GUBERNUR JAMBI
SAMBUTAN GUBERNUR JAMBI
DALAM
PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR
PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN APBD PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2021
DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAMBI
Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi
Selasa, 12 Juli 2022

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera untuk Kita Semua
Shalom
Om Swastyastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan
Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para
Anggota DPRD Provinsi Jambi
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Yth. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
Yth. Saudara Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi Jambi, serta Hadirin dan
Hadirat yang saya muliakan
❖ Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita
semua, untuk selalu memanjatkan puji dan
syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya,
dalam era tatanan kehidupan baru ini, kita
masih diberi kesehatan untuk melanjutkan
ibadah kita, karya kita, serta tugas dan
pengabdian

kita,

sehingga

mampu

membangun Provinsi Jambi yang kita cintai
bersama.
❖ Selanjutnya, sholawat teriring salam hendaknya
selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad
SAW

beserta

keluarga

dan

sahabatnya,

semoga kelak kita mendapat syafaat di akhir
zaman. Aamiin Yaa Rabbal Aalamin .
❖ Kita semua juga bersyukur, pada hari yang
istimewa ini, kita tetap dapat menghadiri
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Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Provinsi

Penyampaian

Jambi

Nota

dalam

Pengantar

rangka

Penjelasan

Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi
Jambi Tahun Anggaran 2021.
Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Para Anggota
Dewan Provinsi Jambi dan Hadirin yang saya
hormati,
❖ Untuk diketahui bahwa laporan keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dilakukan
dengan 2 (dua) tahapan pemeriksaan, yaitu
pemeriksaan pendahuluan dan dilanjutkan
dengan pemeriksaan terinci. Setiap entitas
termasuk pemerintah daerah wajib menyusun
laporan

keuangan,

sehingga

tergambar

kondisi dan kinerja keuangannya.
Hal ini juga sebagai bentuk pertanggung
jawaban atas penggunaan dana publik yang
dalam hal ini adalah APBD Provinsi Jambi.
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❖ Atas

pemeriksaan

Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran
2021, Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
RI (BPK-RI) Perwakilan Jambi, telah dapat
mempertahankan

Opini

Wajar

Tanpa

Pengecualian (WTP) pada tahun 2021 yang ke
10 (sepuluh) kali berturut-turut. Hal ini berkat
kerja keras dan kerja cerdas kita semua. Oleh
karena itu saya mengucapkan terima kasih
kepada

pimpinan

dan

anggota

Dewan

beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah atas
keberhasilan

kita

dalam

mempertahankan

opini tersebut.
❖ Bapak

dan

Ibu

anggota

Dewan

terhormat,

dalam

kesempatan

sampaikan

bahwa

Realisasi

Anggaran

2021

Provinsi

ini

yang
kami

APBD

Tahun

Jambi

yakni

Pendapatan dianggarkan sebesar Rp4.40 triliun
dan terealisasi sebesar Rp4.73 triliun atau
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sebesar 107.36% dan Belanja dianggarkan
sebesar Rp4.80 triliun dan terealisasi sebesar
Rp4.39 Triliun atau sebesar 91,33% sehingga
terdapat silpa sebesar Rp727 miliar .
❖ Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
bersumber dari pajak daerah dianggarkan
pada tahun 2021 sebesar Rp1.38 triliun dan
terealisasi sebesar Rp1.56 triliun atau sebesar
112,60%. Untuk retribusi daerah dianggarkan
sebesar Rp11.38 miliar dan terealisasi sebesar
Rp12.62 miliar atau sebesar 110,82%, untuk
pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar
Rp28.03 miliar dan terealisasi sebesar Rp28.03
miliar atau sebesar 100% dan pendapatan lainlain

