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TENTANG
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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang
Menengah

Daerah,
Daerah,

Rencana
dan

Pembangunan

Rencana

Kerja

Jangka

Pemerintah

diamanatkan bahwa dalam perumusan Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah memberikan saran dan pendapat berupa
pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan
Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta tentang Pokok - Pokok Pikiran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
Mengingat

: 1. Undang–Undang

Nomor

3

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang

Pembentukan

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 827);
2. Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2012

tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);
3. Undang-Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang

Daerah,

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);
Memperhatikan : 1. Kesimpulan

dalam

Rapat

Badan

Anggaran

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
pada tanggal 9 Desember 2021;
2. Ekspose Hasil Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2023 pada tanggal 21 Desember 2021;
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal
22 Desember 2021;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

KESATU

: Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah

Istimewa

Yogyakarta

terhadap

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai bahan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.
KEDUA

: Terhadap Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU lebih lanjut akan disusun Rincian

Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah

Istimewa

Yogyakarta

terhadap

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2023.
KETIGA

: Rincian Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA ditetapkan dalam bentuk Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Desember 2021
KETUA
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DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
NURYADI
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2. Sekretaris Daerah DIY;
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5. Kepala Biro Hukum DIY.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,
ttd
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TENTANG
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP RENCANA KERJA
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KATA PENGANTAR
Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa,
yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayahNya kepada
kami, sehingga DPRD DIY telah berhasil menyelesaikan penyusunan
dokumen Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) DIY terhadap penyusunan RKPD DIY Tahun 2023. Dokumen
Pokok-Pokok Pikiran DPRD memiliki posisi yang sangat strategis
terhadap posisioning DPRD secara kelembagaan. Pertama, dalam
penguatan peran dan fungsi DPRD sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah. Terlebih penguatan ini sekaligus mengkait
dengan

penguatan

fungsi

representasi

Anggota

DPRD

dalam

menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran
dan pengawasan. Kedua, dokumen Pokok Pokok Pikiran DPRD DIY
menjadi ruang advokasi riil terhadap usulan masyarakat baik melalui
Reses Anggota DPRD DIY, sosialisasi maupun kegiatan lainnya. Hal ini
akan sangat berpengaruh dalam membangun trust/kepercayaan
publik terhadap Anggota DPRD secara kelembagaan. Pada sisi inilah
pendalaman demokrasi dapat berjalan seiring dengan penguatan

ii

peran

dan

fungsi

DPRD.

Ketiga,

Pokok-Pokok

Pikiran

DPRD

merupakan salah satu masukan pertimbangan dalam penyusunan
RKPD. Dalam penyusunan RKPD Gubernur memiliki kewajiban untuk
memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY Tahun 2023 ini berisi sejumlah
pemikiran-pemikiran dari DPRD DIY mengenai arah kebijakan
pembangunan daerah Tahun 2023, sekaligus penekanan terhadap
permasalahan-permasalahan penting untuk segera diselesaikan.
Demikian

pula

dengan

Program-Program

Strategis

yang

perlu

dorongan kuat untuk menyelesaikan problematika yang masih
menyertai. Oleh karenanya, dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY
ini pada satu sisi berisikan gambaran umum secara makro kondisi riil
di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada sisi yang lain juga memetakan
berbagai permasalahan yang dihadapi. Sejumlah pemikiran mengenai
arah kebijakan pembangunan tersebut ditujukan kepada Pemerintah
Daerah DIY sebagai salah satu aspirasi DPRD DIY terhadap
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023.
Sehubungan dengan posisi RPJMD DIY 2017-2022 akan segera
berakhir, maka Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini disusun dengan
mendasarkan pada target RPJPD 2005-2025.
Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 mengatur DPRD
memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD
berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai
bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Secara spesifik
pengaturan berkaitan dengan posisi Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY
diatur dalam Pasal 151 dan Pasal 153 bahwa kaidah perumusan
kebijakan pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan
teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan
Daerah dan Perangkat Daerah dilakukan dengan penelaahan terhadap
Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Kewajiban penelaahan Pokok-Pokok
Pikiran DPRD selanjutnya diatur lebih rinci dalam Pasal 178.

iii

Mendasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka DPRD DIY
perlu menegaskan bahwa dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY
Tahun 2023 harus menjadi salah satu pedoman penting dalam
Musrenbang dan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD DIY Tahun
2023.
Oleh karenanya dibutuhkan sinergi antara Eksekutif-Legislatif secara
lebih medalam dalam penyusunan perencanaan pembangunan di DIY.
Sinergitas yang terbangun dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah
Tahun Anggaran 2023 akan memberikan dampak yang lebih guna
semakin

memajukan

dan

mensejahterakan

masyarakat.

Kami

menyadari bahwa penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY
terhadap RKPD DIY Tahun 2023 masih banyak kekurangan dan jauh
dari kesempurnaan. Namun demikian kami memiliki keyakinan bahwa
Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY ini akan memberikan kontribusi positif
dalam

penyusunan

RKPD

DIY

Tahun

2023

khususnya,

dan

pembangunan di DIY pada umumnya.
Akhirnya kami selalu mengharap, semoga Allah SWT/Tuhan
Yang Maha Kuasa selalu memberikan kemudahan dan kelancaran
kepada kita semua dalam mengemban amanat mensejahterakan
rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 22 Desember 2021

Nuryadi, S.Pd.
Ketua DPRD DIY
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Harapan warga masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-

hari, seringkali sangat sederhana dan sepertinya begitu mudah untuk
diwujudkan. Namun seringkali pula realita berkata lain dari harapan
yang terbangun. Kehidupan masyarakat tidak selalu linier dengan
jerih payah yang sudah mereka lakukan. Menjadi tugas dan
tanggungjawab

seluruh

pemangku

kepentingan,

khususnya

penyelenggara pemerintahan untuk berusaha keras mewujudkan
harapan masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemerintah
Daerah

dan

penyelenggara

Dewan

Perwakilan

pemerintahan

Rakyat

daerah,

Daerah

memiliki

selaku

unsur

tanggungjawab

bersama melakukan usaha-usaha terukur dalam mensejahterakan
masyarakat.
Pemerintahan

Undang-Undang
Daerah

Nomor

Pasal

57

23

Tahun

mengatur

2014

Tentang

“Penyelenggara

Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala
daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Kolaborasi sinergis
antar pemangku kepentingan menjadi kata kunci lahirnya kebijakankebijakan populis yang dirasakana kemanfaatannya langsung oleh
masyarakat. Kebijakan yang semakin meringankan bukan malah
menambah beban kehidupan masyarakat.
Tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat harus
menjadi orientasi dari seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD.
Sinergi positif antara Eksekutif-Legislatif ini sebagaimana diatur dalam
Pasal 207 UU 23/2014, “Hubungan kerja antara DPRD dan kepala
daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar”. Oleh karenanya
sinergi positif yang terbangun menjadi pondasi dalam penyelenggaraan
pembangunan

daerah

sebagai

upaya

konkrit

mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Terlebih dalam menghadapi masa pandemi
Covid-19 yang bekum usai sampai saat ini. Arah dan tujuan
pembangunan Daerah ditegaskan dalam Pasal 258 UU 23/2014 bahwa
“Daerah

melaksanakan

pembangunan

untuk

peningkatan

dan

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
1

berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing Daerah”. Tidak ada muara lain dari pembangunan yang
dilakukan selain mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan sebagai upaya terukur, tentu tidak boleh
dilakukan secara serampangan dan asal jalan. Namun harus
dilaksanakan dengan segenap kesungguhan dan tanggungjawab para
pemangku kepentingan. Wujud dari kesungguhan pelaksanaan
pembangunan Daerah, ditandai dengan perencanaan yang baik,
pelaksanaan yang bertanggungjawab, serta evaluasi terhadap hasilhasil pembangunan yang sudah dijalankan. Perencanaan menjadi
salah satu tahapan sentral dari keseluruhan rangkaian proses
pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004

Tentang

mendefinisikan:

Sistem

Perencanaan

“Perencanaan

Pembangunan

adalah

suatu

Nasional

proses

untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia” (Pasal 1 Angka
1).

Selanjutnya

diatur

dalam

Pasa

31

bahwa

“Perencanaan

pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan”. Perencanaan pembangunan akan
mampu menjadi pemandu tindakan yang tepat manakal penyusunan
perencanaan pembangunan berdasarkan pada data dan informasi
yang akurat, bukan pandangan-pandangan yang bersifat asumtif.
Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY disusun dengan mendasarkan
pada dua sisi latar belakang yang saling menguatkan satu dengan yang
lain. Pertama, disusun dengan mendasarkan pada basis data yang
bersumber dari berbagai lembaga, baik Badan Pusat Statistik (BPS),
Perguruan Tinggi, Dinas/Instansi Pemerintah Daerah, serta data hasil
penelitian lainnya. Kedua, sebagai bagian pelaksanaan representasi
rakyat yang diwakili, maka Pokok-Pokok Pikiran DPRD memuat
masukan-masukan, usulan-usulan dan harapan warga masyarakat
yang disampaikan melalui forum reses Anggota DPRD, sambang
warga, sosialisasi produk hukum daerah, Rapat Dengar Pendapat
Umum baik audiensi maupun public hearing, dan sebagainya.
Dalam dimensi ini, DPRD berusaha seoptimal mungkin menyusun
Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan mendasarkan pada basis data atau
2

aspirasi masyarakat bukan pandangan asumtif dan subyektif Anggota
Dewan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 5
Ayat 3 menyatakan : “RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah,

prioritas

pembangunan

Daerah,

rencana

kerja,

dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.
Dilanjutkan

dalam

Pasal

20

Ayat

2

bahwa

Kepala

Bappeda

menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM
Daerah. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka posisioning RKPD
DIY Tahun 2023 memiliki keunikan tersendiri, dimana Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2017-2022 akan segera berakhir di tahun depan. Sementara
Visi-Misi Gubernur/Wakil Gubernur sebagai bahan dasar penyusunan
Perda RPJMD 2022-2027, baru akan disampaikan pada saat proses
pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Periode 20222027 pada kisaran bulan September 2022. Sementara itu Pokok-Pokok
Pikiran DPRD DIY sebagai bahan penelaahan Gubernur dalam
menyusun RKPD DIY Tahun 2023 harus sudah selesai pada awal
tahun

2022

sebelum

dimulainya

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan DIY yang akan diselelnggarakan pada kisaran bulan
April tahun yang sama.
Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk Penyusunan RKPD Tahun
2023 ini memiliki posisi yang sangat strategis oleh karena masa
transisional sebagaimana penjelasan ditas. DPRD memiliki pemikiran
bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD mencoba untuk menyelaraskan
dengan

mendasarkan

sepenuhnya

pada

target

pembangunan

sebagaimana tertuang dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah 2005-2025. Dengan merujuk pada Perda RPJPD
2005-2025, maka DPRD DIY dalam menyusun Pokok-Pokok Pikiran
DPRD tidak akan melenceng dari target pembangunan secara
keseluruhan. Pemikiran ini kami bangun seiring dengan pemahaman
kami bahwa Visi-Misi Gubernur/Wakil Gubernur Masa Jabtan 20223

2027

sebagai

bahan

penyusunan

Perda

RPJMD

2022-2027,

sepenuhnya bersumber pada Perda RPJPD DIY 2005-2025.
Poin penting dengan tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD
DIY ini adalah akselerasi pembangunan daerah terhadap kondisi
wabah pandemi Covid-19 yang belum usai. Jika merunut pada agenda
Nasional dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 ini, maka tahun
2023 adalah tahun ketiga kita menghadapi pandemi. Jika tahun 2020
adalah tahun kedaruratan, tahun 2021 sebagai tahun pemulihan,
maka tahun 2023 adalah tahun kebangkitan kehidupan masyarakat
dari semua bidang. Bidang kesehatan yang semakin mantap dengan
vaksinasi yang sudah menjangkau semua warga wajib vaksin, bidang
ekonomi yang mulai tumbuh positif seiring dengan bergeraknya sektor
pariwisata dan pendidikan, tertatanya sistem sosial dalam tatanan
nilai-nilai baru, serta semakin berkembangnya usaha mikro, kecil dan
menengah
masyarakat.

sebagai
Dengan

tulang
kata

punggung
lain,

kebangkitan

meskipun

kita

ekonomi

masih

harus

berhadapan dengan pandemi Covid-19, namun sektor lain diluar
kesehatan harus bangkit dan bergerak. Terbitnya Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas
PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, dapat
dijadikan momentum pendorong untuk percepatan recovery akibat
pandemi Covid-19.
Selain pemikiran tentang akselerasi gerak pembangunan Daerah
dalam masa pandemi, Pokok-Pokok Pikiran DPRD juga berusaha
untuk menghadirkan pemikiran-pemikiran baru berkaitan dengan
penyelesaian persoalan-persoalan klasik yang selalu menjadi tugas
besar DIY untuk menyelesaikan, yaitu kemiskinan, kesenjangan
pendapatan

dan

ketimpangan

antar

wilayah,

maupun

juga

ketercapaian indeks pembangunan manusia (IPM). Ketiga persoalan
tersebut semenjak tahun pertama RPJMD 2017-2020 ini tidak pernah
memenuhi target. Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY berusaha untuk
memberikan pemikiran konstruktif dalam upaya pengurangan angka
kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah,
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maupun juga ketercapaian indeks pembangunan manusia. DPRD DIY
mendorong Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih keras dan kreatif
dalam menuntaskan persoalan-persoalan dasar tersebut.
Hal lain yang juga menjadi bagian penting dari Pokok-Pokok
Pikiran DPRD DIY ini adalah tindak lanjut dan penyelesaian programprogram strategis di DIY yang belum tuntas sepenuhnya. Bahkan
beberapa diantaranya sampai dengan saat ini masih menyisakan
berbagai

persoalan

lanjutan.

Proyek-proyek

Tanjung Adikarto, Jogja Smart Province,
Mutiara,

Revitalisasi

TPA

Piyungan,

seperti

.Pelabuhan

Pemanfaatan Eks Hotel

JJLS,

Taman

Budaya

di

Kabupaten, Jogja Agro Park, Bandara YIA, Penanganan Kemiskinan,
perlu untuk terus mendapakan perhatian yang serius dari Pemerintah
Daerah

DIY

guna

memberikan

nilai

kemanfaatan

lebih

bagi

masyarakat DIY. DPRD DIY akan terus mengingatkan Eksekutif akan
pentingnya

penyelesaian

secara

tuntas

proyek-proyek

strategis

tersebut. Kemanfaatan menjadi kata kunci dalam setiap proses
pembangunan daerah, dimana bahwa setiap rupiah anggaran daerah
yang dikeluarkan, semestinya memberikan dampak pada kehidupan
masyarakat. Pembangunan yang melahirkan kehidupan berperadaban
yang mampu menjadi tempat bagi kemuliaan manusia, masyarakat
Yogyakarta.

Pembangunan

yang

memiliki

senantiasa hidup ditengah-tengah masyarakat.
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landasan

nilai

yang

B.
1.

Dasar Hukum
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Thaun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah

Istimewa

Yogyakarta

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339)
4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Penganti

Undang-Undang

Nomor

2

Tahun

2014

tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Penerintahan Dearah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tamabahan Lembaran Neraga Republik
Indonesia Nomor 5589)
5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan

6.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdaerah Istimewa
Yogyakarta Nomor1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.
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C.

Maksud dan Tujuan
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD D.I. Yogyakarta Tahun

2021 ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan arahan
dalam pencapaian visi pembangunan jangka panjang dan misi
pembangunan jangka pendek di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sisi lain
penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini juga sekaligus sebagai
penguatan terhadap proses perencanaan pembangunan (proses
politis).

Dengan demikian proses perencanaan diharapkan lebih

berkualitas

dengan

semakin

banyaknya

perspektif

yang

melarbelakangi. Adapun tujuan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran
DPRD meliputi :
1.

Memberikan bahan masukan, arahan sekaligus usulan
kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun 2023.

2.

Penguatan

fungsi

representasi

Anggota

DPRD

dengan

menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses,
sambang warga, sosialisasi produk hukum daerah, Rapat
Dengar Pendapat Umum baik audiensi maupun public
hearing.
3.

Penguatan arah dan fokus pencapaian target pembanguna
daerah sebagaiman atertuang dala m dokumen Rencana
Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

2005-2025,

khusunya target pada tahun 2023.
4.

Memudahkan penyusunan dokumen RKPD, sehingga akan
semakian memudahkan penyusunan KUA dan PPAS, RKA
SKPD dan semakin mengefektifkan penyusunan Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2023.

5.

Mengarahkan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan target Rencana Pembangunan
Jangka

Panjang

Daerah

DIY,

khususnya

Dlam

penanggulangan kemiskinan, kesenjangan pedapatan dan
ketimpangan antar wilayah.
6.

Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY
secara

adil

dan

merata,

pembangunan daerah.
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sebagai

muara

dari

proses
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BAB II
KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN
1. Geografi
Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara geografis memiliki
keunikan tersendiri meskipun bukan merupakan satu wilayah yang
sangat besar. Keluasan wilayah Provinsi DIY bahkan salah satu yang
paling kecil diantara provinsi lain di Pulau Jawa. Keunikan wilayah
DIY terletak pada keragaman geografisnya, yakni sisi selatan memiliki
panjang pantai lebih dari 113 Km, sisi barat pegunungan yang
membentang sampai dengan wilayah Jawa Tengah, sisi utara terdapat
Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung berapi paling aktif
di dunia, serta sisi timur terbentang pegunungan karst yang
merupakan satu kawasan geopark dengan wilayah Wonogiri (Provinsi
Jawa Tengah) dan Pacitan (Provinsi Jawa Timur). Secara keseluruhan
luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup 3,133.15 km²
(0,17% dari luas total wilayah Negara Republik Indonesia). Keluasan
yang seperti “tidak berarti” bagi wilayah Indonesia secara keseluruhan.
Namun wilayah DIY tetap memiliki nilai strategis keamanan nasional
karena sisi selatan yang berhadapan langsung dengan Samudera
Hindia. Wilayah lautan yang memiliki potensi perikanan sangat besar
namun belum termanfaatkan dengan optimal.
Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan
menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi Gunungapi
Merapi, satuan fisiografi Pegunungan Sewu atau Pegunungan Seribu,
satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan satuan fisiografi
Dataran Rendah. Satuan fisiografi Gunungapi Merapi, yang terbentang
mulai dari kerucut gunung api hingga dataran lahan vulkanik,
meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Bantul. Daerah
kerucut, dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung
sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Karst mendominasi
struktur rupa bumi di wilayah Gunungkidul.
Selatan atau

Pegunungan

wilayah Gunungkidul,

Seribu,

merupakan

Satuan Pegunungan

yang

kawasan

terletak

di

perbukitan batu

gamping dan bentang alam karst yang tandus, dengan bagian tengah
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merupakan cekungan Wonosari yang telah mengalami pengangkatan
secara tektonik sehingga terbentuk menjadi Plato Wonosari (dataran
tinggi Wonosari). Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di
Kulon

Progo

bagian

utara,

merupakan

bentang

lahan

struktural denudasional dengan topografi berbukit, kemiringan lereng
curam, dan potensi air tanah kecil. Satuan Dataran Rendah,
merupakan bentang lahan fluvial (hasil proses pengendapan sungai)
yang didominasi oleh dataran aluvial, membentang di bagian selatan
DIY, mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan
Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur.1
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 daerah otonom
yang terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kota, yaitu Kabupaten
Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten
Sleman dan Kota Yogyakarta. Lima daerah otonom dengan latar
belakang dan kekuatan ekonomi maupun SDM yang beragam satu
dengan

yang

lain.

Oleh

karenanya

karakteristik

wilayah

mempengaruhi dengan dinamika ekonomi masyarakat setempat.
Keseluruhan wilayah DIY dapat dikatakan sebagai daerah yang minim
dengan sumber daya alam. Maka sangatlah beralasan jika DIY sangat
mengandalkan pada sektor pariwisata, pendidikan dan lainnya.

1

https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta#Geografi
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Tabel 1.
Tabel Luas Daerah Menurut Kabupaten Kota di DIY Tahun 2019
Kabupaten/
Kota

Luas
Ibu Kota

Wilayah

Persentase

Keting

Luas (%)

gian

(Km2)

Jarak
Lurus
(Km)

1. Kulonprogo

Wates

586,28

18,71

0-965

30

2. Bantul

Bantul

508,13

16,22

45

12

1.431,42

45,69

185

39

574,82

18,35

32,93

16

32,5

1,04

114

-

3. Gunungkidul
4. Sleman
5. Yogyakarta
D.I.
Yogyakarta

Wonosar
i
Sleman
Yogyaka
rta

Luas : 3.133,15
Km2 Persentase :
100%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019
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Gambar 1.
Grafik Luas Wilayah DIY

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2019

Gambar 2.
Persentase Luas Wilayah Antar Kabupaten/Kota

Persentase Luas (%)
1.04

18.71

18.35

16.22

45.69

Wates

Bantul

Wonosari

Sleman

Yogyakarta

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2019
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Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari BPS DIY Tahun
2019, tercatat luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebesar 1.431,42
km². Kabupaten Gunungkidul juga menjadi wilayah di Provinsi DIY
dengan

jumlah

Kecamatan/Kapanewon

terbanyak

yakni

18

Kecamatan/Kapanewon. Sedangkan wilayah yang luas wilayahnya
paling sempit di D.I. Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta yang “hanya”
memiliki luas 32,5 km².
Tabel 2.
Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Luas Daerah
Menurut Kabupaten Kota di DIY Tahun 2019
Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Luas Daerah menurut
Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor

Kabupaten/Kota

1.

Kulonprogo

2,

Kecamatan/

Kelurahan

Luas

12

88

586.28

Bantul

17

75

506.13

3.

Gunungkidul

18

144

1 431.42

4.

Sleman

17

86

574.82

5.

