentang ini dilaporkan.  

3. Dalam sejarah RAPBD Jawa Tengah, pendapatan daerah terutama dari 

sektor pajak selalu melampaui target. Tetapi di tahun 2016 tercatat 

pendapatan daerah dari sektor pajak daerah mengalami penurunan 

drastis yaitu hanya 88,56% atau sebesar Rp 9,672 trilyun. Alasan yang 

dimunculkan adalah karena tingginya suku bunga kredit, penurunan 

objek pajak dan kebijakan mobil murah dan lain sebagainya. Mengapa 

penurunannya begitu fantastis, justru pada saat insentif pendapatan 

dalam kebijakan kenaikan TPP sedang digalakkan ? Evaluasi dalam 

bentuk punishment apa yang sudah dilakukan saudara Gubernur atas 

kegagalan tersebut ?  

4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi bahwa 

pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah melampaui target yaitu 

112,61% atau sebesar Rp 106,22 milyar. Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah tidak mencapai target yaitu 98.95%. atau Rp340,39 milyar, 

padahal tahun 2015 melampaui target dan lain lain pendapatan daerah 

naik 101,08% atau Rp.1,421 trilyun. Meskipun jika dibandingkan 

dengan tahun 2015 naiknya lebih drastis yaitu 122,35%. Jika 

pendapatan asli daerah dari 3 sektor yang selama ini tidak mencapai 

target saja bisa di dongkrak mengapa sektor pajak malah turun?  

5. Adanya bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang tidak 

direalisasikan menunjukkan buruknya perencanaan, koordinasi dan 

sinergitas pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. Begitu juga dengan adanya sisa tender, kegiatan yang tidak 

dilaksanakan, putus kontrak dan gagal lelang menjadi catatan buruk 
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perencanaan pembangunan di Jawa Tengah tahun APBD 2016. Mohon 

penjelasan 

6. Dalam urusan kesehatan realisasinya hanya sebesar 91,78%. Fakta di 

lapangan, kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat masih 

rendah, lingkungan banyak yang belum sehat, promosi kesehatan tidak 

maksimal. Mengapa urusan tersebut realisasinya tidak mencapai target? 

7. Meski saudara Gubernur telah menetapkan tahun infrastruktur, namun 

nyatanya jalan-jalan provinsi di Jawa Tengah masih banyak yang rusak 

dan berlubang apalagi jalan di kabupaten dan desa. Meski masih cukup 

banyak permasalahan di bidang infrastruktur namun anggaran di bidang 

pekerjaan umum tidak terserap 100%.  

8. Banyaknya praktek penggundulan hutan, banyaknya alih fungsi lahan 

produktif, tidak terkendalinya pemanfaatan air bawah tanah, berdampak 

pada pemanasan global, kekurangan pangan dan ancaman bencana 

longsor dan banjir. Keberadaan BAPPEDA yang seharusnya mampu 

mendesign tata ruang dan pengendalian pembangunan yang ramah 

lingkungan faktanya sering kalah dengan para pemodal yang usahanya 

mengharuskan pengundulan hutan dan alih fungsi lahan produktif. 

Terkait hal tersebut bagaimana saudara Gubernur bersikap? 

9. Bidang lingkungan hidup penyerapan anggarannya hanya 93% atau 

sebesar Rp. 39,34 milyar. Padahal masalah abrasi, kerusakan pesisir 

pantai, kerusakan tambak, pencemaran limbah industri, rendahnya 

kualitas air masih menjadi persoalan. 

10. Banyaknya jumlah koperasi yang bermasalah dan tutup yang merugikan 

mitra dan nasabah menjadi salah satu indikasi rendahnya tingkat 

pembinaan dan pengawasan dinas koperasi dan UKM. Terkait dengan 

hal tersebut bagaimana tanggungjawab Pemerintah daerah terutama 

dinas koperasi dalam melindungi mitra dan nasabah yang menjadi 

korban koperasi. Mohon penjelasan  

11. Bidang pemberdayaan masyarakat desa realisasinya hanya 92,55% atau 

sebesar Rp.28,49 milyar. Mengapa realisasinya hanya 92,55% padahal 
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lemahnya ekonomi masyarakat desa dan kemikinan masih menjadi 

fenomena nyata masyarakat pedesaan.   

12. Promosi dan peningkatan iklim investasi sebagai kegiatan utama Badan 

Penanaman Modal dan promosi pariwisata di Jawa Tengah belum 

banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dengan minimnya investasi 

dan lesunya sektor pariwisata di Jawa Tengah. Bagaimana terobosan 

saudara Gubernur untuk meningkatkan iklim investasi dan pariwisata di 

Jawa Tengah. 

 

Sidang Paripurna yang kami hormati, 

Demikianlah pandangan umum singkat Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 

Anggaran 2016. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi catatan untuk 

mendapatkan jawaban dalam paripurna selanjutnya.  

    

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi wa barakatuh 

 

Semarang, 13 Juni 2017 

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

Ketua    Sekretaris 

 

             (H. Abdul Azis, MSi)   (M. Ngainirrichadl, SHI) 

 

 

 

 
 


	Dalam     : Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jawa Tengah
	Bismilahirrahmanirahiim

	Yang Terhormat, Saudara Gubernur Provinsi Jawa Tengah;