PAD

yang

sah

dianggarkan

sebesar

Rp177.95 miliar dan terealisasi sebesar Rp244.68
miliar atau sebesar 137,50%. Sementara untuk
Pendapatan

transfer

dianggarkan

sebesar

Rp2.78 triliun dan terealisasi sebesar Rp2.88
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triliun atau sebesar 104,45%. Dan untuk Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan
sebesar Rp43.30 miliar dan hanya terealisasi
Rp2.31 miliar atau sebesar 5,34%.
❖ Untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
pada
barang

Belanja Operasi (Belanja Pegawai,
dan

dianggarkan

jasa,

subsidi,

sebesar

hibah,

Rp3.38

bansos)

triliun

dan

terealisasi sebesar Rp3.08 triliun atau sebesar
90,88% dan belanja modal (tanah, peralatan
mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan
jaringan serta belanja modal aset lainnya)
dianggarkan

sebesar

Rp485.32

miliar

dan

terealisasi sebesar Rp449.69 miliar atau sebesar
92,66%.
❖ Sementara untuk pembiayaan daerah yakni
penerimaan pembiayaan Anggaran
bersumber
Anggaran

dari

Sisa

Tahun

Lebih

yang

Perhitungan

Sebelumnya adalah
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sebesar Rp403.05 miliar dan terealisasi sebesar
Rp390.55 miliar.
❖ Untuk

Program

Penanganan
(COVID-19)

Pencegahan

Corona
Provinsi

Virus
Jambi

dan/atau

Disease

2019

terdiri

atas

Pencegahan dan atau Penanganan COVID-19
dengan anggaran sebesar Rp192.79 miliar dan
terealisasi sebesar Rp91.92 miliar atau sebesar
47,26% dan Penanganan Dampak/Dukungan
Ekonomi dianggarkan sebesar Rp381.10 miliar
dan terealisasi sebesar Rp265.01 miliar atau
69,54% serta Bantuan Social Safety Net/Jaring
Pengaman Sosial dianggarkan sebesar Rp49.48
miliar dan terealisasi sebesar Rp25.29 miliar
atau sebesar 51.11% sehingga total

Program

Pencegahan dan/atau Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Jambi
teranggarkan sebesar Rp623.37 miliar dan
terealisasi sebesar Rp382.21 miliar atau sebesar
61.31%.
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❖ Dalam hal ini pula dapat kami sampaikan,
Laporan

Keuangan

menyediakan

Pemerintah

informasi

Daerah

mengenai

posisi

keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus
kas dari suatu entitas dimana suatu informasi
tersebut

berguna

dalam

pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan alokasi
sumber daya, sehingga pemerintah daerah
dapat memenuhi kewajibannya menyediakan
pelayanan

publik

membangun

kepada

infrastruktur

masyarakat,

dan

program-

program prioritas daerah lainnya, agar daerah
kita dapat maju dan berkembang sesuai
harapan kita bersama.
Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Para Anggota
Dewan

Provinsi

Jambi

dan

Hadirin

yang

ini,

kami

dan

masukan

berbahagia
❖ Dalam

kesempatan

mengharapkan
anggota

saran

Dewan

yang

terhormat

sangat
dari

sebagai
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representasi suara masyarakat Provinsi Jambi,
dimana saran dan masukan tersebut akan
sangat berguna bagi kami supaya lebih baik
dalam menjalankan roda pemerintahan.
❖ Demikianlah beberapa hal yang dapat saya
sampaikan

pada

Rapat

Paripurna

yang

terhormat ini. Saya berharap kerjasama yang
baik dapat terus berlanjut di masa yang akan
datang.

Pantun
“ Memasak sayur dengan ketupat, tambahkan lobak untuk dimakan.
Biak pembangunan berjalan cepat, dukungan semua pihak sangatlah
dibutuhkan,”
"Nak duo pantun beriring”.
Naek perahu menyusuri Sungai Batanghari,
di tepi sungai ada orang bersujud.
Mari kito membangun dan saling bersinergi,
biak Jambi MANTAP segera terwujud"

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
GUBERNUR JAMBI
H.AL HARIS
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