Yogyakarta

14

45

32.50

DIY

78

438

3 133.15

Kapanewon

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2019
Sebagai wilayah dengan luasan terbesar di Provinsi DIY,
Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah desa/kalurahan terbanyak
dibandingkan 3 Kabupaten dan 1 Kota lainnya. Berdasarkan kondisi
geografisnya, desa/kalurahan di DIY pada umumnya terletak di daerah
dataran, lereng pegunungan (Kabupaten Sleman, Kulon Progo,
Gunungkidul dan sebagian Bantul), serta daerah pesisir (Kabupaten
Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul). Secara keseluruhan desa-desa
tersebut tidak ada yang berada pada kawasan terpencil, hanya saja
belum semuanya mendapatkan akses transportasi/jalan yang sama
satu dengan yang lain.
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2. Iklim dan Cuaca
Sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang beriklim tropis, maka
Provinsi DIY termasuk dalam kategori wilayah dengan iklim tropis
pula. DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara
geografis terletak pada 8º 30' - 7º 20' Lintang Selatan, dan 109º 40' 111º 0' Bujur Timur. Secara umum wilayah DIY memiliki dua musim,
yaitu musim kemarau (Mei-September) dan musim penghujan
(Oktober-April). Meskipun pada saat musim penghujan curah hujan
bisa sangat tinggi, namun matahari selalu bersinar selanjang tahun
dengan pergerakan pada 21 Maret-21 Juni bergerak menuju Garis
Balik Utara (23 1/2 º Lintang Utara), tanggal 21 Juni-23 September
bergerak

menuju

Garis

Katulistiwa,

tanggal

23

September-22

Desember bergerak menuju Garis Balik Selatan (23 1/2 º Lintang
Selatan), dan 22 Desember-21 Maret bergerak kembali menuju Garis
Katulistiwa. Gerak semu matahari disebut BMKG (Badan Metereologi,
Klimatologi, dan Geofisika) sebagai salah satu penyebab cuaca
panas ekstrim di Indonesia.
Tabel 3.
Jumlah Curah Hujan per Bulan menurut Kabupaten/Kota di DIY
Tahun 2019

Jumlah Curah Hujan per Bulan menurut Kabupaten/Kota di D.I.
Yogyakarta (mm), 2019
Bulan/Mont
h

Kabupaten/Kota
Kulonpr
ogo

Bantul

Gunungk
idul

Sleman

Yogyak
arta

Januari

500

427

505

457

-

Pebruari

196

226

200

337

-

Maret

531

511

527

560

-

April

22

89

164

413

-

Mei

15

8

36

22

-

Juni

-

-

-

-

-
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Juli

-

-

-

1

-

Agustus

-

2

-

1

-

September

-

-

-

-

-

Oktober

-

-

-

-

-

Nopember

64

99

131

164

-

Desember

338

270

274

390

-

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2019
Dengan pengaruh angin timur yang dingin, khususnya La Nina,
mempengaruhi curah hujan di wilayah Indonesia pada umumnya dan
DIY pada khususnya, lebih meningkat dibandingkan pada kondisi
normal. Secara umum curah hujan di DIY rata-rata pada ambang
batas normal dan pada saat tertentu berada pada kondisi diatas
normal (menengah dan tinggi). Curah hujan yang demikian ini,
memberikan pengaruh yang sangat besar pada potenbsi terjadinya
musibah sebagai akibat hidro meteorology seperti banjir, tanah longsor,
kegagalan panen, air laut pasang, dan sebagainya. Demikian pula pada
saat musim kemarau, pengaruh angin El Nino seringkali menimbulkan
terjadinya panas dan kering, sehingga berpotensi menghadirkan pula
berbagai

bencana

sebagai

akibat

kekeringan,

seperti

potensi

kegagalam panen, kekurangan air bersih (air tanah dangkal) untuk
keperluan hidup sehari-hari, dan sebagainya. Mundurnya awal musim
kemarau maupun musim penghujan akan sangat mempengaruhi pola
tanam dari para petani. Sehingga di DIY ada istilah dari para petani
salah

mangsa/salah

musim

sebagai

akibat

awal

musim

kemarau/musim hujan yang tidak sesuai perkiraan.
3. Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah penduduk DIY sebanyak 3,668 juta orang pada
September 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020).
Sedikit dibawah proyeksi kependudukan yang diperkirakan sebesar 3,
694 juta orang. Laju pertumbuhan penduduk DIY mencapai 0,58
persen per tahun sejak 2010 hingga 2020, lebih rendah dari proyeksi
sebesar 0,63 persen. Jumlah penduduk DIY berdasarkan SP 2020
terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan Sensus Penduduk
sebelumnya. Dalam jangka waktu 10 tahun yaitu tahun 2010 hingga
2020, jumlah penduduk DIY mengalami penambahan sebanyak
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211,23 ribu orang atau rata-rata 2,11 ribu orang setiap tahun. Angka
tersebut menunjukkan penurunan laju pertumbuhan penduduk
sebesar 0,46% dibandingkan periode 2000 hingga 2010 sebesar 1,04%.
Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) pada periode 1980
sampai 2000 telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk
menjadi di bawah 1 persen.
Komposisi penduduk DIY rinciannya, 1,82 juta penduduk Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah laki-laki, sedangkan 1,85 juta jiwa
perempuan. Berdasarkan kelompok umur, penduduk usia produktif
(usia 15-64 tahun) di Yogyakarta mencapai 2,52 juta jiwa atau 68,78%
dari total populasi. Sisanya sebanyak 748.757 jiwa merupakan
penduduk belum produktif (usia 0-14 tahun) dan 396.737 jiwa adalah
penduduk sudah tidak produktif (usia di atas 65 tahun). Jika
mendasarkan pada jumlah penduduk usia produktif, maka DIY
termasuk masih mendapatkan bonus demografi. Kota Yogyakarta
dengan wilayah yang paling sempit dibandingkan dengan Kabupaten
Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul, menjadi wilayah
dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di seluruh DIY.
Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di D.I. Yogyakarta tercatat
pada kisaran 1.102 jiwa per km². Data menunjukkan kecenderungan
peningkatan karena pada diketahui total kepadatan penduduk di D.I.
Yogyakarta sebesar 1.155 jiwa per km², namun dengan persebaran
yang kurang merata. Pertambahan penduduk di DIY dipengaruhi oleh
kedatangan pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di
DIY.

4. Pendidikan
Sebagai Kota Pendidikan, DIY memiliki daya dukung yang
memadai, diman semua jenjang pendidikan ditunjang dengan
ketersediaan sekolah yang representatif. Mulai dari tingkat pendidikan
Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT),
semuanya ada dan tersebar diseluruh DIY.
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Tabel 4.
Jumlah Lembaga Pendidikan di DIY
Tahun

Elemen

2018

2019

2020

Jumlah Sekolah

5.199

5.439

5.252

Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)

2.188

2.122

2.275

40

46

42

2.078

2.076

2.233

79

79

79

9

9

9

70

70

70

2.028

2.029

2.011

1.459

1.457

1.443

569

572

568

439

550

524

249

246

245

298

304

279

168

217

228

84

84

84

1.
2.

Jumlah Taman KanakKanak (TK) Negeri
Jumlah Taman KanakKanak (TK) Swasta

Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB)
1.
2.

Jumlah Sekolah Luar
Biasa (SLB) Negeri
Jumlah Sekolah Luar
Biasa (SLB) Swasta

Jumlah Sekolah Dasar (SD)
1.
2.

Jumlah Sekolah Dasar
(SD) Negeri
Jumlah Sekolah Dasar
(SD) Swasta

Jumlah Sekolah Menengah
Pertama (SMP)
Jumlah Sekolah
1.

Menengah Pertama (SMP)
Negeri
Jumlah Sekolah

2.

Menengah Pertama (SMP)
Swasta

Jumlah Sekolah Menengah Atas
(SMA)
Jumlah Sekolah
1.

Menengah Atas (SMA)
Negeri
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Jumlah Sekolah
2.

Menengah Atas (SMA)

129

133

144

84

84

84

6

6

6

78

78

78

202

192

193

217

212

214

41

41

41

Swasta
Jumlah Perguruan Tinggi (PT)
1.
2.

Jumlah Perguruan Tinggi
(PT) Negeri
Jumlah Perguruan Tinggi
(PT) Swasta

Jumlah Lembaga Pendidikan
Ketrampilan (LPK)
Jumlah Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)
Jumlah Akademi atau Program
Diploma

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2020
Dari

data

tersebut

menunjukkan

bahwa

peran

sekolah/perguruan tinggi swasta sangat besar dalam menopang
penyelenggaraan pendidikan di DIY. Penyelenggara pendidikan swasta
semestinya mendapatkan apresisasi dan perhatian dari Pemerintah
DIY. Pada tahun 2020 tercatat bahwa akreditasi A dicapai oleh 135
dari 169 SMA, 175 dari 218 SMK, dan 65 dari 79 SLB. Capaian
tersebut menunjukkan bahwa satuan pendidikan pada jenjang
pendidikan menengah dan pendididikan khusus di DIY didukung oleh
sumber daya yang berkualitas dan mampu memberikan layanan
pendidikan yang berkualitas pula kepada penduduknya. Pada masa
pandemi Covid-19, layanan pendidikan jenjang menengah dan khusus
di DIY menggunakan blended learning system yang menggabungkan
antara sistem pembelajaran daring dan luring. Penggabungan ini
dilakukan sebagai solusi bagi pembelajaran praktik di SMK dan
pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak
memungkinkan untuk dilakukan penuh secara daring. Jika dilihat dari
parameter Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni
(APM), pemerataan akses pendidikan di DIY masih perlu terus di
tingkatkan terutama untuk jenjang sekolah menengah atas. Capaian
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APK untuk jenjang pendidikan menengah selama 2014- 2019
menunjukan angka fluktuatif dengan rata-rata APK 92,88.
5. Kondisi Ekonomi Makro
Kegiatan ekonomi masyarakat tidak selalu terkungkung pada
kewilayahan yang sempit, namun saat ini bahkan melintasi batasanbatasan wilayah, baik antar daerah maupun antar negara. Dinamika
ekonomi meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan arus barang dan
jasa, arus manusia, arus informasi hingga arus pemodalan. Geliat
ekonomi yang demikian itu menjadikan perekonomian suatu daerah
tumbuh dan berkembang dengan produk andalan masing-masing,
baik produk barang ataupun jasa. Wilayah DIY termasuk dalam
kategori wilayah dengan pergerakan ekonomi yang cukup dinamis.
Ditopang oleh pelaku usaha baik industri mikro, kecil, menengah dan
besar, dengan memanfaatkan pariwisata, maka menjadikan ekonomi
DIY memiliki variasi usaha yang cukup banyak.
Salah satu faktor yang turut memberikan dampak perubahan
ekonomi yang meningkat disuatu wilayah adalah adanya usaha baru
dengan modal yang besar yang mampu menyerap tenaga kerja dan
menghasilkan produk yang kompetitif. Penanaman modal atau
investasi dipandang menjadi faktor penting bagi suatu daerah
termasuk DIY. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim
investasi bagi calon investor sangat penting untuk memilih daerah
mana akan dilakukan usaha tersebut. Konsep yang sudah ditawarkan
Pemerintah DIY sejak beberapa waktu yang lalu adalah pengembangan
Kawasan Industri Piyungan.
Pertumbuhan

investasi

di

DIY

periode

tahun

2017-2020

mengalami fluktuatif, apalagi bila wabah Covid-19 belum berakhir
para investor masih menunggu momentum kapan akan memulai
usaha dan didaerah mana investasi tersebut tepat ditanamkan.
Namun demikian data yang ada bisa digunakan untuk melihat
perkembagan investasi di DIY. Sebagai contoh dalam kegiatan ekspor,
tahun 2020 menurut data dari BPS, Ekspor Daerah Istimewa
Yogyakarta selama tahun 2020 mencapai nilai US$398,8 juta.
Mitra dagang utama DIY tahun 2020 adalah Amerika Serikat, Jerman,
dan Jepang atau mencapai 55,34 persen dari keseluruhan ekspor DIY.
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Tabel 5.
Penanaman Modal Asing di DIY

Kota

(Juta

PMA (Ribu Dollar)

Kabupaten/

Rupiah)

2016

2017

2018

2019

2020

Yogyakarta

2.076.8

9.778.9

64.746

3.370,3

11.373,12

Bantul

7.487,8

7.838,4

6.310,5

1.339

26.072,64

Gunungkidul

741.4

552.2

101.1

1.835.4

653,76

Kulon Progo

2.119,4

5.429,5

3.985,7

939,9

28.709,28

7.220

12.882,5

6.198,7

7.145,2

73.198,08

14.629,8

140.006,8

Sleman
DIY

19.645,4 36.481,5 81.342,0

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2021
Demikian juga dengan penanaman modal dalam negeri, meskipun
tahun 2020 masih menunjukkan ada kegiatan penanaman modal
dalam negeri, namun jumlahnya mengalami penurunana secara
signifikan, kecuali di Kabupaten Kulon Progo sebagai akibat dari
pembangunan Bandara YIA. Meskioun mengalami penurunan dari
saat awal proses pembangunan di tahun 2018, tahun 2020 masih
menunjukan angka yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan
Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan.
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Tabel 6.
Penanaman Modal Dalam Negeri di DIY

Kabupaten/

2016

2017

2018

2019

2020

Yogyakarta

108.148,40

60.783,20

94.948,70

487.166,50

231.859,20

Bantul

35.526,50

37.082,80

64.491,30

242.494,30

31.428,30

Gunungkidul

9.560

53.224.9

13.650

50.877,20

31.251,10

Kulon Progo

297.532

44.672.9

4.525.153

4.854.785,9

1.837.831,7

Sleman

765.618.5

98.865

1.433.471,20

663.514,80

551.005,40

Kota

DIY

948.606,60 294.628,80 6.131.714,20 1.929.838,70 2.683.375,7

Nasional

108.148,40

60.783,20

94.948,70

487.166,50

231.859,20

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

5. Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah penduduk DIY sebanyak 3,67 juta orang pada September
2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Laju
pertumbuhan penduduk DIY mencapai 0,58 persen per tahun sejak
2010 hingga 2020. Komposisi penduduk DIY memiliki rincian 1,82 juta
penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah laki-laki, sedangkan
1,85 juta jiwa perempuan. Berdasarkan kelompok umur, penduduk
usia produktif (usia 15-64 tahun) di Yogyakarta mencapai 2,52 juta
jiwa atau 68,78% dari total populasi. Sisanya sebanyak 748.757 jiwa
merupakan penduduk belum produktif (usia 0-14 tahun) dan 396.737
jiwa adalah penduduk sudah tidak produktif (usia di atas 65 tahun).
Sedangkan penduduk lanjut usia (lansia) mencapai 15,75 persen, naik
dari SP 2010 13,08 persen.
Kategori kemiskinan dengan batas minimal pengeluaran Rp.
482.855,00 per kapita per bulan (Susenas Maret 2021), menghadirkan
12,8 persen penduduk DIY masuk kategori miskin. Sangat jauh dari
target angka kemiskinan 8,07 persen pada tahun 2021. Dominan
(persentase)

berada

di

Kabupaten

Kulon

Progo,

Kabupaten

Gunungkidul dan Kabupaten Bantul (sisi selatan DIY). Penduduk DIY
termasuk mengalami pasang surut dalam hal jumlah penduduk
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miskin. Dari jumlah 3,668 juta penduduk yang termasuk kategori
miskin sebanyak 506,4 ribu jiwa (12,8 persen) pada Maret 2021
meningkat 3,3 ribu jiwa dibandingkan pada September 2020 yang
sebesar 503,14 ribu jiwa (12,8 persen). Jumlah terendah pernah
dicapai pada September 2019 dengan 440.890 atau sebesar 11,44
persen.
Penduduk miskin di wilayah perkotaan meningkat sebanyak 5,5
ribu orang menjadi 358,66 ribu orang. Adapun penduduk miskin di
wilayah perdesaan berkurang sebanyak 2,1 ribu orang menjadi 147,80
ribu orang. Salah satu penyebabnya adalah akibat dampak dari
merebaknya pandemi virus corona Covid-19. Indeks kedalaman
kemiskinan meningkat menjadi 2,42 dari 1,94 di tahun 2020 serta
indeks keparahan kemiskinan menjadi 0,65 tahun 2021dari 0,46 di
tahun sebelumnya.
Tabel 7.
Jumlah Penduduk Miskin di DIY 2020
Jumlah
Kabupaten/
Kota

Penduduk
Miskin
(Ribu
Jiwa)

Persentase
Penduduk

Garis
Kedalaman Keparahan Kemiskinan

Miskin

(P1)

(P2)

(Rp/kapita

(%)

/bulan)

Yogyakarta

31,62

7,27

1,19

0,28

533.423

Bantul

138,66

13,5

1,85

0,43

405.613

Gunungkidul

127,61

17,07

2,68

0,63

319.851

Kulon Progo

78,06

18,01

3,22

0,86

353.807

Sleman

99,78

8,12

1,37

0,33

411.610

DIY

475,72

12,28

1,94

0,46

463.479

Nasional

27.549,69

10,19

1,61

0,38

458.947

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2021
Mendiskusikan penanganan kemiskinan adalah suatu diskusi
yang dapat dikatakan “klasik” oleh karena tema ini sudah mengemuka
sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam era MDGs dan kemudian
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dilanjutkan dengan SDGs, penanganan kemiskinan selalu menduduki
urutan

teratas.

Berbagai

upaya

pun

telah

dilakukan

untuk

mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Kebijakan-kebijakan

populis

sudah

digelontorkan,

namun kondisi terkini menunjukkan bahwa kemiskinan masih
menjadi persoalan serius yang harus segera dipecahkan. Wabah
pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri memiliki andil dalam
menambah jumlah masyarakat miskin. Tetapi selalu menyalahkan
dan mengkambinghitamkan pandemi Covid-19, tentu bukanlah
pemikiran yang bijak. Oleh karenanya tidak ada kata lain selain
bekerja lebih keras dan konsolidasi yang lebih baik antar sektor dan
lintas SKPD dalam menangani kemiskinan.
Gambar 3.
Grafik Pengeluaran Perkapita Penduduk DIY
Nasional
DIY
Sleman
Kulon Progo
Gunungkidul
Bantul
Yogyakarta
0

5
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20

25

2021

Yogyakarta
18.801

Bantul
15.545

Gunungkidul
9.505

Kulon Progo
10.069

Sleman
16.06

DIY
14.111

Nasional
11.156

2020

18.678

15.517

9.468

10.041

15.926

14.015

11.013

2019

19.125

15.636

9.612

10.275

16.434

14.394

11.299

2018

18.629

15.386

9.163

9.698

15.844

13.946

11.059

2017

18.005

14.995

8.788

9.227

15.365

13.521

10.664

2016

17.77

14.88

8.467

8.938

14.921

13.229

10.42

2021

2020

2019

2018

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2021
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2017

2016

BAB III
POKOK–POKOK PIKIRAN DPRD
TERHADAP RKPD DIY TAHUN 2023

1.

Pendahuluan
Pembangunan daerah DIY menunjukkan dinamika yang cukup

menarik pada kurun waktu tahun 2021. Meskipun masih diliputi
suasana pandemic Covid-19, namun kinerja pembangunan di DIY
menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan. Indikatorindikator ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan di DIY
sepertinya sudah “on the track”. Pertumbuhan ekonomi mencatatkan
angka positif, dan bahkan dalam Triwulan pertama dan kedua
melampaui dari capaian nasional. Demikian pula dengan ekspor DIY
ke mancanegara pada kurun waktu 2020 juga menunjukkan
pergerakan angka yang signifikan tidak kalah dengan tahun 2019 saat
sebelum pandemi. Hal ini tentu patut untuk diapresiasi bersama
sebagai sebuah capaian yang positif.
Namun sisi lain pembangunan di DIY juga menunjukkan data
yang paradoksal, dimana ada beberapa capaian pembangunan yang
belum mampu menembus target dalam target RPJMD 2017-2022 yaitu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesenjangan pendapatan (Indeks
Gini) dan persentase angka kemiskinan. Permasalahan serius ini
masih ditambah pula dengan dengan ketimpangan antar wilayah yang
semakin melebar. Semenjak RPJMD ditetapkan, maka ketiga hal
tersebut belum pernah mencapai target sebagaimana seharusnya.
Capaian ini sangat njomplang bila dibandingkan dengan kinerja pada
Tata Kelola Pemerintahan yang mendapatkan hasil sangat memuaskan
sebagaimana target. Problematika inilah yang harus terus diselesaikan
dalam proses pembangunan daerah selanjutnya.
Memasuki Tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) 2020-2025, maka pembangunan daerah diarahkan
pada penguatan upaya pencapaian unggulan daerah melalui saranasarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada
pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri
berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan
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energi. Tahap IV inilah sebagai bagian akhir dari agenda besar target
dalam RPJPD 2005-2025 yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta pada
Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan
Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat
yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Momentum ini harus mampu
dimaksimalkan untuk menopang ketercapaian target lima tahun
terakhir RPJPD DIY. Dengan adanya wabah pandemi Covid-19, maka
dituntut kerja keras semua pemangku kepentingan untuk bisa bangkit
dan melesat cepat menyesuaikan dengan pola kehidupan baru pasca
pandemi. Seluruh sektor kehidupan harus bergerak cepat melakukan
penyesuaian

dan

akselerasi

langkah

dalam

mencapai

tujuan

pembangunan DIY, pembangunan yang melahirkan masyarakat yang
sejahtera, bermartabat dan berkeadaban. Pondasi terhadap langkah
cepat tersebut telah kita miliki dengan capaian kinerja pembangunan
pada kurun waktu 2021, dimana kebijakan pemulihan sosial-ekonomi
dalam menghadapi pandemic Covid-19 telah menunjukkan capaian
yang menggembirakan.
2.

Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19
Pada tiga triwulan tahun 2021, perekonomian DIY mengalami

situasi yang menggembirakan dibandingkan dengan saat mengalami
tekanan yang cukup kuat di tahun 2020. Situasi tekanan ekonomi
pada tahun 2020 dapat digambarkan dengan

perangkaan sebagai

hasil kinerja ekonomi DIY. Setelah mengalami penurunan -0,17% (yoy)
di Triwulan I-2020, kinerja perekonomian DIY pada triwulan II-2020
kembali terkontraksi -6,74% (yoy). Kondisi ini lebih rendah dari
perekonomian Nasional, di mana pada saat yang sama turun -5,32%
(yoy). Penurunan kinerja perekonomian DIY diakibatkan oleh dampak
COVID-19. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), penurunan kinerja
ekonomi terjadi pada hampir sebagian besar sektor utama di
DIY. Sektor yang paling terdampak di DIY adalah LU akomodasi dan
makan minum yang berkaitan langsung dengan pariwisata DIY.
Pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi COVID-19 dan
penerapan PSBB di sejumlah wilayah di luar DIY menyebabkan
aktivitas pariwisata DIY menurun drastis.
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Kondisi ini berubah sangat drastis pada kinerja tahun 2021,
dimana pertumbuhan ekonomi dapat berkembang cukup tinggi,
meskipun akibat tekanan pandemi menjadikan pertumbuhan yang
terjadi “seperti tidak berarti”. Jika kita melihat kembali kinerja
ekonomi DIY pada Triwulan I tahun 2021, maka DIY mencatatkan
pertumbuhan

6,14%,

jauh

lebih

tinggi

dibandingkan

dengan

pertumbuhan nasional yang masih terkontraksi akibat pandemi
sebesar -0,71%. Memasuki Triwulan kedua kinerja ekonomi DIY
semakin membaik dengan lompatan pertumbuhan menjadi sebesar
11,8% jauh melebihi pertumbuhan nasional 7,07%. Kondisi yang
sangat menggembirakan pada Triwulan II, ternyata tidak mampu
bertahan pada Triwulan III, dimana pertumbuhan ekonomi DIY
mengalami penurunan. Jika pada triwulan sebelumnya angka
pertumbuhan

menembus

dua

digit,

maka

pada

Triwulan

III

pertumbuhan anjlok pada angka 2,30% lebih rendah dibandingkan
dengan pertumbuhan nasional 3,51%.
Tabel 8.
Pertumbuhan Ekonomi
WILAYAH

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

DIY

6,14%

11,8%

2,30%

NASIONAL

-0,71%

7,07%

3,51%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021
Situasi lain yang ditunjukkan dengan data pendapatan perkapita
pada kinerja ekonomi tahun 2020, sedikit mengalami penurunan
dibandingkan

dengan

masa

sebelum

pandemi.

Hal

ini

jelas

menunjukkan bahwa berbagai kebijakan penanganan pandemi Covid19 memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan warga
masyarakat, sehingga tidak mengalami poenurunan yang sangat
drastis.
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Tabel 9.
Pendapatan Per Kapita Penduduk DIY

Kabupaten/

2016

2017

2018

2019

2020

Yogyakarta

69.170

74.064

79.109

84.732

82.049

Bantul

21.263

22.719

24.281

25.869

25.401

Gunungkidul

20.735

22.211

23.825

25.433

25.323

Kulon Progo

19.948

21.506

24.235

27.932

26.825

Sleman

31.286

33.555

36.291

38,920

37.184

DIY

29.553

31.665

34.152

36.795

35.647

Nasional

47.937

51.881

55.986

59.065

56.938

Kota

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2021

Maka arah umum kebijakan dan strategi pembangunan yang
akan dilakukan Pemerintah DIY pada tahun 2022 masih terkait
dengan upaya pemulihan (recovery) akibat Pandemi Covid-19 dan pada
tahun 2023 DIY ditargetkan sudah mampu bangkit pulih sepeeti
sediakala.. Hal ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pemda
DIY sejak pandemi Covid-19 memasuki wilayah DIY telah melakukan
berbagai upaya antara lain dengan membentuk Gugus Tugas Covid-19
DIY dengan didukung anggaran yang memadai dari hasil refocusing
APBD 2020. Upaya yang telah dilakukan yang terdiri dari segi
kesehatan, jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak
serta upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang
ada di DIY. Dan kebijakan itu juga masih dilanjutkan pada tahun
2021 dengan lebih memberi tekanan pada aspek pemulihan ekonomi.
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada capaian kinerja Pemerintah
DIY dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dari triwulan
I -0.17 dan berlanjut pada triwulan II -6.74 dan pada triwulan III
sebesar – 2.84 (y-on-y). Kondisi yang serba negative pada tahun 2020
telah berubah pada tahun 2021.
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Pertumbuhan ekonomi DIY mencatatkan pertumbuhan positif dan
bahkan pada Triwulan I dan II lebih tinggi daripada peertumbuhan
ekonomi nasional.
Tabel 10.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi DIY 2016-2020

Kabupaten/

2016

2017

2018

2019

2020

Yogyakarta

5,11

5,24

5,49

5,96

-2,42

Bantul

5,05

5,10

5,47

5,53

-1,66

Gunungkidul

4,88

5,01

5,16

5,33

-0,68

Kulon Progo

4,76

5,97

10,84

13,49

-4,06

Sleman

5,22

5,34

6,42

6,49

-3,91

DIY

5,09

5,26

6,20

6,60

-2,69

Nasional

5,02

5,07

5,17

4,96

-2,07

Kota

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2021
Kondisi yang demikian menunjukkan kinerja makro Pemerintah
DIY juga mengalami berbagai goncangan, namun sisi positif sudah
mulai ditorehkan pada tahun 2021. Problematika yang masih muncul
serius adalah angka kemiskinan yang sampai dengan September 2019
telah mencapai 11,4% mengalami kenaikan menjadi 12,3% sampai
dengan Maret 2020, dan menjadi 12,8% di tahun 2021. Optimisme
bahwa pada tahun 2021 berbagai kinerja Pemerintah DIY akan
membaik kembali, menjadi kenyataan pada tiga Trwiulan sampai
dengan Triwulan ketiga saat sekarang ini.

Kebijakan pemerintah

tentang tata kehidupan kenormalan baru (new normal) yang di dukung
oleh

masyarakat,

berangsur-angur

mendorong

kegiatan

perekonomian, sosial dan pemerintahan dengan baik. Kebijakan
vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan massif pada tahun 2021
dengan dukungan semua lembaga TNI-POLRI, Lembaga Usaha,
Organisasi Profesi, Organisasi Sosial, menjadi faktor dukungan positif,
dimana kebijakan vaksinasi disambut dengan baik oleh masyarakat.
Sasaran vaksin sebanyak 2.879.699 orang, sampai dengan Oktober
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2021 telah mencapai 91,46% untuk penerima dosis pertama, dan
65,27% untuk penerima vaksin dosis kedua. Pemerintah DIY juga
telah memulai kegiatan sekolah dan kuliah secara tatap muka pada
tahun 2021, meskipun masih sangat terbatas dan bertahap. Demikian
juga dengan dibukanya kembali destinasi wisata yang ada dengan
protokol kesehatan akan membawa dampak pemulihan ekonomi. Dan
kita berharap kunjungan wisatawan pada tahun 2023 sudah mulai
pulih kembali, dengan telah beroperasinya bandara YIA yang
mempunyai daya tampung lebih besar akan meningkatkan jumlah
wisatawan yang berkunjung ke DIY. Selain itu juga akan dimulai
pembangunan proyek jalan Tol yang melewati DIY yang akan dimulai
tahun

2022.

Hal

ini

akan

menjadi

faktor

pengungkit

bagi

pertumbuhan ekonomi DIY selain program-program strategis DIY
lainnya yang bersumber dari anggaran daerah maupun anggaran
pemerintah pusat.
Tabel 11.
Pertumbuhan Ekonomi DIY Dan Nasional 2021
DIY/NAS

TW1*

TW2*

TW3*

DIY

6,14

11,81

2,30

Nasional

-0,71

7,07

3,51

Sumber : Badan Pusat Statsitik DIY, 2021
Namun demikian kita harus tetap realistis bahwa pemulihan
ekonomi secara penuh mungkin baru terjadi pada tahun 2022 melaui
kebijakan dan strategi pemerintah DIY yang tepat serta dukungan
masyarakat dan dunia usaha wilayah DIY akan kembali normal
ditahun tersebut. Dengan demikian berbagai pokok-pokok pikiran
serta rekomendasi yang disampaikan dalam bagian dibawah ini
dimaksudkan untuk mendukung upaya pemulihan (recovery) pasca
Pandemi Covid-19. Kebijakan yang lebih progresif dalam rangka
dukungan terhadap berjalannya program pembangunan secara baik
dan lancar.
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Kebijakan pembangunan di D.I Yogyakarta pada tahun 2023
masih

fokus

pendapatan

pada

persoalan

(Indeks

Gini)

angka
dan

kemiskinan,
kesenjangan

kesenjangan
infrastruktur

pembangunan wilayah dan pemulihan peri kehidupan masyarakat
akibat pandemi Covid-19. Isyu kebijakan pembangunan tersebut
selalu mencuat dan menjadi tema utama dalam pembahasan
kebijakan publik, khususnya ekonomi pembangunan. Di bidang
pemerintahan, tema-tema utama kebijakan juga dipusatkan dalam
mendorong terselesaikannya persoalan tersebut, meskipun bidang
pemerintahan juga mempunyai banyak persoalan yang terkait dengan
isu sosial dan politik lokal maupun nasional.

3.

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan adalah pondasi langkah yang paling fundamental

selain pelaksanaan program pembangunan itu sendiri. Bahkan banyak
orang mengatakan, perencanaan yang baik sudah merupakan
setengah dari keseluruhan langkah yang harus dijalani. Kalimat
tersebut memberikan lecutan kepada seluruh pemangku kepentingan
untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan secermat
mungkin, sehingga akan memberikan banyak kemudahan dalam
pelaksanaan nantinya. Pemahaman yang menguat saat sekarang ini
antara lain menyatakan bahwa perencanaan yang baik harus
mendasarkan pada data yang valid (evidence based). Perencanaan
pembangunan daerah bukanlah persoalan yang sederhana untuk
disusun, mengingat perencanaan pembangunan memiliki banyak
aspek yang harus dikaitkan. Hal ini mengingat Provinsi sebagai bagian
dari wilayah negara tidak pernah lepas dari target pembangunan
nasional

secara

keseluruhan.

Demikian

pula

keberhasilan

pembangunan nasional, tidak akan pernah lepas dari keberhasilan
pembangunan

daerah

baik

Kabupaten/Kota

dan

Provinsi.

Perencanaan pembanguna daerah harus mampu mengkonsolidasikan
berbagai dokumen perencanaan pembangunan khususnya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Target dalam
RPJMN mutlak harus diintegasrikan dalam target pembangunan
daerah, guna menopang ketercapaian target nasional. Agenda-agenda
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besar sebagai prioritas pembangunan seperti Pengembangan Sektor
Unggulan,

Pengembangan

Kawasan

Strategis,

Pengembangan

Kawasan Perkotaan, Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan
Transmigrasi, Daerah tertinggal, dan Kawasan Perbatasan, Pentaan
Kelembagaan dan Keuangan Daerah, harus diintegasrikan dalam
target pembangunan daerah. Termasuk dalam agenda besar ini adalah
target pencapaian untuk pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan
serta tingkat pengangguran terbuka.
Pada sisi lain, perencanaan pembangunan daerah dituntut pula
untuk

mampu

melatarbelakangi

mengkonsolidasikan
di

daerah,

yaitu

semua

proses

memadukan

yang

pendekatan

teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas. Dengan
memadukan semua pendekatan tersebut, diharapkan perencanaan
pembangunan daerah ibarat pepatah “sekali merengkuh dayung, dua
tiga pulau terlampaui”. Sekali membuat perencanaan pembangunan,
maka agenda besar nasional dan daerah mampu dipadupadankan
dalam sebuah perencaan yang baik. Demikian pula dengan dukungan
politis dari lembaga DPRD, akan semakin menguatkan kualitas
perencanaan yang dibuat. Untuk itulah maka penting untuk seluruh
pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah dan DPRD DIY
mempedomani Pasal 207 UU 23/2014, “Hubungan kerja antara DPRD
dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar”. Pola ini
menuntut

sinergitas

antara

pemangku

kepentingan

dalam

penyelenggaran pembangunan daerah. Penguatan perencanaan juga
dilalui dengan langkah peningkatan kualitas partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan sampai pada level dibawah
kelurahan, seperti pedukuhan, kampung, RW dan RT.
Tata pemerintahan saat ini mengharuskan integrasi Pokok-Pokok
Pikiran DPRD DIY melalui Sistem Indormasi Pemerintah Daerah
(SIPD). Hal tersebut selaras dengan mandat Undang Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga Permendagri
Nomor 8 dan Nomor 58 Tahun 2014 yang berkaitan dengan SIPD.
Untuk itu menjadi penting kesesuaian menu program kegiatan yang
ada dalam SIPD sebagai bagian dari proses perencanaan Pemerintah
Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY yang bersumber dari
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aspirasi masyarakat. Sinergi dari proses perencanaan pembangunan
ini menjadi sangat penting berkaitan dengan pendalaman sistem dan
proses perencanaan pembangunan di DIY. Perencanaan pembangunan
yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atasbawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) perlu untuk diwujudkan
secara terukur dalam menindaklanjuti Pokok-Pokok Pikiran DPRD
DIY. Selain perencanaan dan menu program, bagian lain yang tidak
kalah penting ialah proses alur pemberkasan yang menjadi syarat
program tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Alur pemberkasan
hendaknya lebih efektif dan efisien agar tidak mengalami hambatan
dalam proses perjalanan perencanaan sampai dengan penuangan
dalam APBD. Salah satu pilihan misalnya dengan menggunakan
sistem yang berbasis teknologi dalam mekanisme perberkasannya.
Oleh karenanya pemberkasan diharapkan menjadi lebih efektif dan
efisien bagi masyarakat didalam mengakses program kegiatan
pemerintah daerah.
Dalam kaitan efektifitas dan efisiensi akses masyarakat terhadap
kebijakan

publik,

Pemerintah

Daerah

hendaknya

memberikan

informasi terkait dengan daftar program dan kegiatan pembangunan
kepada DPRD DIY. Komunikasi ini dimaksudkan agar tersedia ruang
yang cukup luas untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat. Hal ini
mengingat program dan kegiatan sebagaimana menu yang tersaji
dalam SIPD masih cukup terbatas. Sebagai contoh program dan
kegiatan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga DIY. Secara umum kita ketahui bersama bahwa anggaran
pendidikan adalah sebesar 20% dari APBD DIY. Proporsi anggaran
tersebut tentu menunjukan jumlah yang cukup besar untuk
mendesain program dan kegiatan. Namun sajian menu yang muncul
dalam SIPD, yang dapat diakses oleh masyarakat melalui DPRD DIY
hanya Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Beasiswa Pendidikan
bagi yang kurang mampu.
DPRD DIY juga terus mendorong Pemerintah Daerah DIY untuk
terus melibatkan Perguruan Tinggi, negeri maupun swasta serta
masyarakat, agar dampak program kegiatan pembangunan lebih
terukur dan berkelanjutan. Diperlukan alat ukur yang mampu melihat
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capaian target kinerja program kegiatan pembangunan daerah : output,
outcome dan impact sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Menjadi tugas para akademisi maupun pergurusn tinggi untuk
melakukan kajian yang mendalam atas dampak yang dirasakan
masyarakat terhadap kebijakan/program kegiatan pembangunan yang
sudah dilaksanakan Pemerintah Daerah. Dalam pembicaraan umum,
maka langkah ini dikenal dengan pendekatan audit sosial. Pemikiran
lain yang perlu untuk dikembangkan pada saat sekarang ini adalah
tolok ukur kinerja yang menyasar sampai dengan tingkat kalurahan.
Pemikiran ini merupakan langkah terobosan, oleh karena jika berbasis
pada level Kabupaten/Kota saja, maka penilaian keberhasilan masih
pada level makro. Dengan pengukuran yang semakin detail sampai
dengan

tingkat

terbawah,

maka

akan

keberhasilan pembangunan yang lebih besar.
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memberikan

jaminan

Tabel 12.
Sasaran dan Program Pembangunan Daerah RPJMD DIY 2017-2022
No

Sasaran /
Program

Indikator

Target

Capaian

Target

Capaian

Target

Target

Target

Penanggung

2018

2018

2019

2019

2020

2021

2022

Jawab

80.29

79.53

80.72

79.99

81.08

81.40

81.68

Sasaran
1

Meningkatnya
Derajat Kualitas

IPM (%)

SDM

Asisten Bidang
Pemberdayaan
SDM

Indeks
Pemberdayaan

69.91

69.64

70.02

70.15*

70.12

70.22

70.32

Gender (IDG)
Presentase
sekolah
Program

menengah dan

Peningkatan

khusus yang

Asisten Bidang
11.00

33.91

11.49

Aksesibilitas dan memenuhi
Kualitas

Standar Nasional

Pendidikan

Pendidikan (SNP);

26.30

12.10

12.59

13.20

Pemberdayaan
SDM
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Harapan Lama
Sekolah

15.51

15.56

15.66

15.58

200.00

217.00

205.00

245.00

5.96

25.00

6.71

25.15

15.82

15.97

16.12

Peningkatan
Jumlah Pemuda

210.00 215.00 220.00

Kader Aktif
Presentase
sekolah yang
melakukan
pendidikan

7.47

8.22

8.98

berbasis budaya
dengan kategori
maju
Program
Peningkatan

Angka Harapan

Usia Harapan

Hidup

Asisten Bidang
75.06

74.82

75.20

74.92

75.32

75.41

75.49

Pemberdayaan
SDM

Hidup
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Jumlah
Program

Kabupaten/Kota

Pembangunan

Layak Anak

Sosial

Berkategori

Masyarakat

Nindya ke Atas

2.00

2.00

3.00

2.00

4.00

5.00

5.00

20.72

25.00

21.17

25.00

21.17

21.62

21.62

Presentase
perempuan
pengambil
keputusan di
lembaga
eksekutif,
yudikatif
Rate

2.10

2.20

2.10

1.80

2.10

2.10

2.10

36.00

36.00

42.00

42.00

48.00

54.00

60.00

Perkembangan
Desa/Kelurahan
Kategori Cepat

Pemberdayaan
SDM

legislatif, dan
Total Fertility

Asisten Bidang

Berkembang
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Angka Kejahatan
per 100.000
penduduk (crime

12.59

15.58

10.99

16.50

9.60

8.39

7.33

11.46

11.46

11.68

13.10

11.72

11.99

12.04

11.22

11.58

12.21

12.32

13.20

14.18

15.17

12.99

13.25

13.41

17.00

15.05

16.82

20.00

rate)
Presentase
Peningkatan
3

Sasaran

Jumlah Budaya

Terpelihara dan

Benda dan Tak

Berkembangnya

benda yang

Kebudayaan

diapresiasi

Program

Presentase

Pelestarian

peningkatan

budaya benda

budaya benda

dan tak benda

yang dilestarikan
Presentasi
peningkatan
budaya tak benda
yang dilestarikan
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No

Sasaran /
Program

Indikator

Target Capaian

Target

Capaian

Target

Target

Target

Penanggung

2018

2018

2019

2019

2020

2021

2022

Jawab

5.24

6.20

5.26

6.60

5.29

5.31

5.34

Asisten

Sasaran
Meningkatnya
4

Aktivitas

1.Pertumbuhan

Perekonomian

Ekonomi

Bidang

yang

Perekonomian

Berkelanjutan

dan

2. IKLH ( Indeks
Kualitas
Lingkungan

Pembangunan
58.58

61.69

60.51

61.05

62.44

64.38

66.15

76.50

77.05

78.00

78.85

79.50

81.00

82.50

Hidup)
3. Kesesuaian
Pemanfaatan
Ruang
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Paniradya
Keistimewaan

4. Capaian
Penataan Ruang
Pada Satuan

21.11

21.53

30.42

31.53

40.69

49.03

54.44

42.32

39.16

43.00

41.04

44.00

45.00

46.00

Ruang Strategis
Keistimewaan
Kontribusi sektor
pertanian,
industri
pengolahan,
Program

penyediaan

Pengembangan

akomidasi dan

sektor Dominan

makan minum

(Pertanian,

serta

Industri

perdagangan

Bidang
Perekonomian
dan
Pembangunan

Pengolahan, Jasa) dalam PDRB DIY
Tingkat
pengangguran

Asisten

2.78

3.35

2.60

terbuka (TPT)
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3.14

2.42

2.24

2.07

Jumlah desa
mandiri budaya
*(desa/kampung
wisata,
desa/kelurahan

0.00

n/a

5.00

0.00

10.00

15.00

20.00

34.20

40.25

36.40

38.65

38.60

40.80

42.50

budaya, desa
preneur, desa
prima)
Program Tata
Kelola
Lingkungan

Indeks Kualitas

Hidup dan

Air

Asisten
Bidang

Penganggulangan

Perekonomian

Bencana
Indeks Kualitas
Udara
Indeks Kualitas
Tutupan Lahan

dan
87.06

84.30

87.73

85.25

88.40

89.07

89.74

55.50

60.68

58.18

59.70

60.86

63.05

66.02
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Pembangunan

Indeks Resiko

155 (

155.38

150

148.53

145

135

125

Bencana

tinggi)

(tinggi)

(tinggi)

(tinggi)

74.7

75.2

75.2

75.88

76.7

77.2

78.7

Target

Capaian

Target

Capaian

Target

Target

Target

Penanggung

2018

2018

2019

2019

2020

2021

2022

Jawab

(tinggi) (tinggi) (rendah)

Presentase

No

Program

dukungan

Peningkatan

program pemda

Keterpaduan

terhadap

program

keterwujudan

pemanfaatan

struktur dan

Ruang

pola ruang

Sasaran /
Program

Indikator

Sasaran
Menurunnya
5

Kesenjangan
Ekonomi Antar

Paniradya
Keistimewaan

Asisten Bidang
Indeks
Williamson

0.4559

0.4594

0.4552

0.4469

0.4524

0.4506

0.4489

Perekonomian
dan
Pembangunan

Wilayah

41

Presentase
Program
Pengembangan
Pusat
Pertumbuhan

Peningkatan
PDRB pada
Kabupaten

40.21

39.56

40.23

39.75

40.24

40.25

40.26

yang belum

Asisten Bidang

maju (GK, KP,

Perekonomian

Bantul)

dan
Pembangunan

Presentase
penyediaan
sarana dan

61

71.90

67

prasarana
transportasi

42

79.84

72

78

83

No

Sasaran /
Program

Indikator

Target

Capaian

Target

Capaian

Target

Target

Target

2018

2018

2019

2019

2020

2021

2022

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Penanggung Jawab

Sasaran
meningkatnya
6

Kapasitas Tata 1. Opini BPK
kelola

Asisten Bidang

Pemerintahan

Pemerintahan dan
Administrasi Umum

2. Nilai
Akuntabilitas
Pemerintah

A

AA

A

AA

A

A

A

(AKIP)
Program
sinergitas Tata
kelola

Kemampuan
Keuangan
Daerah

Asisten Bidang
Sedang

Sedang

Sedang

Pemerintah

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Pemerintahan dan
Administrasi Umum

Daerah
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Optimalisasi
aset-aset
pemda DIY
(satuan Rp)

9,424,6 19,033,3 9,818,0 18,277,1 8,865,6 9,237,591 9,626,9
72,744

26,876

77,561

28,626

96,693

,665

94,395

8.50

8.28

8.60

8.5

8.70

8.75

8.80

4.20

4.86

4.30

5.14

4.40

4.50

4.60

5.40

5.81

5.50

5.96

5.80

5.90

6.00

Nilai eksternal
pelayanan
publik
Nilai internal
integritas
organisasi
Nilai eksternal
persepsi
korupsi

\
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No

Sasaran /
Program
Meningkatnya

7

Kapasitas
Pengelolaan
Keistimewaan
Program
Pengelolaan
Kelembagaan
dan Tata Cara
Pengisian
Kepala Daerah

Indikator

Target

Capaian

Target

Capaian

Target

Target

Target

2018

2018

2019

2019

2020

2021

2022

65.22

100

73.91

96.15

82.61

86.96

91.30

100

-

-

-

-

-

-

Penanggung Jawab

Persentase
Capaian
Program

Paniradya Keistimewaan

Urusan
Keistimewaan
Terwujudnya
penetapan
Kepala Daerah
sesuai UU
Keistimewaan

Paniradya Keistimewaan

Terwujudnya
pelaksanaan
Urusan

25

30

25

25

Kelembagaan
sesuai dengan

45

50

75

100

perdais
kelembagaan

No

Sasaran /
Program
Meningkatnya
Pengelolaan
dan

8

Pemanfaatan
Tanah
Kasultanan,
Kadipaten dan
Tanah Desa

Indikator

Target

Capaian

Target

Capaian

Target

Target

Target

2018

2018

2019

2019

2020

2021

2022

7919

7928

9419

10279

13419

17619

21877

Penanggung Jawab

Bidang tanah
kasultanan,
kadipaten, dan
tanah desa
yang
terfasilitasi
untuk dikelola
serta
dimanfaatkan
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Paniradya Keistimewaan

Program
Fasilitasi

Persentase

Pengelolaan

tertib

dan

administrasi

pemanfaatan

tanah

tanah

kasultanan,

Kasultanan,

kadipaten, dan

kadipaten dan

tanah desa

31.57

31.78

-

-

-

-

-

Paniradya Keistimewaan

tanah desa
Capaian
pengelolaan
(persen)
ditambah

n/a

n/a

46.51

capaian
pemanfaatan
(persen)
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50.08

59.45

73.16

88.67

4.

Bidang Pemerintahan

1)

Permasalahan
Persoalan kebijakan pembangunan di D.I Yogyakarta masih fokus

pada persoalan angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan (rasio
Gini) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Ketiga isu kebijakan
pembangunan tersebut selalu mencuat dan menjadi tema utama
dalam

pembahasan

kebijakan

publik,

khususnya

ekonomi

pembangunan. Di bidang pemerintahan, tema-tema utama kebijakan
juga dipusatkan dalam mendorong terselesaikannya ketiga tema
persoalan tersebut, meskipun bidang pemerintahan juga mempunyai
banyak persoalan yang terkait dengan isu sosial dan politik nasional.
Perubahan tata pemerintahan yang harus menyesuaikan dengan
visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah DIY 2017-2022, dengan Tema Menyongsong
abad samudra Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.
Pengembangan

tata

pemerintahan

hendaknya

sesuai

dengan

kebutuhan perkembangan pembangunan dan perubahan kultur
masyarakat terbuka dan aksesibel terhadap informasi tenologi. DIY
menjadi salah satu kota yang siap untuk pengembangan industri 4.0
di Indonesia, dimana tidak hanya mampu mengimplementasikan
tahap revolusi industri namun juga secara bersamaan tetap mampu
mempertahankan nilai-nilai budaya.
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) tahun 2020 menempatkan DIY pada posisi kedua nasional setelah
DKI Jakarta. Indeks IP-TIK merupakan ukuran yang menggambarkan
tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu
wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Pemda
DIY mengembangkan Jogja Smart Province (JSP), dengan lima dimensi
yaitu: Smart Society (kemasyarakatan, pendidikan dan ekonomi), smart
living

(mobilitas,

pariwisata),

smart

environment

(kewilayahan,

lingkungan), smart culture (budaya), dan smart governance (tata kelola
pemerintahan).
Dalam mengukur good governance ada beberapa hal yang menjadi
acuan, antara lain adalah Akuntabilitas dan Transparansi. Untuk
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akuntabilitas ada dua hal yakni keuangan dan Tata Kelola - Kinerja,
sedangkan tranparansi adalah fasilitasi akses informasi pembangunan
ke masyarakat dan respon Pemda atas keluhan masyarakat.
Akuntabiltas Keuangan Pemda DIY telah menerima Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut hal ini mengindikasikan
bahwa kinerja keuangan di Pemda DIY telah terlaksana dengan sangat
baik.
Akuntabilitas Tata Kelola dan Kinerja Pemda DIY juga bisa kita
lihat dari banyaknya Penghargaan atas karya dan kreatifitas berupa
pelayan inovatif yang telah diraih pada masa RPJMD 2017-2022,
antara lain : meraih berbagai Penghargaan antara lain : Menjadi
Provinsi Terbaik, The Asian Post Anugerahi Delapan Penghargaan
Untuk DIY, Gubernur DIY dan Pemda DIY Raih Penghargaan Top IT
Telco 2018, DIY menerima Penghargaan Anugerah Kearsipan dengan
nilai 'sangat baik 2019, Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik
tahun 2019, Pemda DIY Raih Penghargaan Anugerah Pandu Negeri
2019, Pemda DIY Raih Penghargaan Atas Praktik Baik Reformasi
Birokrasi 2020.
Selain

itu,

Transparansi

atau

keterbukaan

informasi

pembangunan yang bisa diakses masyarakat dan respon Pemda atas
keluhan masyarakat juga dapat kita lihat dari penghargaan yang
diraih,

antara

lain:

Pemda

DIY

Kembali

Raih

Penghargaan

Keterbukaan Informasi Badan Publik, Pemda DIY Raih Penghargaan
Pengaduan Pelayanan Publik 2019.
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Tabel 13.
Capaian IKU Gubernur DIY Tahun 2020

No Sasaran / Program

Indikator

Target

Capaian

Target

Capaian

Target

Capaian

Target

Target

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2022

80.29

79.59

80.72

79.99

81.08

79.99

81.40

81.68

69.91

70.6

70.02

70.15

70.12

73.59

70.22

70.32

0.3917

0.4220

0.3846

0.4280

0.3776

0.434

0.3705

0.3635

11.23

11.81

10.19

11.44

9.11

12.28

8.07

7.00

Sasaran
1

Meningkatnya
Derajat Kualitas

1. IPM (%)

SDM
2. Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)
Sasaran
2

Meningkatnya
Derajat Ekonomi

1. Indeks GINI

Masyarakat
2. Persentase
Angka Kemiskinan
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Persentase

3

Sasaran

Peningkatan

Terpelihara dan

Jumlah Budaya

Berkembangnya

Benda dan Tak

Kebudayaan

benda yang

11.46

11.46

11.68

13.10

11.72

13.10

11.99

12.04

5.24

6.20

5.26

6.60

5.29

-6.74

5.31

5.34

58.58

61.69

60.51

61.05

62.44

61.05

63.48

66.15

76.5

77.05

78

78.85

79.5

78.95

81

82.5

diapresiasi
Sasaran
Meningkatnya
4

Aktivitas
Perekonomian yang

1. Pertumbuhan
Ekonomi

Berkelanjutan
2. IKLH (Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup)
3. Kesesuaian
Pemanfaatan
Ruang
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4. Capaian
Penataan Ruang
Pada Satuan

21.11

21.54

30.42

31.53

40.69

35.6

49.03

54.44

0.4559

0.4594

0.4552

0.4469

0.4524

0.4469

0.4506

0.4489

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

A

AA

A

AA

A

A

A

A

Ruang Strategis
Keistimewaan
Sasaran
Menurunnya
5

Kesenjangan

Indeks Williamson

Ekonomi Antar
Wilayah
Sasaran
Meningkatnya
6

Kapasitas Tata

1. Opini BPK

kelola
Pemerintahan
2. Nilai
Akuntabilitas
Pemerintahan
(AKIP)
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Meningkatnya
7

Kapasitas
Pengelolaan
Keistimewaan
Meningkatnya
Pengelolaan dan

8

Pemanfaatan Tanah
Kasultanan,
Kadipaten dan
Tanah Desa

Persentasi Capaian
Program Urusan

65.22

100

73.91

96.15

82.61

96.15

86.96

91.30

7,919

7,928

9,419

10,729

13,419

10,863

17,619

21,877

Keistimewaan
Bidang tanah
kasultanan,
kadipaten dan
tanah desa yang
terfasilitasi untuk
dikelola serta
dimanfaatkan
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2)

Penunjang Urusan Pemerintahan
Unsur penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan meliputi: a. perencanaan; b.
keuangan; c. kepegawaian; d. pendidikan dan pelatihan; e. penelitian
dan pengembangan; dan f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka
Nasional

Pengembangan

Kapasitas

Pemerintahan

Daerah,

dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Beberapa persoalan muncul mengenai pelaksanaan fungsi
penujang urusan pemerintahan seperti belum maksimalnya layanan
publik, kebijakan daerah yang belum berpihak, hingga pada kepuasan
masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi pembangunan
daerah.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari
praktek

korupsi,

pemerintah

daerah

wajib

menjabarkan

dan

melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi
melalui

Pengawasan

Penyeleggaraan

Pemerintahan

Daerah,

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu perlu
dilakukan pembinaan dan pengawasan, melalui
sifatnya pengawasan rutin, dan

kegiatan yang

pengawasan prioritas dalam

pengawalan Reformasi Birokrasi, dan penegakan Integritas.
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur,
maka diperlukan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui
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Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi
aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan ; Pelaksanaan uji
kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintahan Daerah guna
memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub-bidang
dan sub-bidang urusan pemerintahan. Peningkatan kemampuan
tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah untuk mengetahui efektifitas tugas dan fungsi
perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang

menjadi

kewenangan

daerah,

serta

penyusunan

analisa

jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP
ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah,
dan evaluasi jabatan perangkat daerah
Pembangunan

desa

menjadi

penting

karena

persoalan

masyarakat langsung ada di desa. Persoalan kemiskinan, kesenjangan
infrastruktur, layanan publik hingga tata pemerintahan desa untuk
menjadikan agenda desa membangun tercapai. Pemerintah daerah
perlu memfasilitasi pemerintahan desa dengan memperbaiki pola
administrasi pemerintahan desa satu atap dan linkage di setiap
Kabupaten bahkan bisa sampai pada tingkat Provinsi DI. Yogyakarta.
Mendorong desa sebagai ujung tombak pembangunan dengan
meningkatkan asas subsidiarity bagi desa dan perbaikan layanan
publik di desa.
Identifikasi Persoalan
1.

Belum maksimalnya layanan publik;

2.

Kebijakan daerah yang belum berpihak, hingga pada kepuasan
masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi pembangunan
daerah.
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Rekomendasi Kebijakannya meliputi:
1.

Meningkatkan

Pengawasan

Penyeleggaraan

Pemerintahan

Daerah;
2.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;

3.

Review Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap
penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenanagan daerah;
4.

Evaluasi organisasi perangkat daerah;

5.

Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran penunjang
pelayanan

urusan

pemerintahan

menggunakan

Teknologi

Informasi dan Komunikasi.

3)

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Layanan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk

catatan sipil sudah cukup baik, dimana masyarakat mendapatkan
layanan administrasi untuk kependudukan. Hanya saja layanan yang
berbasis E KTP masih menyisakan masalah, dimana banyak warga
masyarakat belum terlayani dengan baik. Hingga saat ini, layanan
administrasi kependudukan masih mengalami kendala, dimana warga
masyarakat belum sepenuhnya mendapat layanan KTP elektronik.
Permasalahan

urusan

Administrasi

kependudukan

dan

pencatatan sipil adalah belum adanya data tunggal yang terintegrasi
dalam satu sistem informasi kependudukan, selain itu penduduk
migran belum terdokumentasikan secara baik. Catatan-catatan
tersebut menjadi masukan dan kemudian ditransformasikan menjadi
usulan program-program pembangunan untuk tahun 2023.
Identifikasi Masalah
1.

Database kependudukan sangat penting juga untuk pelayanan
lainnya

yang

berkaitan

dengan

urusan

administrasi

kependudukan, khususnya berkaitan dengan fungsi KTP untuk
kelengkapan urusan- urusan administrasi di sektor lainnya;
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2.

rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib
administrasi kependudukan;

3.

Sistem pelayanan kependudukan yang belum memadai;

4.

Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi
kependudukan masih sangat terbatas;

5.

Database kependudukan belum akurat.

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
Pemerintah

daerah

memperbaiki

Daerah

sistem

Istimewa

tata

kelola

Yogyakarta

administrasi

masih

perlu

kependudukan,

khususnya membuat data tunggal yang terintegrasi dalam satu sistem
informasi

kependudukan.

Arah

kebijakan

berikutnya

adalah

penggunaan data base kependudukan dengan model kebijakan satu
data menggunakan acuan penggunaan dan pemanfaatan data berbasis
E-KTP.
1.

Peningkatan kualitas pelayanan adminsitrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.

2.

Membuat data base tunggal yang terintegrasi dan akurat untuk
memenuhi

semua

kepentingan

dalam

pelayanan

publik,

perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan
demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
3.

Sosialisasi data base tunggal dengan Organisasi Perangkat
Daerah baik tingkat DIY maupun Kabupaten/Kota.

4.

Untuk payung hukum seyogyanya membuat Perda tentang data
tunggal yang terintegrasi.

5.

Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan.

6.

Pengembangan

system

informasi

kependudukan

tingkat

kalurahan atau desa.

4)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Perkembangan desa dan tata kelola desa menjadi menarik ketika

pemerintah pusat memberikan banyak program ke desa sejak
ditetapkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 dan UU 23 Tahun 2014
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tentang pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan propinsi pada
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka dalam perumusan
kebijakan harus memperhatikan pemenuhan standart minimal di
desa, penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam menyusun
dokumen

perencanaan

desa,

peningkatan

kapasitas

aparatur

pemerintahan desa.
Permasalahan lainnya adalah di pedesaan Daerah Istimewa
Yogyakarta
kemiskinan

mempunyai
tinggi,

banyak

persoalan,

menurunnya

nilai-nilai

mulai

dari

angka

kegotongroyongan,

pengelolaan lembaga masyarakat masih kurang optimal, minimnya
infrastruktur pedesaan, hingga minimnya akses masyarakat desa
terhadap pengembangan ekonomi.
Pemerintah
mendorong

daerah

pembangunan

Daerah

Istimewa

infrastruktur

Yogyakarta

pedesaan

dengan

perlu
cara

membangun azas subsidiarity kepada pembangunan pedesaan agar
masyarakat desa mampu memanfaatkan infrastruktur pedesaan
untuk kemandirian ekonomi lokal.
Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong
desa untuk bisa segera tumbuh, berkembang dan mampu mandiri
dalam

mengelola

tata

pemerintahan

desa.

Oleh

karena

itu,

rekomendasi kebijakannya adalah memperkuat aparatur pemerintah
desa dengan program pemberdayaan aparatur desa, memperkuat
sistem kelembagaan desa dengan memberikan fasiltas sofware
pengelolaan desa seperti sistem informasi desa (SID), membuka
aksesbilitas desa dan masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi
seperti perbank-kan, memperkuat pembangunan infrastruktur di
desa, memperkuat produk-produk masyarakat desa dengan membuka
permodalan hingga pasar, dan pemberdayaan sumberdaya manusia
pedesaan.
Identifikasi Masalah
1.

Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat
desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola
pemerintahan desa.

2.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa belum optimal

3.

Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa
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4.

Masih

rendahnya

partisipasi

dan

swadaya

gotong-royong

masyarakat dalam pembangunan desa
5.

Belum terencananya program pembangunan di desa secara baik

6.

Kurangnya

motivasi

dan

kemandirian

masyarakat

dalam

pembangunan desa
7.

Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

8.

Masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa

9.

Belum

tertibnya

administrasi

desa,

masih

kurangnya

kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal
usaha.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat.

2.

Mendesain Rencana Induk pengembangan Desa melalui lembaga
desa dan Bumdes.

3.

Sinergitas Program kegiatan lintas instansi di Desa agar
memudahkan dalam mengukur, menilai dan keberlanjutan.

4.

Peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan
kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan.

5.

Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan
dokumen-dokumen perencanaan desa.

6.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam
pengelolaan keuangan dan aset desa.

7.

Pengawalan

implementasi

Undang-Undang

desa

secara

sistematis.
8.

Memperkuat pemerintahan desa dengan sistem data base
terintegrasi (sistem informasi desa) secara keseluruhan pada
tingkat kabupaten;

9.

Pengembangan Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Teknologi
Informasi dan Komunikasi.

10. Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam
bergotong royong.
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5)

Komunikasi dan Informatika
Daerah Istimewa Yogyakarta sejak dulu dikenal sebagai daerah

yang melakukan inovasi dalam melakukan terobosan layanan publik
dan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Banyak daerah
lainnya melakukan studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan
kemudian menerapkannya. Namun, permaslahan terkait infokom di
Daerah Istimewa Yogyakarta masih bermunculan, seperti banyaknya
berita HOAKS. Selain itu masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang
hak dan kewajibannya sebagai pengguna informasi dan layanan
publik, sehingga layanan yang disediakan tidak maksimal.
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) tahun 2020 menempatkan DIY pada posisi kedua nasional setelah
DKI Jakarta. Indeks IP-TIK merupakan ukuran yang menggambarkan
tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu
wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK.
Pemerintah Daerah DIY mengembangkan Jogja Smart Province
(JSP), dengan lima dimensi yaitu: Smart Society (kemasyarakatan,
Pendidikan dan ekonomi), smart living (mobilitas, pariwisata), smart
environment (kewilayahan, lingkungan), smart culture (budaya), dan
smart governance (tata kelola pemerintahan), namun belum ada
integrasi informasi dari Kabupaten/ Kota dengan Provinsi dalam Jogja
Smart Province (JSP).
Penggunaan teknologi informatika pada masa new normal ini
merupakan keniscayaan. Penggunanya juga meningkat karena banyak
bidang yang mengharuskan penggunakan teknologi informatika
sebagai alternatif guna mencegah penyebaran covid-19, misalnya
pembelajaran sekolah, perkuliahan dan juga rapat – rapat dilakukan
secara daring. Maka dari itu, saat ini infokom berkembang secara pesat
dan penggunaan teknologi informasi adalah memperdekat hubungan
antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan informasi teknologi
bisa seperti sistem data base yang terintegratif dalam semua
perencanaan pembangunan, hingga pengembangan sistem informasi
satu atap yang sekarang ini lebih menggunakan data spasial sebagai
basic data informasi.
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Dengan berkembangnya pengguna teknologi informatika pada
masa pandemi ini diharapkan teknologi informatika mampu menjadi
alternatif pemecahan masalah dan juga harapan e-gov dan smart city
dapat terwujud.

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan
berbagai model penggunaan sistem informasi data base dan aksesebel
terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan kebijakan dan
informatif terhadap stakeholders dan masyarakat.
Pembangunan sistem informasi tersebut bisa langsung dalam
bentuk pengembangan data base yang terpusat, dan mulai merambah
ke android sistem sehingga masyarakat langsung aksesebel terhadap
sistem informasi yang dibangun oleh pemerintah daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Identifikasi Masalah
1.

Berita HOAKS

2.

Masyarakat

belum

sepenuhnya

sadar

tentang

hak

dan

kewajibannya sebagai pengguna informasi dan layanan publik,
sehingga layanan yang disediakan tidak maksimal
3.

Belum ada integrasi informasi dari Kabupaten/ Kota dengan
Provinsi dalam Jogja Smart Province (JSP)

4.

Penggunaan teknologi informasi belum maksimal.

5.

Inovasi penggunaan teknologi informasi belum maksimal

6.

Belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan
perijinan telekomunikasi.

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Sosialisasi tentang berita Hoaks dan aplikasi layanan masyarakat
Pemda DIY.

2.

Membuat aplikasi layanan masyarakat yang terintegrasi dengan
Kab/Kota.

3.

Membuat payung hukum terkait layanan terintegrasi dengan
Kabupaten/Kota.
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4.

Kerjasama/ Sinergitas kegiatan dengan Kabupaten/Kota.

5.

Peningkatan Jogja Smart Province/JSP.

6.

Peningkatan

efektifitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK).
7.

Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) egovernment.

8.

Membangun jejaring komunikasi dan informasi sampai ke desa,
bahkan dusun.

9.

Pelatihan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan
produktifitas birokrasi dan masyarakat.

10. Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui
media Komunikasi, Informasi,dan Media Massa.
11. Peningkatan Jaringan Internet Gratis.
12. Pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi (internet sehat).

6)

Penanganan Bencana
Potensi bencana alam lokal di D.I Yogyakarta tetap menjadi

ancaman tersendiri. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi
Gunung Merapi, dan kekeringan tetap menjadi agenda sepanjang
tahun oleh pemerintah daerah D.I Yogyakarta. Meskipun potensi
kebencanaan sering terjadi, belum seluruh desa siap menghadapi
bencana. Selain itu, SDM dalam kebencanaan belum semua memadai,
dan belum ada peta rawan berbancana berbasis dusun/ kampong.
Sinergitas antar lembaga dalam mengedukasi masyarakat tentang
bencana

yang

belum

optimal

juga

menjadi

permasalahan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penting kiranya
Pemerintah Daerah melalui BPBD mempersiapkan langkah prefentif
bersinergi dengan lembaga-lembaga yang ada baik PMI, Perguruan
Tinggi,

Organisasi

Masyarakat,

Lembaga

Kemasyarakatan,

dan

bahkan partai politik, agar penanganan bencana di D.I. Yogyakarta
cepat dan tepat.
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Pada prinsipnya bahwa setiap warga negara yang menjadi korban
dan terdampak bencana memerlukan pertolongan, dan menerima
layanan sesuai standar. Selain itu bahwa setiap warga negara korban
bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar
(sandang, pangan dan papan).
Pemerintah daerah tetap melakukan fasilitasi kebijakan bidang
pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat
dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM
damkar. Rekomendasi lainnya adalah mendorong pengetahuan dan
penanggulangan resiko bencana kepada masyarakat secara luas
dengan membentuk kader-kader tanggap bencana pada setiap
desa/kelurahan maupun organisasi masyarakat berbasis komunitas
tanggap bencana.
Identifikasi Masalah
1.

Potensi bencana alam yang tinggi.

2.

Banyak wilayah berada di kawasan rawan bencana

3.

Integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana,
dan paska bencana secara seimbang dan sinergis belum optimal

Rekomendasi Kebijakannya adalah:
1.

Melatih masyarakat Kalurahan tanggap dan tangguh dalam
menghadapi bencana secara mandiri.

2.

Membangun

jaringan

kebencanaan

seperti

organisasi
PMI,

yang

Perguruan

bergerak
Tinggi,

dalam

Organisasi

Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, partai politik, secara
terstruktur dan berjenjang agar memudahkan komunikasi dan
informasi dalam penanganan kebencanaan.
3.

Peningkatan kapasitas SDM relawan.

4.

Membuat Peta Rawan bencana berbasis dusun/kampong.

5.

Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung di dusun/kampong.

6.

Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat desa.
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7.

Fasilitasi kebijakan bidang pengurangan resiko bencana,sarana
dan

prasarana,

tanggap

darurat

dan

pasca

bencana,

standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar.
8.

Mendorong pengetahuan dan penanggulangan resiko bencana
kepada masyarakat secara luas.

9.

Peningkatan kerjasama semua pemangku kepentingan dan
integrasi kegiatan .

10. Fasilitasi Early Warning System untuk sungai, tanah longsor,
gunung merapi, tsunami
11. Fasilitasi sarana penunjang bencana alam/jalur evakuasi sampai
di tingkat desa
12. Pembuatan alat tangguh bencana yang ditujukan untuk kaum
disabilitas berbasis kecamatan

7)

Urusan Ketertiban, Umum, dan Perlindungan
Masyarakat
Persoalan ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan

masyarakat menjadi populer. Peningkatan angka kriminalitas di
Daerah Istimewa Yogyakarta menaik dengan banyaknya pelaku
kejahatan. Bahkan, fenomena klithih yang dilakukan oleh generasi
remaja masih tetap berlangsung dan menimbulkan keresahan pada
warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain kenakalan remaja dan juga
penyalahgunaan NAPZA, belum optimalnya pemahaman tentang
Pancasila dan implementasinya di sebagian masyarakat juga layak
mendapat perhatian khusus di D.I. Yogyakrta.
Pemerintah
memperhatikan

daerah
sikap

Daerah

apatis

Istimewa

warga

Yogyakarta

masyarakat

dengan

perlu
cara

memperkuat pengetahuan dan kesadaran warga terhadap ketertiban,
keamanan dan tindakan preventif lainnya dengan program-program
media kampanye dan sosialisasi mengenai ketertiban dan ketentraman
pada warga masyarakat dan melalui kelompok komunitas.
Berpijak dari berbagai kasus di atas, maka kebijakan pemerintah
daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam urusan ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka arah strategis
kebijakan program dan kegiatan bisa kearah penguatan pengetahuan
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warga masyarakat mengenai kebijakan ketentraman, ketertiban
umum dan pencegahannya. Pemerintah daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta bisa membangun program kerja tindakan preventif berupa
pendidikan Pancasila kewargaan bersama warga masyarakat atau
kelompok komunitas yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Identifikasi Masalah
1.

Kenakalan remaja

2.

Penyalahgunaan NAPZA

3.

Belum

optimalnya

pemahaman

tentang

Pancasila

dan

implementasinya di sebagian masyarakat
4.

Masih terdapat potensi konflik di masyarakat yang berlatar
belakang sentimen agama maupun sebab lainnya;

5.

Kesadaran dan budaya hukum belum optimal

6.

Peningkatan ancaman penyalahgunaan narkoba

7.

Penegakan hukum belum optimal

8.

Mulai

lunturnya

semangat

kegotong

royongan

dan

kesetiakawanan sosial di masyarakat
9.

Pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik
sebagai warga Negara

10. Peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda (usia
sekolah)
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Membangun jaringan gerakan masyarakat Sopo Aruh Bocah
untuk mengurangi angka kenakalan remaja.

2.

Membangun jaringan gerakan masyarakat dalam mengurangi
penyalahgunaan napza.

3.

Pembudayaan Pancasila melalui sosialisasi dan kampanye serta
Melihat langsung penerapan dimasyarakat melalui Srawung
Deso.

4.

Meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat.
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5.

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa
dan negara.

6.

Peningkatan sarana dan partisipasi masyarakat dalam menjaga
keamanan dan ketertiban di tempat tinggal masing-masing.

7.

Penegakan

peraturan

daerah

dalam

mendukung

kegiatan

ketentraman dan ketertiban masyarakat.
8.

Pendidikan mental pada generasi muda untuk pengurangan
tindak kejahatan.

9.

Pemanfaatan teknologi dalam meminimalisir tindak kejahatan.

5.

Bidang Perekonomian

1)

Urusan Pangan
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama

dan pemenuhannya merupakan hak setiap warga Negara. Menurut UU
RI 8/2012 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi
terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu. Kondisi
tersebut tercermin dari tersedianya pangan yang baik dan cukup dari
jumlah maupun mutu, keamanannya, keberagamannya, bergizi,
merata, terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan
dan budaya masyarakat setempat
Secara umum, urusan Pangan di DIY diukur dari 2 indikator
kinerja sasaran yaitu: Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
sebagai indikator ketahanan pangan dan persentase pengeluaran per
kapita sebulan untuk pangan sebagai indikator kesejahteraan atau
ketahanan pangan rumah tangga.
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Tabel 14.
Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan
Tahun 2019-2020 Serta Capaian Target Akhir RPJMD (2022)

2020

No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian

Capaian
2019

Target Realisasi % Realisasi

Target

2020

Akhir

terhadap

RPJMD

Target Akhir

2022

RPJMD 2022
(%)

1

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor

95,50

90,52

94,7

104,62

91,12

103,93

%

40,79

39,74

41,03

96,75

38,65

93,84

Persentase Pengeluaran Rata-Rata
2

Pangan Per Kapira sebulan untuk
Makanan

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021
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Berdasarkan tabel tersebut indikator PPH tahun 2020 sudah
melampaui target yang direncanakan. Target PPH tahun 2020 sebesar
90,52 dan terealisasi sebesar 94,7 sehingga realisasi terhadap target
tahun 2020 sebesar 104,62%. PPH tahun 2020 melampaui target
nasional yang berada pada angka 83,30. Namun capaian PPH tahun
2020 mengalami penurunan sebesar 0,8 dibandingkan tahun 2019
yang berada pada skor 95,50. Sedangkan apabila dilihat pada target
akhir RPJMD 2022, capaian PPH tahun 2020 sudah melampaui target
yang ditentukan sebesar 103,93%.
Namun untuk indikator persentase pengeluaran per kapita
sebulan untuk pangan masih dibawah target yang diharapkan. Target
yang harapkan tahun 2020 sebesar 39,74% namun realisasinya
sebesar 41,03% sehingga persentase realisasi pengeluaran per kapita
sebulan

untuk

makanan

adalah

96,75%.

Persentase

realisasi

pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan tahun 2020 (41,03%)
apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2022 sebesar
38,65%, artinya masih terjadi gap capaian sebesar 2,36% atau
realisasi 2020 terhadap target akhir RPJMD 2022 baru mencapai
94,17%. Dari data tersebut menunjukkan masih terjadi kerawanan
pangan di DIY, karena semakin tinggi pengeluaran pangan suatu
rumah tangga, maka rumah tangga tersebut semakin rawan pangan.
Hal tersebut terbukti selama tahun 2018-2020, di DIY masih
terdapat 4 desa rawan pangan. Hal tersebut diperparah dengan adanya
Pandemi

COVID-19

yang

memberikan

kontribusi

terhadap

meningkatnya angka kemiskinan di DIY sebesar 12,28% tahun 2020,
meningkat dibandingkan tahun 2019 yang berada pada angka 11,7%.
Bahkan angka kemiskinann di DIY melebihi angka kemiskinan
nasional sebesar 9,22%. Padahal target akhir RPJMD DIY tahun 2022,
angka kemiskinan DIY sebesar 7%. Penurunan angka kemiskinan 7%
sesuai target akhir RPJMD 2022 sepertinya akan sulit dicapai,
sehingga program penurunan angka kemiskinan harus menjadi
prioritas pembangunan di DIY yang melibatkan semua stakeholder di
DIY. Diperlukan sinergi dan kolaborasi di semua lini dalam upaya
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menurunkan angka kemiskinan di DIY.
Selama

Pandemi

Covid-19

kurang

memperhatikan

aspek

ketahanan pangan. Selama 3 tahun terakhir cadangan pangan DIY
berkisar 25% (190 ribu ton/tahun), dari total panen 752 ribu
ton/tahun, dan konsumsi masyarakat DIY 355 ribu ton/tahun
(Diskusi Public Launcing Kajian Penanganan Covid-19 di DIY). Situasi
pandemi tahun 2020 yang sulit, dibutuhkan ketahanan pangan,
namun

refokusing

anggaran

penangangan

Covid-19

kurang

menyentuh ketahanan pangan. Selain itu cadangan pangan di DIY
terbatas pada gabah kering giling dan beras.
Aspek keamanan pangan masih cukup memprihatinkan, karena
terbukanya produk pangan dari luar daerah dan luar negeri yang
belum tentu terjamin kualitas dan keamanan serta kehalalannya.
Selain itu panjangnya rantai distribusi pangan di DIY juga menjadi
satu tantangan tersendiri. Setidaknya terdapat 6 rantai distribusi dari
tingkat petani sampai ke konsumen dimulai dari petani, pengepul,
pedagang besar, grosir, pedagang eceran, konsumen. Apalagi pedagang
besar dan distributor pangan kebanyakan berasal dari luar DIY yang
kemudian komoditas pangan dipasok kembali ke DIY, sehingga
mengakibatkan harga pangan menjadi mahal di tingkat konsumen dan
murah di tingkat petani.
Dari kondisi tersebut di atas permasalahan pangan yang terjadi di DIY
antara lain:
1.

Rendahnya perhatian aspek ketahanan pangan selama pandemi.

2.

Belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat, karena masih
bertumpu pada beras dan/ terigu.

3.

Masih terdapat 4 (empat) desa rawan pangan di DIY.

4.

Masih rendahnya pengawasan pangan yang beredar di pasaran.

5.

Belum terjadi sinergi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan
di DIY.

6.

Panjangnya rantai distribusi pangan di DIY.

7.

Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk
pengentasan kemiskinan di DIY khususnya dalam urusan pangan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.
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Rekomendasi Kebijakannya
Sesungguhnya DIY memiliki wilayah yang tidak terlalu luas
dengan jangkauan yang tidak terlalu sulit dibandingkan wilayah lain
di Indonesia. Penjangkauan distribusi pangan sampai ke rumah
tangga lebih mudah, sehingga kecukupan ketersediaan cadangan
pangan seharusnya dapat mengatasi masalah kerawanan pangan.
Terdapat beberapa kebijakan yang direkomendasikan, yaitu:
1.

Pemda

DIY

melakukan

sinergi

dengan

pemerintah

kabupaten/kota dalam mengoptimalkan sosialisasi, advokasi,
dan promosi yang terus meterus menerus, sampai ke tingkat RT
dan menyasar lembaga pendidikan dasar dan menengah tentang
pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha
tentang pentingnya memproduksi dan mengkonsumsi pangan
yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan halal.
2.

Pemda DIY mengoptimalkan program pemanfaatan pekarangan
baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun
pedesaan untuk pemenuhan gizi keluarga. Dengan pemanfaatan
lahan pekarangan tentunya dapat mengurangi pengeluaran per
kapita sebulan untuk makanan sehingga kesejahteraan rumah
tangga akan pangan semakin meningkat.

3.

Pemda DIY bersungguh-sungguh dalam melakukan optimalisasi
program pengentasan 4 (empat) Desa Rawan Pangan pada tahun
2023. Adanya Desa Rawan Pangan disebabkan oleh rendahnya
aksesibilitas, terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan pangan
karena faktor kemiskinan, kondisi geografis, dan kurangnya
pengetahuan

masyarakat.

Penyelesaian

terhadap

berbagai

penyebab di atas harus segera dilakukan secara tuntas, dan
mestinya menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam
melaksanakan pembangunan. Mereka yang masih tergolong
miskin dan rentan hendaknya dapat diberi perhatian khusus
dengan mengalokasikan cadangan pangan yang tersedia sehingga
angka kemiskinan dapat ditekan untuk tidak berada pada level di
atas angka kemiskinan nasional. Selain itu, perlu mendorong
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dana desa untuk pengentasan desa rawan pangan yang ada di
DIY.
4.

Pemda DIY perlu mengoptimalkan Tim Jejaring Keamanan
Pangan Daerah (JKPD) dengan semakin memperluas wilayah
pengawasan produksi dan peredaran pangan. Masih banyak
produksi pangan yang beredar di masyarakat yang tidak terjamin
mutu dan keamanannya.

5.

Perlunya

sebuah

peraturan

yang

bersifat

teknis

tentang

keamanan pangan yang lebih luas, yaitu Pergub tentang
Penyimpanan Pangan Segar Asal Tanaman yang merupakan salah
satu dari mandat Perda Perda No. 2/2014 tentang Penjaminan
Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT).
6.

Menjadikan ketahanan pangan bagi masyarakat DIY sebagai
salah satu prioritas program urusan pangan.

7.

Perlunya regulasi dalam tata kelola distribusi pangan di DIY

8.

Memperkuat sinergi antar OPD di DIY serta pemerintah
kabupaten/kota dalam pengentasan kemiskinan khususnya
dalam urusan pangan.

9.

Pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengentasan kemiskinan
khususnya

dalam

urusan

pangan

untuk

mewujudkan

kesejahteraan masyarakat DIY.

2)

Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu urusan

yang cukup penting dalam meningkatkan PDRB DIY. Dengan
menjadikan sisi selatan DIY yang merupakan laut “sebagai teras” dan
mempunyai panjang pantai sebesar 113 km serta melintasi 3
kabupaten di DIY, tentunya memberikan potensi kelautan yang cukup
besar.

Hal

pelabuhan

tersebut
Tanjung

diperkuat
Adikarto

dengan

yang

dibangunnya

diharapkan

akan

dermaga
mampu

menampung 400 kapal ikan berkapasitas sampai 150 GT dan
memberikan akses 5000 nelayan baik dari DIY maupun di luar di DIY.
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Namun pada kenyataannya pembangunan proyek yang merupakan
program strategis DIY sampai sekarang masih menemui banyak
kendala, walaupun studi kelayakan dimulai tahun 2001, masterpan
tahun 2002, DED yahun 2003, kajian amdal tahun 2005 dan
pembangunan fisik tahun 2006.
Adanya sedimentasi pasir laut dan sungai yang sangat tinggi
karena pembangunan breakwater masih kurang 170 m di sisi timur
dan 150 m di sisi barat sehingga menghalangi keluar masuk kapal
besar ke kolam pelabuhan dan besarnya ombak di pantai selatan.
Sampai saat ini upaya meningkatkan potensi laut untuk urusan
perikanan dan kelautan di DIY dari Pelabuhan Tanjung Adikarto belum
dapat terwujud walau anggaran yang sudah digelontorkan mencapai
lebih dari 365 milyar.
Dalam kurun waktu 2015-2019, produksi perikanan budidaya
terus menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan di
tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Hal tersebut
disebabkan karena menurunnya permintaan dari hotel, restoran dan
catering karena adanya pembatasan aktivitas selama Pandemi.
Produksi ikan budidaya tahun 2019 sebesar 109.548, sedangkan
tahun 2020 sebesar 93.846 sehingga produksi perikanan budidaya
tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,33% dibandingkan
tahun 2019.

Sedangkan perikanan tangkap mengalami tren

penurunan dalam kurun waktu 2018-2019, namun mengalami
kenaikan pada tahun 2020. Produksi perikanan tangkap pada tahun
2019 sebesar 6.370, sedangkan tahun 2020 sebesar 6.545 sehingga
kenaikan produksi perikanan tangkap tahun 2020 meningkat sebesar
2,7% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan perbandingan produksi
perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebesar 1:14. Tentunya
gap ini menunjukkan belum optimalnya penangkapan ikan tangkap di
DIY
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Tabel 15.
Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Pangan Tahun 2020 Serta Capaian Target Akhir RPJMD
(2022)
2020

Capaian
Target

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian
2019

Akhir
Target

Realisasi

% Realisasi

RPJMD
2022

2020
terhadap
Target
Akhir
RPJMD
2022 (%)

Nilai Sub Sektor
Tanaman Pangan,
holtikultura,
perkebunan dan

juta rupiah 7.005.748,80 7.183.372 7.460.189,00*

103,85

7.327.757

101,81

Perternakan dalam
PDRB
* : angka sementara capaian tahun 2020, Data prediksi dengan perhitungan regresi linier terhadap capaian PDRB
Sumber : BPS DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020
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Dari tabel di atas, PDRB sektor perikanan tahun 2020 sebesar
324.210 juta belum mencapai target yang ditentukan sebesar 325.357
juta sehingga realisasi pencapaian tahun 2020 terhadap target sebesar
99,65%. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD
2022 (331.897 juta), maka capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD
2022 berada pada angka 97,68%.
Dari hal tersebut permasalahan terkait urusan Kelautan dan
Perikanan adalah :
1.

Rendahnya budaya bahari di masyarakat DIY karena sejatinya
masyarakat DIY adalah petani bukan nelayan

2.

Belum selesainya pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto
sampai

sekarang

karena

adanya

kesalahan

desaign

pembangunan.
3.

Adanya gap produksi perikanan budidaya dan perikanan ikan
tangkap di DIY.

4.

Keterbatasan SDM kelautan dan perikanan.

5.

Tingginya biaya operasional kegiatan kelautan.

6.

Belum adanya pemanfaatan teknologi penangkapan ikan bagi
nelayan.

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Pemberikan insentif dan kemudahan-kemudahan kepada nelayan
DIY

dalam

melakukan

kegiatan

kelautan

sehingga

dapat

memberikan kesejahteraan nelayan yang pada akhirnya menarik
minat masyarakat DIY untuk bekerja di sektor kelautan.
2.

Optimalisasi

pelatihan

dan

peningkatan

kapasitas

bagi

pembudidaya ikan dan nelayan untuk menjadi nelayan yang
modern.
3.

Pelatihan pembuatan pakan ikan dengan bahan lokal lebih
dioptimalkan, penyediaan bibit ikan yang bagus oleh OPD terkait

4.

Kemudahaan akses dan insentif bahan bakar bersubsidi bagi
nelayan.
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5.

Menghentikan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung
Adikarto atau melanjutkan pembangunan dengan melakukan
perencanaan objektif redesaign Tanjung Adikarto agar dapat
difungsikan sebagai pelabuhan untuk kapal besar.

6.

Mengoptimalkan kapasitas pelabuhan perikanan Pantai Sadeng.

7.

Optimalisasi potensi perikanan budidaya termasuk revitalisasi
dan penambahan areal tambak udang di wilayah pesisir.

7.

Pemanfaatan teknologi tangkapan ikan.

8.

Perlunya regulasi dan payung hukum bagi nelayan, pembudidaya
ikan agar kesejahterannya meningkat.

3)

Urusan Pertanian
Pertanian merupakan salah satu penyangga perekonomian DIY.

Sektor ini masih menjadi salah satu penyumbang utama PDRB DIY.
Capaian nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan
dan peternakan dalam PDRB tahun 2020 yang dirilis BPS DIY sebesar
7.460.189 juta rupiah. Dengan rincian untuk kategori tanaman
pangan sebesar 3.230.401 juta rupiah (43,30%), tanaman hortikultura
2.209.320 juta rupiah (29,61%), tanaman perkebunan 251.243 juta
rupiah (3,37%), dan peternakan sebesar 1.769.224 juta rupiah
(23,72%). Sebagai data dukung, produksi tanaman pangan tahun 2020
sebesar 2.376.463 ton mengalami kenaikan 16,21% dari tahun 2019,
hortikultura tercapai 400.026 ton naik 11,44% dibandingkan tahun
sebelumnya, perkebunan tercapai 62.907,17 ton meningkat sebesar
0,59% dari tahun sebelumnya, dan peternakan tercapai 608.473
Animal Unit naik sebesar 4,09% dari tahun 2019. Peningkatan nilai
produksi di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan peternakan memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai
PDRB sektor pertanian di DIY pada Tahun 2020. Pertumbuhan positif
sektor pertanian pada masa pandemi tentu memberikan harapan akan
kelangsungan produksi pangan di DIY.
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Tabel 16.
Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019-2020
serta Capaian Target Akhir RPJMD (2022)
2020

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian

Capaian
2019

Target

Realisasi

% Realisasi

Target

2020

Akhir

terhadap

RPJMD

Target Akhir

2022

RPJMD
2022 (%)

Nilai Sub Sektor
Tanaman Pangan,
holtikultura,
perkebunan dan

juta rupiah 7.005.748,80 7.183.372

7.460.189,00
*

103,85

7.327.757

101,81

Perternakan dalam
PDRB
* : angka sementara capaian tahun 2020, Data prediksi dengan perhitungan regresi linier terhadap capaian PDRB
Sumber : BPS DIY diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2020

76

Berdasarkan tabel tersebut, capaian nilai sub sektor tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun 2020
sebesar 7.460.189 juta rupiah atau tercapai sebesar 103,85% dari
target tahun 2020. Capaian PDRB tahun 2020 mengalami peningkatan
dari tahun 2019 sebesar 6,49%. Sedangkan jika dibandingkan dengan
target tahun 2022 telah tercapai 101,81%
Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang
diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang
dinyatakan dalam persentase, merupakan salah satu indikator dalam
menentukan tingkat kesejahteraan petani. Selama tahun 2020 NTP
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Rata-rata NTP
tahun 2020 adalah 101,13 sedangkan tahun 2019 adalah 105,1
sehingga terjadi penuruan NTP sebesar 3,97. Hal ini dikarenakan
pandemi Covid-19 mendorong adanya kebijakan Pembatasan aktivitas
yang berdampak pada terhambatnya aktivitas beberapa sektor. Hal ini
berimplikasi melemahkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Selain
itu, kebijakan pembatasan aktivitas juga turut mempengaruhi
kelancaran distribusi komoditas pangan antarkota, antarprovinsi, dan
antarpulau. Sisi positif terjadinya pandemi di tahun 2020 adalah
masyarakat yang banyak beraktivitas di rumah memiliki waktu lebih
dan

mendorong

lahirnya

trend

budidaya

pertanian

di

lahan

pekarangan, hal ini dapat menjadi solusi dalam upaya pemenuhan
kebutuhan pangan keluarga secara mandiri
Menurut BPS, alih fungsi lahan pertanian pangan produktif
masih terus berlangsung. Menurut BPS dari tahun 2014-2016 terjadi
pengurangan luas lahan pertanian sawah sebesar 385 ha dan lahan
pertanian bukan sawah sebesar 1.468 ha, sehingga pengurangan luas
lahan pertanian 1.826 ha atau 913 ha per tahun.
Beberapa permasalahan yang dihadapi peternak di DIY untuk
pengembangan ternak antara lain: (a) Keterbatasan bibit ternak
terutama ternak kambing dan domba, padahal permintaan daging
kambing dan domba cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan kuliner
(b) Keterbatasan lahan hijauan pakan ternak untuk memproduksi
rumput dan legume (c) Harga panen ayam ras pedaging yang fluktuatif
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menyebabkan

jumlah

peternak

mandiri

dan

peternak

plasma

kemitraan semakin menurun (d) Keterbatasan lahan untuk lokasi
kandang

karena

pemukiman

yang

semakin

padat

sehingga

keberadaan usaha peternakan bisa mengganggu lingkungan (e)
Adanya ancaman berbagai macam penyakit termasuk penyakit
zoonosis yang bisa menular ke manusia, perlu upaya pencegahan dan
penanganan yang tepat.
Pengembangan agro industri adalah salah satu ikhtiar yang
tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk meningkatkan pendapatan petani.
Teknologi

agro

industri

pedesaan

yang

ada

perlu

dilakukan

peningkatan dan penguatan untuk mengoptimalisasikan hasilnya.
Petani harus diberikan bantuan sarana dan prasana produksi yang
memadai sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ada sejumlah produk makanan olahan yang banyak diproduksi
bahkan menjadi ikon DIY, bahan bakunya belum dicukupi sendiri oleh
DIY. Nangka sebagai bahan baku pembuatan gudeg, kacang hijau
sebagai bahan baku bakpia, singkong sebagai bahan baku gebleg,
kripik, gathot, thiwul masih mendatangkan dari tempat lain. Secara
bertahap Pemda DIY sudah semestinya melakukan upaya agar hal
tersebut dapat dicukupi sendiri oleh petani DIY. Selain untuk
memudahkan pemenuhan bahan baku tentu hal tersebut dapat
meningkatkan kesejahteraan petani.
Tata kelola pengadaan dan distribusi pupuk bersubsi yang
selama ini masih banyak mengandalkan pupuk kimia menjadi
permasalahan tersendiri bagi petani. Tata Kelola pupuk bersubsidi dari
hulu ke hilir banyak mengalami kendala yang justru merugikan petani.
Belum lagi harga pupuk kimia non subsidi yang sangat mahal yang
harus dibeli petani karena permasalahan pupuk bersubsidi yang
akhirnya mengharuskan petani memberli pupuk non subsidi.
Melihat hal tersebut terdapat permasalahan dari sektor Pertanian di
DIY, yaitu :
1.

Masih tingginya alih fungsi lahan.

2.

Rendahnya kesejahteraan petani.

3.

Masih rendahnya SDM pertanian.
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4.

Banyaknya permasalahan pengembangan ternak dari hulu ke
hilir

5.

Rendahnya minat generasi muda (generasi milineal) untuk terjun
pada kegiatan pertanian.

6.

Tata kelola dan distribusi subsidi pupuk yang mengalami banyak
kendala di lapangan, yang sangat merugikan petani baik dari sisi
kualitas maupun kuantitas pupuk.

7.

Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk
kegiatan pertanian.

Rekomendasi Kebijakannya
Terkait dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa rekomendasi
kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemda DIY :
1.

Perlunya peningkatan kesejahteraan petani di DIY dengan
optimalisasi pelaksanaan Perda DIY No. 11/2020 tentang
Perlindungan

dan

Pemberdayaan

Petani

dengan

program-

program yang berkesinambungan, terukur dan jelas target dan
sasarannya, sehingga petani DIY sejahtera.
2.

Perlunya insentif generasi muda yang masuk dalam sektor
pertanian, sehingga anak-anak muda akan tertarik bekerja di
sektor

pertanian.

Program-program

pemberdayaan

petani

milineal perlu dirancang dengan memperhatian target dan
sasaran yang jelas dan dilakukan secara berkesinambungan
dengan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lain.
3.

Perlunya optimalisasi dan sinergi antar pemerintah DIY dengan
Kabupaten

terkait

dengan

Pelaksanaan

Perda

tentang

Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan dalam mengurangi
laju alih fungsi lahan di DIY.
4.

Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten perlu menyusun peta
usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

5.

Pemda DIY lebih mendorong pelatihan, fasilitasi petani untuk
melakukan inovasi pada nilai tambah produk olahan hasil
pertanian.

6.

Pemda

DIY

mendorong

dan
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memfasilitasi

peningkatan

pengembangan populasi ternak dari hulu ke hilir untuk
mencukupi kebutuhan masyarakat DIY.
7.

Perlunya diatur tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi bagi
petani baik di tingkat regulator, fasilitator maupun petani agar
penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani menjadi efektif dan
efisien.

8.

Pengembangan pupuk organik sebagai alternatif penyediaan
pupuk bagi petani yang lebih efektif dan efisien.

9.

Optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan dalam urusan
pertanian.

4)

Urusan Kehutanan
Kehutanan merupakan sistem pengurusan yang bersangkut paut

dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan
secara terpadu. Luasan hutan di DIY baik hutan negara maupun
hutan rakyat sebesar 30,6% dari total luas wilayah DIY yang
memenuhi syarat untuk menjaga kualitas lingkungan. Tahun 2020
luas hutan rakyat sebesar 79.262,58 ha dan luas hutan negara sebesar
19.133,95 ha sehingga total luas hutan di DIY sebesar 98.396,53 ha.
Pembangunan kehutanan di DIY sendiri diarahkan untuk dapat
meningkatkan

ekonomi

dan

kesejahteraan

masyarakat

yang

berkeadilan dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari,
dimana salah satu upayanya dilakukan melalui program perhutanan
sosial. Perhutanan sosial adalah program nasional untuk pemerataan
ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yakni lahan,
kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Dengan perhutanan
sosial, masyarakat dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan
manfaat ekonomi secara legal untuk meningkatkan kesejahteraan,
menjaga keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.
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Tabel 17.
Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2019-2020
serta Capaian Target Akhir RPJMD (2022)

2020
Indikator Kinerja

Satuan

Capaian 2019

Target

Realisasi

% Realisasi

Target

Capaian 2020

Akhir

terhadap Target

RPJMD

Akhir RPJMD

2022

2022 (%)

764.545

144,33

Nilai Sub Sektor
Tanaman Kehutanan

juta rupiah

1.086.970

749.48 1.103.535,8*

dalam PDRB DIY
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan DIY (angka proyeksi), 2021
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147,24

Dari tabel tersebut terlihat bahwa PDRB tahun 2020 dari sektor
kehutanan

mengalami

peningkatan

sebesar

1,103.535

milyar

dibandingkan target sebesar 749.480 juta, sehingga PDRB sektor
kehutanan tahun 2020 mengalami kenaikan terhadap terhadap target
capaian sebesar 147,24%. Capaian realisasi sektor kehutanan tahun
2020 sudah melampaui target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar
764.545 juta atau 144,33%. Capaian tersebut tentunya berdampak
pada lingkungan sehingga perlu memperhatikan dampak lingkungan
dari adanya peningkatan PDRB sektor Kehutanan tahun 2020
Permasalah sektor kehutanan yang ada di DIY adalah :
1.

Masih terdapat lahan kritis di kawasan hutan karena peningkatan
produk kayu primer yang dihasilkan pada tahun 2020.

2.

Berkurangnya area hutan konservasi.

3.

Minimnya SDM pengelola hutan rakyat.

4.

Belum optimalnya penggunaan dana keistimewaan untuk sektor
kehutanan

guna

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

kehutanan.
Rekomendasi Kebijakannya
1.

Banyak produk primer kayu yang dihasilkan tentunya perlu
disegera dilakukan penanaman pohon kembali (reforestasi).

2.

Membangun dan memperluas area konservasi hutan.

3.

Pendampingan kepada kelompok pengelola hutan rakyat dalam
terus melakukan pelembagaan hutan rakyat, selalu mempunyai
perpektif untuk menjaga lingkungan, mendorong kelompok hutan
rakyat untuk terus menjalin sinergi sehingga saling mendorong
melakukan sertifikasi penatausahaan hasil hutan.

4.

Rehabilitasi lahan krisis perlu menjadi prioritas penanganan
dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

5.

Pemanfaatan dana keistimewaan untuk kesejahteraan masyaraat
kehutanan di DIY.
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5)

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi dan UKM merupakan penggerak perekonomian utama

di DIY dan merupakan soko guru perekonomian rakyat Indonesia.
Dalam masa Pandemi Covid-19 selama tahun 2020, 2021 sektor usaha
Koperasi dan UMKM yang ikut terpengaruh karena dampak ekonomi
yang berimbas pada koperasi dan UMKM di DIY. Koperasi mengalami
masalah dalam sisi likuditas karena anggota mengalami kesulitan
keuangan yang mempengaruhi penundaan angsuran, sementara
anggota

koperasi

lain

mengambil

tabungan

untuk

keperluan

kebutuhan dalam masa pandemic Covid-19. Untuk itu harus
dilakukan usaha untuk penyelamatan dan penyehatan koperasi dan
UMKM di DIY. Jumlah koperasi di DIY yang besar

walaupun ada

penurunan Pada Tahun 2019 dibandingkan dengan

tahun 2018

sebesar 1.926 menjadi 1.722 pada tahun 2019 berdasarkan data dari
DInas Koperasi
bertambah

jika

dan UMKM DIY, 2020 jumlah koperasi aktif
dibandingkan

tahun

2019.

Berikut

data

perkembangan koperasi di DIY.
Tabel 18.
Perkembangan Koperasi Tahun 2017-2020
No
1.
2.

Uraian
Koperasi
Aktif
Koperasi
Tidak Aktif

2017

2018

2019

2020

1.782

1.926

1.722

1.758

598

63

196

180

1.200.158

1.425.918

1.625.568

1.595.511

2.085.166

2.262.263

2.512.343

2.188.554

3.678.342

4.394.362

4.325.218

4.141.871

Modal
3.

Sendiri
(Rp Juta)

4.

Modal luar
(Rp juta)
Volume
Usaha

5.

(Rp Juta)
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Koperasi
6.

7.

Primer
Koperasi
Sekunder

2.352

1.963

1.890

1.728

28

26

28

30

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY,2021
Data diatas menunjukkan jumlah koperasi di DIY cukup besar
yaitu tahun 2019 sejumlah 1.722 angka ini menurun dibanding tahun
2018 sebesar 1.926, sehingga koperasi tidak aktif bertambah dari 63
pada tahun 2018 menjadi 196 pada tahun 2019. Untuk Tahun 2020
jumlah koperasi aktif sejumlah 1.758 naik 36 dibandingkan tahun
2019, jumlah koperasi tidak aktif 180 jumlah ini menurun 16
dibanding tahun 2019 sebanyak 196. Katergori koperasi tidak aktif
adalah dua kali tidak melakukan rapat tahunan anggota.
Permasalahan

koperasi

tidak

aktif

ini

perlu

dilakukan

pembinaan dan peningkatkan peringkat koperasi. Pembinaan harus
dilakukan meliputi aspek kelembagaan,usaha koperasi, keuangan,
permodalan dan manajemen koperasi.Untuk Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di wilayah DIY penguatan masih harus terus
dilakukan

ditengah

gempuran

produk

UMKM

dari

luar

yang

membanjiri pasaran Indonesia dan DIY, dan perkembangan revolusi
industry 4.0 yang mengarah pada digitalisasi.

No

Tabel 19.
Perkembangan Jumlah UMKM
Menurut Skala Usaha Tahun 2017-2020
Sektor
2017
2018
2019

2020

1

Usaha Mikro

135.799

141.991

143.385

188.033

2

Usaha Kecil

62.042

64.896

65.533

58.980

37.472

39.196

39.581

30.665

Usaha Besar

12.904

13.498

13.631

10.005

Jumlah

238.619

248. 217

262.130

287.683

3
4

Usaha
Menengah

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY,2021
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Dari data diatas usaha mikro jumlah paling besar sekitar 54,
69% Usaha Kecil 25%, Usaha Menengah 15%, usaha Besar 5,2 % pada
tahun 2019, untuk tahun 2020 menjadi 65,36 % usaha mikro, 20,5%
usaha kecil, 10,65% usaha menengah dan usaha besar 3,48%. Data
menunjukan jumlah usaha dalam jumlah kapasitas usaha semakin
besar jumlah semakin sedikit. Sedikitnya usaha skala besar ini
dikarenakan kualitas SDM yang masih rendah, jaringan pemasaran
yang kurang luas serta ketersediaan faktor produksi yang masih
terbatas seperti modal dan ketersediaan bahan baku.
Penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Baru (WUB) perlu
mendapat perhatian serius. Pertumbuhan WUB menjadi hal penting
karena dapat mengurangi pengangguran, menyerap tenaga kerja baru
dan menaikkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi
angka kemiskinan. Namun pertumbuhan WUB perlu ditingkatkan lagi
karena rasionya masih sangat kecil.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada
sektor riil karena dapat mendukung upaya perluasan kesempatan
kerja dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk
lokal.

2.

Sementara

untuk

sektor

UKM

diperlukan

pendampingan,

fasilitasi jejaring kemitraan dengan harapan dapat memperluas
akses pemasaran dan meningkatkan kapasitas pelaku UKM.
3.

Para pengelola koperasi dan UKM perlu ditingkatkan kapasitas
dan kompetensinya agar mampu bersaing dan dapat mengakses
pembiayaan dari lembaga keuangan.

4.

Pertumbuhan Wirausaha baru harus ditingkatkan terutama dari
kalangan muda harus ditingkatkan jumlahnya serta kapasitas
usahanya.

5.

Mendorong koperasi dan UMKM untuk bisa terlibat dalam
program Industri Kreatif seperti yang telah dicanangkan oleh
pemerintah daerah D.I Yogyakarta. Dukungan informasi teknologi
pemasaran menjadi penting untuk bisa digunakan dalam
pengembangan koperasi dan UMKM.
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6.

Peningkatan sistem pembinaan SIBAKUL bagi Koperasi dan
UMKM sehingga memiliki ketepatan pembinaan, efektif dan
bedaya guna.

7.

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada generasi muda
melalui incubator bisnis.

8.

Peningkat jumlah program pendampingan perijinan UMKM

9.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan
Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil, agar ditingkatkan
jumlah dan sasaran, dan merata se DIY.

6)

Urusan Penanaman Modal
Faktor yang memberikan dampak perubahan ekonomi yang

meningkat disuatu wilayah adalah adanya usaha baru denga modal
yang besar yang mampu menyerap tenaga kerja dan menghasilkan
produk yang kompetitif. Penanaman modal atau investasi dipandang
menjadi faktor penting bagi suatu daerah termasuk DIY. Informasi
mengenai potensi investasi dan iklim investasi bagi calon investor
sangat penting untuk memilih daerah mana akan dilakukan usaha
tersebut.
Pertumbuhan

investasi

di

DIY

periode

tahun

2017-2020

mengalami fluktuatif, apalagi bila seperti ini wabah Covid-19 belum
berakhir para investor masih menunggu momentum kapan akan
memulai usaha dan didaerah mana. Namun demikian data yang ada
bisa digunakan untuk melihat perkembagan investasi di DIY.

Tahun
2017

Tabel 20.
Data Perkembagan Investasi di DIY 2017-2020 (Rp juta)
PMDN
PMA
Total Investasi Pertumbuhan Persentase
4.817.449.093

8.036.525.281

12.853.974

776.312.710

6,42

2018

10.949.163.293 9.126.508.081

20.075.671

7.221.697.000

56,18

2019

17.248.001.993 9.345.955.081

26.593.957

6.518.285.700

32.47

2020

19.931.447.693 9.485.961.961 29.417.439.654 2.813.382.580
Sumber: Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY, 2021
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10,62%

Pertumbuhan

investasi

pada

tahun

2017

mengalami

pertumbuhan yang paling kecil sedangkan pada tahun 2018
mengalami pertumbuhan investasi yang terbesar 56,18%, lonjakan
yang tinggi ini dampak dari dana pembagunan infrastruktur secara
massif di DIY, seperti pembangunan bandara dan jalan negara yang
melintasi

bagian

selatan

wilayah

DIY.

Untuk

tahun

2019

pertumbuhan investasi sebesar 32,47 % dan tahun 2020 mengalami
penurunan karena hanya tumbuh 10,62% hal ini karena dampak
pandemic Covid-19 sehingga menurunya jumlah investasi di DIY.
Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2019 sebesar 6,60%
naik sebesar 0,40% dibanding tahun 2018 yaitu 6,20% yang diukur
berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas
dasar harga konstan tahun 2010. Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu
sebesar 9,74% dibandingkan dengan komponen pertumbuhan lainya
seperti konsumsi rumah tangga 9,58%.

Ini mencermikan PMTB

mengalami peningkatkan dan diharapkan mampu menumbuhkan
ekonomi di DIY.
Dengan adanya kegiatan penanaman modal maka akan
menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Secara tidak
langsung, kawasan di sekitar lokasi kegiatan investasi diharapkan
dapat ikut menikmati dampak adanya kegiatan ekonomi tersebut atau
multiflier effect. Di samping itu kegiatan investasi baik PMDN maupun
PMA, diharapkan dapat mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal
sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan di wilayah
tersebut.
Dibandingkan dengan daerah lain, DIY masih tertinggal dalam
menarik para investor. Hal ini patut mendapat perhatian pemerintah
daerah untuk memperhatikan dan meningkatkan pelayanan perizinan
sehingga calon investor mempunyai kepastian hukum. Investasi di DIY
Pada tahun 2019 data perkabupaten kota sebagai berikut (Rp Juta) :
Bantul

Rp1.209.467,

Sleman

(Rp7.618.557),

Gunungkidul

(Rp349.159) Kulon Progo (Rp10.640.748), Yogyakarta (Rp6.776.025)
sehingga total

Rp26.593.956. Jika investasi yang merupakan

pendorong pertumbuhan ekonomi mulai merata di wilayah DIY ini,
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kecuali Gunung Kidul, maka ketimpangan antar wilayah diharapkan
semakin menyempit. Dengan demikian, permasalahan penyebaran
investasi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah
daerah agar semakin merata dan meningkat.
Ada kekawatiran jika pelaku usaha yang akan menginvestasikan
ke DIY kemundian berpindah ke provinsi yang lain yaitu misalnya
Jawa Tengah karena ijin dipermudah , harga upah minimal regional
lebih rendah, dan dukungan birokrasin yang memudahkan para
investor, perlu dilakukan analisis oleh orgaisasi perangkat daerah
yang melayani perijinan.
Identifikasi Masalah
1.

Belum meratanya penanaman modal di DIY

2.

Perijinan yang perlu disederhanakan

3.

Perlu diciptakan usaha mudah, cepat, dan nyaman di DIY

4.

Ketergantungan DIY pada Investor yang meningatkan PDRB

5.

Bandara NYIA perlu dioptimalkan untuk daya dukung
penanaman modal di DIY

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Penyusunan rencana induk penanaman modal yang berbasis
pada keunggulan potensi lokal

2.

Pembangunan infrastruktur penanaman modal yang merata
terutama di daerah pesisir selatan.

3.

Peningkatan pelayanan perizinan terpadu sehingga memudahkan
dan menyederhanakan perizinan, murah, serta tidak ada
tumpang tindih antar instansi.

4.

Peningkatan program kemudahan berusaha di DIY, agar investor
merasa nyaman dan mudah investasi di DIY

5.

Optimalisasi pontensi NYIA dalam menarik investor ke DIY

88

6)

Urusan Pariwisata
Visi Pariwisata DIY adalah menjadi daerah tujuan wisata

terkemuka di Asia Tenggara tahun 2025. Untuk mewujudkan visi
tersebut diperlukan langkah langkah yang tepat. Jumlah kunjungan
wisatawan ke destinasi wisata pada tahun 2019

wisatawan asing

sebesar 551.547 orang wisatawan Nusantara sebesar 27.772.847
sehingga total wisatawan 28.324.394. adapun rincian wisatawan di
Kota

Yogyakarta

wisatawan

Mancanegara

252.682,

wisatawan

nusantara 3.963.9191, Sleman Wisatawan Mancanegara 233.050
wisatawan

nusantara

10.145.104,

total

10.378.154

,

Bantul

Wisatawan Mancanegara 4.871 Wisatawan Nusantara 8.007.795 total
8.012.666, Kulon Progo Wisatawan Mancanegara 41.753, wisatawan
Nusantara 1.994.417 total 2.036.170 dan Gunung Kidul Wisatawan
Mancanegara 19.191 wisatawan Nusantara 3.661.612 total 3.680.803.
Secara keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan di DIY
mengalami peningkatan, jika dilihat dari komposisi persentase di
kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan antar wilayah terutama
wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan di DIY masih
terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, Bantul.
Terutama Keraton, Malioboro, Gembira Loka, Taman Pintar dan Candi
Prambanan. Di luar kedua daerah harus ditumbuhkan menjadi tempat
wisata yang menarik Kawasan pantai Gunung Kidul, wisata alam
pengunungan Kulon Progo.
Rata-rata pengeluaran wisatawan yang berkunjung di DIY pada
Tahun 2019 telah mencapai Rp9.212.105,00 meningkat sebesar
Rp1.797.177,00 (24,24%) bila dibandingkan tahun 2018 sebesar
Rp7.414.988,00. Belanja atau pengeluaran wisatawan tahun 2018
masih

didominasi

wisatawan

mancanegara

dengan

rata-rata

pengeluaran USS 1.142 (krus USS 1 = Rp14.000,00.) sedangkan ratarata wisatawan nusantara sebesar Rp2.436.210,00
Identifikasi Masalah
1.

Jumlah wisatawan menurun akibat wabah covid-19 pada tahun
2020 dan tahun 2021

2.

Pengeluaran wisatawan yang masih sedang
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3.

Visi

DIY sebagai tempat wisata terkemuka di DIY harus

direalisasikan
4.

Perlu penumbuhan tempat wisata baru

5.

Perlu kemudahan transportasi menuju obyek wisata

6.

Pengelola obyek wisata yang baru butuh pembinaan

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Perlunya pengembangan wisata destinasi baru sebagai daya Tarik
wisata.

Pengembangan

kepariwisataan

di

DIY

semestinya

dikembangkan secara sustainable tourism development, dimana
dalam

pengembangan

destinasi

baru

harus

menjaga

kelangsungan destinasi yang ada dan membentuk reputasi
destinasi yang berkelas dunia untuk menciptakan keunikan dan
keunggulan.
2.

Wisata yang aman dimasa Pandemi covid-19 perlu menjadi
promosi bagi Dinas Pariwsisata dan pelaku wisata dan pengelola
obyek wisata.

3.

Perlunya promosi untuk mengembalikan jumlah kunjungan
wisatwan nusantara dan

4.

Perlu disiapkan manajemen SDM dan kelembagaan yang
memadai melalui pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pelaku
pariwisata.

5.

Penataan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke
lokasi daya tarik wisata (jaringan jalan, area parkir, penataan rute
jalur/rute wisata dan angkutan umum) perlu dilakukan untuk
mengurangi kemacetan akibat menumpuknya wisatawan yang
berkunjung di satu lokasi daya tarik wisata.

6.

Pengembangan

pariwisata

juga

mengedepankan

aspek

pemberdayaan berbasiskan komunitas salah satunya adalah
dengan pendekatan berbasis desa wisata. Pengembangan desa
wisata disamping sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal
juga diharapkan dapat mendorong pelestarian lingkungan dan
tradisi budaya lokal.
7.

Penggunaan Dana Keistimewaan untuk menunjang pariwisata di
DIY melalui desa wisata.
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8.

Perlu dukungan jalur bus menuju obyek wisata yang sudah ada
dan obyek wisata yang baru, dan memiliki daya tarik wisatawan.

7)

Urusan Perdagangan
Sektor

perdagangan

merupakan

sektor

yang

mendukung

pertumbuhan ekonomi di DIY. Sektor perdagangan terdiri dari
perdagangan dalam negeri dan perdagangan keluar negeri atau
eksport. Selama tiga tahun terakhir perdagangan ke luar negeri DIY
menunjukan tren positif. Rata-rata nilai ekspor dari tahun ketahun
meningkat 11, 28%. Tentu angka ini sebelum pandemic Wabah Covid19.
Pada tahun 2019 tercatat ada 400 ekportir DIY dengan
mengekspor 94 komoditas dengan volume sebesar 64,17 juta kg atau
senilai US$ 370,22 juta ke 113 negara tujuan ekspor. Jenis barang
yang di ekspor seperti pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan
kulit, biji vanilla, minyak atsiri, stk sintetis, papan kemas,

wigs

(rambut palsu), kerajina kertas, dan kerajinan kayu merupakan
komoditas unggulan.
Tabel 21.
Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2017-2020
Uraian

2017

2018

2019

2020

Volume (juta kg)

59,24

53,57

64,17

103,51

Nilai (juta US$)

296,61

338,02

370,22

417,12

Komoditas

78

88

94

104

Negara

112

114

113

111

Ekspotir

314

360

400

373

Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2021
Perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat
dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda
Daftar

Perusahaan

(TDP

dilihat

dari

klasifikasinya,

usaha

perdagangan di DIY didominasi oleh golongan pengusaha kecil sebesar
87, 01%. Perkembangan sektor perdagangan DIY juga didukung
dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan
pasar tradisional.
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Tabel 22.
Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional 2012-2019
Jenis Toko
Toko
Modern
Pasar
Tradisional
Jumlah

2012 2013 2014 2015 2016

2017

2018

2019

416

644

661

710

777

825,00 825,00* 704,00

333

532

361

361

349

349,00 349,00* 344,00

749

1176 1022 1071 1126

1274

1274

1048

Sumber: Dataku Bappeda DIY 2017
Perkembangan

sarana

perdagangan

tersebut

mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah toko modern hingga tahun
2016 sejumlah 777 unit, sementara jumlah pasar tradisional sebanyak
349 unit. Peningkatan jumlah toko modern yang lebih pesat
dibandingkan dengan pasar tradisional ini perlu menjadi perhatian.
Identifikasi Masalah
1.

Ekspor produk DIY yang masih terbatas

2.

Jenis produk eksport DIY yang masih terbatas

3.

Jumlah pasar modern di DIY bertambah pesat sementara pasar
tradisional stagnan

4.

Banyak toko jejaring di DIY

5.

Pelaku UMKM yang melakukan ekspor kesulitan produksi
menunggu modal dari pembayaran buyer luar negeri

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Peningkatan ekspor komoditas DIY harus terus ditingkatkan ,
pendampingan dari Pemerintah Daerah DIY terhadap pelaku
ekspor dalam masa pandemic wabah Covid-19

dan paska

pandemic harus tingkatkan.
2.

Pasar tradisional merupakan pusat ekonomi rakyat yang menjadi
penyangga

perekonomian

nasional,

sehingga

diperlukan

peningkatan kelembagaan, kapasitas pelaku usaha dan sarana
prasarana penunjang di pasar-pasar tradisional agar pasar
tradisional memiliki daya saing dan tetap terjaga eksistensinya.
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3.

Persaingan usaha sector perdagangan ini sangat kompetitif
apabila tidak terkelola dengan baik akan memarjinalisasi pelaku
usaha kecil, untuk itu Pemerintah Daerah dituntut mampu
melindungi pelaku usaha kecil ini.

4.

Perkembangan toko modern dan berjejaring DIY harus dipantau
jangan

sampai

mematikan

usaha

dan

mematikan

minat

pengusaha baru dibidang perdaganngan yang didominasi toko
jejaring.
5.

Perlu dukungan permodalan bagi UMKM yang melakukan ekspor
agar bisa produksi kembali.

8)

Urusan Perindustrian
Industri pengolahan skala IKM pada tahun 2019 merupakan

penopang utama sektor industry pengelolahan DIY mencapai jumlah
97.013 unit usaha dengan nilai produksi sebesar Rp. 13.041.848 juta.
Sektor IKM mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, sehingga dapat
meningkat unit usaha, serapan tenaga kerja, nilai investasi, nilai
produksi serta nilai bahan baku dan penompang produksi setiap
tahunya. Untuk Tahun 2020 mengalami penurunan jumlah menjadi
96.597 unit dengan nilai produksi Rp. 12.465.398 ha ini karena
dampak Pandemi Covid-19 yang menurunkan permintaan produk
IKM.
IKM DIY terdiri dari Industri Pangan, Sandang dan Kulit, Kimia
dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika serta Industri
kerajinan. Perkembangan IKM di DIY sebagai berikut;
Tabel 23.
Perkembangan IKM di DIY Tahun 2017-2020
IKM

2017

2018

2019

2020

Unit Usaha

91.214

94.840

97.013

96,597

330.508

351.425

360.242

355.319

Tenaga Kerja
(orang)
Nilai Produksi

12.463.258 12.749.271 13.041.848 12.465.398

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2021
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Data diatas menunjukan IKM DIY dari tahun ketahun unit usaha
bertambah dan mampu menyerap tenaga kerja dan produksi senatiasa
bertambah.

Pada tahun 2019 Industri pengolahan memberikan

kontribusi sebesar 12,85% terhadap struktur PDRB DIY.
Tantangan yang dihadapi IKM antara lain permasalahan daya
saing produk dari sisi kualitas, perubahan selera konsumen serta
persaingan harga dengan produk import. Untuk meningkatkan daya
saing ini tidak dapat mengharapkan dari kekayaan alam yang terbatas.
Sementara untuk IKM Industri Kreatif di DIY selama kurun waktu
mengalami mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Jumlah
IKM DIY Industri Kreatif pada tahun 2016 sebesar 40.162 unit usaha.
Jumlah IKM Industri Kreatif tercatat mendominasi sebesar 44,18%
dari jumlah total IKM di DIY. Keberadaan sektor industri kreatif
dipandang mampu memberi solusi penciptaan sisi pembeda yang
membuat DIY memiliki nilai tawar lebih dibanding daerah lain untuk
menutupi permasalahan keterbatasan lahan dan modal yang dialami
DIY. Secara lebih luas, potensi ekonomi kreatif di DIY tidak hanya
didukung oleh sektor industri pengolahan namun juga mencakup
sektor lain seperti kuliner, musik, arsitektur, seni pertunjukan, seni
rupa dan lainnya.
Identifikasi Masalah
1.

Industri di DIY banyak terdiri IKM kecil

2.

Perlu pendampingan penggunaan Teknologi Tepat Guna bagi
UMKM/IKM

3.

Perlu peningkatan industry pengolahan

4.

Kesulitan bahan baku bagi IKM

5.

Pendampingan pemodalan untuk IKM

6.

Pemasaran produk IKM perlu diperluas
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Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Untuk dapat bersaing dengan industri luar, produk-produk DIY
harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya.

2.

Sektor industri pengolahan sebagai sektor yang dominan di DIY
dan didukung oleh potensi sumber daya manusia yang memadai
dan kekayaan warisan budaya yang istimewa diharapkan dapat
membuka peluang industri pengolahan berbasis keistimewaan
seperti kerajinan, batik, serta cinderamata khas DIY.

3.

Dukungan komunitas intelektual di DIY diharapkan akan
membuka

peluang

inovasi

produk

dan

variasi

industri

pengolahan yang lebih besar dengan memaksimalkan sektor
industri kreatif.
4.

Permasalahan bahan baku industri IKM karena keterbatasan
sumber daya alam DIY harus bisa diatasi dengan fasilitasi
Pemerintah Daerah DIY dengan memetakan kebutuhan dan
sumber bahan baku bisa diperoleh.

5.

Dukungan

akses

permodalan

untuk

penguatan

IKM

dan

pendampingan pemasaran IKM.

6.

Bidang Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Tahun 2023

merupakan masa transisi dalam skema perencanaan pembangunan di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun tersebut semestinya sudah
memasuki masa tahapan keempat pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 dimana juga merupakan
tahun awal berlakunya Rencana Pembagunan Jangka Menengah
Daerah 2022 – 2027. Namun demikian, pembahasan Pokok Pikiran
DPRD atas RKPD DIY Tahun 2023 belum dipayungi oleh dokumen
RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027.
Oleh karena itu, Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY tahun 2023
mendasarkan diri pada Visi RPJPD Tahun 2005 – 2025 yaitu “Daerah
Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan,
Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara
dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.
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Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi
pembangunan daerah sebagai berikut:
1.

Mewujudkan

pendidikan

berkualitas,

berdaya

saing,

dan

akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang
handal.
2.

Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep,
pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil
budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.

3.

Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.

4.

Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif,
berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.
Untuk mewujudkan Visi, Misi dan mencapai sasaran yang telah

ditetapkan, rencana pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa
Yogyakarta membutuhkan tahapan dan prioritas yang akan menjadi
agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan
prioritas yang ditetapkan mencerminkan keutamaan permasalahan
yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.
Adapun tahapan dan prioritas RPJPD DIY tahun 2005 – 2025 disusun
dalam 4 (empat) tahapan pembangunan yaitu: Lima Tahun Pertama
(2005 – 2009); Lima Tahun kedua (2010 – 2014); Lima Tahun Ketiga
(2015 – 2019) dan Lima Tahun keempat (2020 – 2025).
RKPD Tahun 2023 merupakan bagian dari Tahapan dan Skala
Prioritas Tahun Keempat (2020 – 2025) yang memberikan penekanan
pada penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui
sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada
pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri
berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan
energi.
Dengan demikian Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY tahun 2023 ini
mendasarkan diri pada pencapaian sasaran pembangunan tahapan
keempat pada RPJPD DIY Tahun 2020 – 2025 yang dalam bidang
pembangunan diarahkah untuk mendukung tercapainya sasaran
pembangunan

SDM

Unggul,

mewujudkan
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budaya

adiluhung,

kepariwisataan yang kreatif dan inovatif serta Untuk mewujudkan
sosiokultural dan sosio ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan
budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam pokok-pokok pikiran DPRD ini, pembahasan bidang
Pembangunan ini dibagi ke dalam 6 (enam) urusan yaitu: Urusan
Pekerjaan

Umum

dan

Tata

Ruang;

Urusan

Pemukiman

dan

Perumahan Urusan Perhubungan; Urusan Energi dan Sumberdaya
Mineral; Urusan Lingkungan Hidup; dan Urusan Perencanaan
Pembangunan.
Pokok-Pokok
Pembangunan

Pikiran

ini

DPRD

diharapkan

DIY

dapat

Tahun

2023

melengkapi

Bidang

perencanaan

pembangunan yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2023 dengan
memberi penekanan pada upaya penurunan angka kemiskinan,
ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah. Oleh karena itu,
program-program pembangunan dapat diarahkan kepada kelompok
masyarakat yang termarginalkan, daerah-daerah pedesaan yang sulit
terjangkau, wilayah perbatasan dan daerah-semi teriosolir.

1)

Urusan Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran pembangunan Urusan Pekerjaan Umum meliputi;

Penduduk

berakses

sanitasi,

Penduduk

berakses

air

minum,

Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi,
Meningkatnya

aksesibilitas

Jalan,

dan

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan jasa konstruksi dan penataan ruang.
Secara umum, Capaian realisasi pada tahun 2020 pada keenam
aspek tersebut diatas telah melampaui target dari yang ditetapkan
ditahun tersebut, walaupan terdapat beberapa aspek yang belum
memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2022 sebagaimana tercermin
dari data dibawah ini:
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Tabel 24.
Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2019 – 2020 serta capaian 2020 terhadap
Target Akhir RPJMD (2022)
Target
Capaian 2020
2020
Indikator Kinerja
Capaian
Akhir
terhadap Target
No
Satuan
Sasaran
2019
RPJMD
Akhir RPJMD 2022
Target Realisasi % Realisasi
2022
(%)
Jumlah Penduduk
1
%
96,62
92,47
96,46
104,31
94,25
102,34
Berakses Sanitasi
2

Jumlah Penduduk
Berakses Air Minum

%

91,30

90,49

92,82

102,57

94,14

98,60

Peningkatan Luas
%
84,14
84,75
84,85
Fungsional Daerah Irigasi
Peningkatan Aksesibilitas
4
%
97,56
96,74
98,03
Jalan
Peningkatan Kinerja
5 Penyelenggaraan Jasa
%
64,80
73,14
75,13
Konstruksi
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, 2021

100,12

86,25

98,38

101,33

101,33

98,03

102,72

99,57

75,45

3

98

Tabel 25.
Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2019 – 2020
serta capaian 2020 terhadap Target Akhir RPJMD (2022)
2020

Target
Akhir
RPJMD
2022

Capaian 2020
terhadap Target
Akhir RPJMD 2022
(%)

Satuan

Capaian
2019

%

70,61

71,41

75,83

109,20

87,81

86,36

%
28,26
Peningkatan Kinerja Penataan
Ruang pada Satuan Ruang
Strategis Keistimewaan
Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2021

35,38

36,67

103,65

44,49

82,42

No

1

2

Indikator Kinerja Sasaran

Peningkatan Kinerja
Penyelengaraan Penataan
Ruang

Target Realisasi % Realisasi
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Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas masih memerlukan
perhatian yang cukup serius dari Pemerintah DIY. Pembangunan
inklusif yang menjadi jargon pola pembangunan kekinian harus
menjadi

tujuan

masyarakat

utama

dapat

pembangunan

merasakan

di

hasil-hasil

mana

semua

warga

pembangunan

tanpa

terkecuali. Penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai bagian
integral dari proses pembangunan daerah. Namun, sering kali hak-hak
penyandang difabel/disabilitas belum mampu terpenuhi sebagaimana
seharusnya. Permasalahan yang sering kali masih terjadi/dijumpai di
lapangan antara lain:
a.

Banyak

fasilitas

umum

yang

belum

akses

terhadap

2/2012

tentang

penyandang disabilitas.
b.

Berdasarkan

mandat

Perlindungan

dan

Perda

Pemenuhan

DIY

Hak-hak

Penyandang

Disabilitas, Tahun 2022 merupakan tahun aksesibilitas
fasilitas umum terhadap penyandang disabilitas.
c.

Adanya pembahasan terhadap perubahan/revisi Perda DIY
2/2012.

Guna

memenuhi

difabel/disabilitas,

apa

yang

maka

menjadi

DPRD

hak

bagi

penyandang

merekomendasikan

kepada

Pemerintah DIY untuk:
a.

Prioritas pembangunan infrastruktur di DIY harus selalu
berperspektif pemenuhan hak difabel/disabilitas.

b.

Mengintegrasikan pemenuhan aksesibilitas sebagaimana
mandat Perda DIY Nomor 2 Tahun 2012 yang saat ini sedang
dilakukan revisi terhadap Perda Disabilitas tersebut.
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a. Sanitasi
Permasalahan
Walaupun pada tahun 2020 capaian akses masyarakat terhadap
Sanitasi

yang layak sudah mencapai target yang ditetapkan dan

merupakan angka tertinggi secara nasional dibandingkan provinsi
yang lain namun baru mencapai angka 96,46% sehingga belum
mencapai target 100% penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang
memiliki

kesempatan

yang

sama

dalam

mengakses

program

pembangunan daerah.
Masih terdapat sumbatan pada sistem drainase di beberapa jalan
dan terjadi luapan pada saat musim hujan menunjukkan lemahnya
perawatan dan pemeliharaan sistem drainease sehingga tidak adanya
langkah antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan. Sumbatan
drainase dapat disebabkan oleh masuknya air limbah rumah tangga
kedalam Saluran Air Hujan dan terkadang juga dapat disebabkan oleh
limbah dari pedagang kaki lima
Tidak tercapainya nilai IKA pada tahun 2020 karena tingginya
kadar Bakteri Koli tinja dan Total Koli yang dominan berasal dari
limbah domestik. Hal ini menunjukkan pengelolaan limbah domestik
belum tertangani dengan baik.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Meningkatkan capaian penduduk yang memiliki akses Sanitasi
Layak hingga ke angka 100% sehingga kedepan program
pembangunan

lebih

diarahkan

pada

peningkatan

kualitas

layanan sanitasi dan sistem pemeliharaan yang baik.
2.

Perlu ditingkatkan program edukasi melalui sosialisasi dan
pendampingan yang massif ke masyarakat bahwa Sanitasi,
Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga, Sampah dan sistem
Drainase merupakan hal penting yang sangat terkait dengan
peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama di kawasan
pemukiman yang apabila lalai dapat menyebabkan menurunnya
kualitas lingkungan hidup yang dapat menyebabkan pencemaran
dan penyebab wabah penyakit.
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3.

Perlu dilakukan evaluasi sistem drainase berikut langkah
pemeliharaannya

secara

menyeluruh

dan

periodik

guna

melakukan upaya deteksi dini potensi timbulnya dampak negatif
yang lebih besar dalam penurunan kualitas lingkungan hidup.

b. Air Minum
Permasalahan
1.

Masih terdapat kesenjangan akses terhadap air bersih seperti
misalnya masih terdapat wilayah yang kesulitan mendapatkan
sumber air bersih khususnya pada saat musim kemarau seperti
di Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo

2.

Pemenuhan cadangan air baku dengan pembangunan wana desa
dan embung desa belum maksimal

3.

Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lereng
tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan
terbuka

di

kerucut

dan

lereng

atas

Gunungapi

Merapi

mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah
tangkapan air utama.
4.

Ruang Terbuka Hijau dibutuhkan sebagai wilayah tangkapan air
dan konsesrvasi air.

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Perlu adanya upaya Peningkatan akses masyarakat terhadap air
bersih hingga mencapai 100%.

2.

Pembangunan Sumur Bor Dalam di daerah-daerah Sulit Air yang
jauh dari sumber air dan Sumur Bor skala yang lebih kecil di
daerah-daerah tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan
pipanisasi.

3.

Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Tekonologi terkait upaya
untuk memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih melalui
kolam penampungan dan lain sebagainya.

4.

Pembangunan wanadesa dan embung desa sebagai cadangan air
baku
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5.

Perlu dipertimbangkan untuk memanfaatkan daerah reklamasih
pasca tambang menjadi Embung seperti misal di Lereng Merapi
untuk menjaga kualitas dan kuantitas air tanah

6.

Percepatan operasional pengelolaan SPAM Bendungan Kamijoro
oleh

PDAM

Tirtatama

untuk

mendorong

kemandirian

pengelolaan air minum
7.

Pembangunan Taman-taman sebagai ruang terbuka hijau guna
memperluas daerah tangkapan air dan konservasi air

c. Irigasi
Permasalahan:
1.

Beberapa areal lahan pertanian masih belum terjangkau oleh
layanan irigasi. Kerusakan bangunan irigasi juga terjadi di
banyak lokasi dan rehabilitasinya dinilai kurang cepat.

2.

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tidak berjalan optimal
bahkan terdapat yang sudah mati suri. Banyak faktor yang
diperkirakan menjadi penyebabnya dintaranya adalah kualitas
SDM, finansial, kurangnya dukungan pemerintah setempat,
minimnya tokoh penggerak, dan lainnya

3.

Adanya potensi konflik yang terjadi antara petani di daerah hulu
dan hilir serta antara petani dengan pembudidaya ikan

4.

Saat ini tenaga operasional irigasi masih kurang dari kebutuhan.
Tenaga operasinal irigasi harus selalu siap setiap saat

5.

Irigasi yang merupakan pendukung utama pertanian perlu
diintegrasikan

dengan

pendekatan

kebudayaan.

Karena

pengelolaan pertanian berbasis tradisi masyarakat agraris sudah
berjalan, dana keistimewaan bisa dialokasikan dalam penataan
irigasi di DIY
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Perlu upaya peningkatan pembangunan dan pemeliharaan
Jaringan Irigasi
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2.

Perlu

upaya

peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

tenaga

operasional irigasi
3.

Perlu Penguatan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A) dan pelibatan Pembudidaya Ikan sebagai langkah antisipasi
terjadinya Konflik – konflik di kalangan pengguna yang air sering
terjadi terkait dengan jumlah debit yang kadang kurang
mencukupi

4.

Pembangunan sistem Irigasi melalui pendekatan kebudayaan
guna mengintegrasikan dengan konsepsi Keistimewaan DIY yang
memiliki kesejarahan sebagai wilayah agraris dengan penopang
sektor pertanian berbasis tradisi.

5.

Pengalokasian Dana keistimewaan sebagai salah satu sumber
pendanaan pembangunan sistem dan infrastruktur irigasi di DIY

d. Aksesibilitas Jalan
Permasalahan
1.

Dengan panjang jaringan jalan Nasional sepanjang 247,91 km
dan jaringan jalan provinsi sepanjang 760,45 km (SK Gubernur
Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan
Provinsi), maka perlu dilakukan pengembangan fungsi jalan dan
selalu mempertahankan status jalan provinsi dalam kondisi
mantap. Pengembangan jaringan jalan yang dikembangkan
antara lain Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Prambanan Gading, serta rintisan Bedah Menoreh. Pengembangan fungsi
jalan

dapat

meningkatkan

aksesibilitas

baik

dari

aspek

kewilayahan maupun aspek sektoral
2.

Selain pembangunan jalan, aspek yang tak kalah penting adalah
pemeliharaan fungsi jalan yang mengalami kerusakan yang dapat
menggangu akses masyarakat atas jalan tersebut yang terkadang
dapat menimbulkan kecelakaan

3.

Banyak jalan tambang yang rusak karena adanya kegiatan
penambangan
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Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Perlu menjadi perhatian masalah konektivitas antar daerahdaerah yang memliki potensi perekonomian yang prospektif
namun terkendala masalah jalan seperti daerah sentra pertanian,
daerah tujuan wisata dan juga wilayah perbatasan. Dengan
munculnya ikon-ikon pariwisata yang baru bermunculan masih
terkendala dengan luasan dan kualitas jalan yang menimbulkan
kemacetan seperti di daerah gunungkidul dan daerah lainnya

2.

Perlu diperhatikan koordinasi Pembangunan atau peningkatan
kualitas

jalan

menuju

destinasi

pedesaan

dengan

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan
3.

Perlu

dipertimbangkan

untuk

memanfaatkan

dukungan

pendanaan dengan Dana Keistimewaan bagi pembangunan dan
pemeliharaan jalan menuju destinasi-destinasi wisata lokal di
pedesaan terutama yang masih terkait dengan sejarah dan
budaya Yogyakarta.
4.

Pemerintah DIY dan Kabupaten/Kota perlu membuat sistem
pemeliharaan jalan terpadu yang dapat melibatkan partisipasi
masyarakat dengan mengedepankan prinsip respon cepat (fast
respon) dan didukung oleh Teknologi Informasi dan Media Sosial

5.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan seperti
Penerangan Jalan Umum, Rambu-rambu dan marka jalan.

6.

Perlunya penegakan fungsi Jalan dan Rumah Milik Jalan secara
persuasif kepada masyarakat dengan cara melakukan edukasi
secara teru menerus tentang fungsi jalan ruang milik jalan

7.

Adanya regulasi yang mengatur tanggungjawab perusahaan
dalam kegiatan penambangan untuk tanggungjawab sosial
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e. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Permasalahan
1.

Pada tahun 2020 talah telah dilakukan sertifikasi terhadap 30
orang Tenaga ahli Konstruksi dari target 300 orang dikarenakan
keterbatasan

pertemuan

saat

pandemi.

Adapun

layanan

penerapan sistem informasi jasa konstruksi telah di akses
sejumlah 444.268 orang dari target 419.360 orang melalui website
klinik konstruksi, dan akses informasi di media sosial youtube;
serta melalui penyediaan data informasi di aplikasi SIPJAKI yang
tercapai 70%.
2.

Sebagai konsekuensi ketentuan dari regulasi yang ada tentang
penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka partisipasi dalam
pembangunan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat
melibatkan Penyelenggara Jasa Konstruksi di seluruh Indonesia
sehingga

terkesan

meminggirkan

partisipasi

Penyelenggara

Konstruksi Lokal.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintah DIY terhadap
pelaku

jasa

konstruksi

perlu

ditingkatkan

dan

perlu

dipertimbangkan untuk melibatkan publik dalam memberikan
informasi yang terverifikasi atas profesionalitas pelaku jasa
konstruksi

sehingga

penyelenggaraan

dapat

jasa

meningkatkan

konstruksi

yang

profesionalitas

berdampak

pada

peningkatan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan
2.

Perlu dicarikan solusi alternatif sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
penyelenggara
terhadap

jasa

yang

berlaku

konstruksi

pembangunan

untuk

lokal

infrastruktur

Yogyakarta
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memberdayakan

dalam
di

partisipasinya

Daerah

Istimewa

f.
Penataan Ruang
Permasalahan
1.

Kesenjangan wilayah terutama di daerah perbatasan dan daerah
semi terisolir perlu mendapat perhatian.

2.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengaturan zonasi belum
tersosialisasi dengan baik

3.

Perlu

integrasi

dengan

Kawasan

–

Kawasan

strategis

Keistimewaan dengan RTRW Daerah
4.

Penegakan perda berkait pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
peruntukan perlu dikuatkan.

5.

Masih minimnya partisipasi publik dalam perencanan tata ruang
dan wilayah

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Perlu peningkatan Konsistensi dalam implementasi RTRW, dan
Sosialisasi yang massif ke masyarakat luas tentang pentingnya
RTRW Provinsi dan Penataan Ruang Strategis Keistimewaan bagi
pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial
budaya, dan Lingkungan Hidup

2.

Perlu evaluasi secara partisipatif terhadap bangunan dan gedung
sehingga dapat lebih mencerminkan Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta

3.

Pemerintah perlu meningkatkan ruang terbuka hijau

2)

Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Permasalahan
1.

Jumlah

Penduduk

yang

menempati

tempat

tinggal

layak

mencapai 97,37% pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2023
kedepan diharapkan sudah dapat tuntas di angka 100%
2.

Penuntasan permasalahan penduduk yang masih menempati
tempat tinggal tidak layak huni tersebut dapat dicapai dengan
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mensinergikan program dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota berbasis data yang sama
3.

Perlu dipertimbangkan untuk penataan kawasan pemukiman
ditinjau dari aspek budaya yang dapat menjadi potensi objek
pariwisata tersendiri

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Program Bantuan bagi masyarakat yang masih memiliki Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada pada Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota disinergikan pelaksanaanya dan
menggunakan basis data yang sama sehingga target penuntasan
Jumlah Penduduk yang memiliki tempat tinggal layak dapat
mencapai angka 100% dan mempermudah akses masyarakat
dalam mendapatkan program tersebut.

2.

Melakukan evaluasi, sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah
No. 1 tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Bercirikan Khas
Daerah

Istimewa

Yogyakarta

agar

harapan

dan

cita-cita

masyarakat Yogyakarta untuk Hamemayu Hayuning Bawana
untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta
tercermin dalam arsitektur bangunan di Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan.
3.

Dalam

melakukan

penataan

kawasan

pemukiman

perlu

dipertimbangkan dari berbagai aspek selain aspek pemenuhan
kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal juga memperhatikan
aspek

estetika

sehinga

dapat

menjadi

potensi

pariwisata

tersendiri dengan pendekatan budaya.
4.

Penataan kawasan pemukiman baru sebagai konsekuensi dari
perkembangan

masyarakat

akibat

pembangunan

perlu

disinergikan dengan Visi Misi Pembangunan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan
Wisata Terkemuka di Asia Tenggara.
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3)

Urusan Perhubungan

Permasalahan
1.

Saat ini di sebagian wilayah DIY telah terjadi kemacetan lalulintas
terutama di wilayah perkotaan dan akses jalan menuju objek
wisata seperti Malioboro, Kaliurang, dan Gunungkidul terutama
ketika pada saat hari libur.

2.

Keberadaan transportasi massal hanya berada diwilayah kota
yogyakarta dan sekitarnya

3.

Pembangunan Infrastruktur Jalan dan rekayasa lalulintas belum
dapat optimal mengurai kemacetan lalu lintas

4.

Hampir di sepanjang ruas jalan, masih didapati 'on-street parking'
yang menimbulkan hambatan samping, sehingga mengakibatkan
penyempitan aliran. Sementara itu upaya penambahan fasilitas
'off-street parking', dalam bentuk kantong parkir belum optimal
dikarenakan keterbatasan lahan.

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Perlu dipertimbangkan Potensi pembukaan Jalan alternatif untuk
mengakses Objek Wisata serta pembangunan Transportasi
Massal menuju Objek-Objek Wisata.

2.

Restrukturisasi Angkutan Massal termasuk angkutan Antar
Wilayah di DIY serta angkutan pedesaan guna mempermudah
mobilitas masyarakat juga mempermudah akses masyarakat
untuk

jalur

distribusi

barang

yang

menjadi

usaha

dari

masyarakat.
3.

Sekolah, Puskemas, pasar, layanan administrasi penduduk dan
fasilitas umum lainnya harus bisa diakses oleh kendaraan umum

4.

Sosialisasi penertiban Parkir dan pembukaan kantong-kantong
parkir baru di sekitar objek wisata
sistem transportasi massal yang baik.
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yang terintegrasi dengan

5.

Pemerintah DIY perlu mempertimbangkan untuk menerapkan
informasi

ketersediaan

tempat

parkir

melalui

aplikasi

di

smartphone yang dapat memonitor ketersediaan tempat parkir
secara real time.
6.

Peningkatan upaya sosialisasi sejak dari prencanaan programprogram Pemerintah DIY dalam melakukan rekayasa lalulintas
yang niscaya membutuhkan partisipasi masyarakat dalam
keberhasilan dari program tersebut

4)

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Energi dan Kelistrikan
Permasalahan:
1.

DIY adalah merupakan provinsi pengimpor energi karena tidak
memiliki sumber daya energi berbasis fosil. DIY mendapatkan
suplai dari luar provinsi untuk memenuhi seluruh kebutuhan
energi finalnya (Listrik, bahan bakar minyak, dan bahan bakar
gas)

2.

DIY baru berhasil membuat Rencana Umum Energi Daerah
(RUED) yang sudah menjadi Peraturan Daerah No. 6 tahun 2020
tentang Rencana Umum Energi Daerah sehingga pada tataran
implementasinya masih perlu ditingkatkan dalam kebijakankebijakan pemerintah terkait dengan urusan energi

3.

Potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki DIY juga relatif
terbatas.

4.

Namun demikian, Rasio Elektrifikasi di DIY sudah mencapai
100% pada tahun 2021, yang berarti seluruh rumah tangga di DIY
sudah teraliri listrik

5.

Kebutuhan listrik di DIY diperkirakan akan naik terutama untuk
kebutuhan industri dan pariwisata sebagai dampak sudah
beroperasinya Bandara YIA di Kulon Progo

6.

Penerangan jalan masih bertumpu di jalan-jalan utama dan
belum menyentuh secara optimal di daerah – daerah Pedesaan,
daerah semi terisolir dan daerah perbatasan.
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Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Perlunya pemetaan kebutuhan listrik baik bagi konsumsi listrik
rumah tangga baru maupun kebutuhan industri dan pariwisata.

2.

Perlunya inovasi dalam pemanfaatan energi baru terbarukan
dalam penyediaan kebutuhan listrik di DIY

3.

Pembangunan infrastruktur Penerangan Jalan Umum di daerahdaerah pedesaan, daerah semi terisolir, dan perbatasan dan perlu
dipertimbangkan

menggunakan

PJU

Tenaga

Surya

yang

merupakan salah satu inovasi energi baru terbarukan.

b. Sumber Daya Mineral
Permasalahan:
1.

Kerusakan lingkungan akibat penambangan baik pasir maupun
karst yang ada di Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo
sudah semakin parah sehingga perlu diambil langkah-langkah
tertentu.

2.

Penertiban

Tambang

Pasir

Illegal

di

Lereng

Merapi

oleh

Pemerintah DIY harus menjadi titik tolak evaluasi kondisi
pertambangan di DIY berikut dengan langkah reklamasi paska
tambang dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup
3.

Pemerintah telah menyediakan area-area yang diperbolehkan
ditambang.

Penambang

juga

harus

mengantongi

surat

rekomendasi dari pemerintah Izin Usaha Penambangan (IUP) yang
dikeluarkan pemerintah pusat. Pemegang IUP pun harus dicek
masa berlaku izinnya.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Evaluasi kondisi pertambangan di DIY berikut dengan langkah
reklamasi paska tambang dan pengaruhnya terhadap kelestarian
lingkungan hidup

2.

Melakukan pencegahan sejak dini dengan memperketat perizinan
usaha tambang termasuk pada aspek AMDAL dan Program
Reklamasi Paska Tambang
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3.

Dalam

penegakan

hukum

pertambangan

termasuk

dalam

penertiban tambang liar oleh masyarakat perlu dipertimbangkan
untuk melakukan upaya persuasif dan potensi pemberdayaan
masyarakat sekitar wilayah tambang, agar wilayah pertambangan
tersebut selain bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur, juga
bermanfaat bagi peningkatan prekonomian masyarakat di sekitar
wilayah tambang.
4.

Pemerintah DIY perlu mengupayakan pelaksanaan Reklamasi
Paska Tambang yang menjadi kewajiban dari Pemilik IUP
berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat khusunya Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

5)

Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan
1.

Meningkatnya

penggunaan

kendaraan

bermotor

semakin

membuat naiknya emisi karbon yang mengakibatkan turunnya
kualitas udara di Yogyakarta.
2.

Pengelolaan Sampah di TPST Piyungan yang belum kunjung
selesai

menambah

potensi

bertambahnya

permasalahan

lingkungan hidup.

3.

Tidak tercapainya nilai IKA pada tahun 2020 karena tingginya
kadar Bakteri Koli tinja dan Total Koli yang dominan berasal dari
limbah domestik. Hal ini menunjukkan pengelolaan limbah
domestik belum tertangani dengan baik.

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Pemanfaatan Transportasi Massal untuk mengurangi emisi
karbon yang menyebabkan polusi Udara.

2.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau secara massif.
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3.

Sosialisasi paradigma Pengelolaan Sampah secara partisipatif
dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) sejak dari sumber
sampah (rumah tangga).

4.

Segera menuntaskan solusi pengelolaan sampah di TPST
Piyungan baik pembangunan lahan baru maupun pemanfaatan
teknologi pengolahan sampah menjadi energi

5.

Memperbanyak

pembangunan

TPS

3R

skala

kecil

untuk

memotong distribusi sampah ke TPA.
6.

Pemanfaatan teknologi mutakhir untuk pengelolaan sampah yang
berpotensi

menjadi

sumber

energi

terbarukan

dan

juga

pemanfaatan menjadi pupuk organic.
7.

Pemerintah DIY bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu
memperketat penerbitan ijin AMDAL untuk pendirian hotel, mall
dan gedung-gedung lainnya yang dapat mengurangi penurunan
fungsi air tanah dan mengurangi darah resapan air.

6)

Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan
1.

Minimnya

sosialisasi

rencana

penyusunan

RKPD

kepada

masyarakat. Masyarakat menjadi apatis dan enggan terlibat aktif
dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

karena

usulan

masyarakat seringkali tidak bisa direalisasikan akibat terjadinya
pemotongan/pemangkasan berbagai usulan yang masuk.
2.

Masih

kurangnya

penerapan

unsur

nilai

budaya

dalam

pelaksanaan Jasa Konstruksi di DIY.
3.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dimaksudkan
sebagai alat untuk mempermudah perencanaan pembangunan
justru

terkesan

menambah

rumit

usulan

program

dari

masyarakat karena baku dan tidak akomodatif terhadap kondisi
realitas

yang

berkembang

pembangunan.
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dalam

proses

perencanaan

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Perlu

ditingkatkan

kualitas

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan pembangunan sehingga perencanaan pembangunan
yang dihasilkan dapat sinkorn dengan kebutuhan riil masyarakat
DIY.
2.

Perlu

ditingkatkan

sosialisasi

tahapan

perencanaan

pembangunan sehingga menumbuhkan kepedulian masyarakat
untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Di era
digital ini, perlu digunakan model-model sosialisasi yang adaptif
dengan teknologi informasi dan media sosial.
3.

Evaluasi pemanfaatan SIPD agar benar-benar berfungsi menjadi
alat untuk mempermudah Perencanaan Pembangunan di Daerah.

4.

Perlunya konsistensi pelaksanaan Peraturan Daerah DIY No. 1
tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri khas Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam dalampelaksanaan Jasa Konstruksi
di wilayah DIY.

7.

Kebijakan Keuangan Daerah
Untuk Tahun Anggaran 2023 diharapkan perekonomian Daerah

Istimewa Yogyakarta sudah dalam kondisi yang lebih baik dan
pandemic Covid-19 sudah terkendali sehinggan perekonomian

DIY

semakin membaik yang akan berdampak pada perbaikan ekonomi dan
keuangan Pemerintah Daerah DIY.
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1)

Pengelolaan Pendapatan
Tabel 26.
Pendapatan Asli Daerah dibandingan Total Pendapatan APBD DIY
Keterangan
Total PAD
Total Pendapatan
Kemandirian
Keuangan

Tahun
2017

2018

2019

1.851.973.396.065

2.040.723.348.531

2.082.795.334.435

5.085.241.219.288

5.443.179.144.513

5.699.357.232.441

5.611.510.924.300

36%

37%

37%

33%
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2020
1.876.706.829.355

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah terlihat bahwa tingkat
kemandirian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2020
masih di kisaran 30% sampai dengan 40%. Tingkat kemandirian dari
2017 ke 2018 meningkat, tetapi tahun 2019 tidak ada peningkatan,
sedangkan tahun 2020 mungkin menjadi tahun yang sulit bagi semua
aspek

kehidupan

karena

Pandemi

Covid-19,

sehingga

tingkat

kemandirian keuangan berkurang menjadi 33%. Diharapkan pada
tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah bisa mencapai minimal 40 % dari
kemandirian keuangan daerah.

2)

Pengelolaan Belanja Daerah
Realisasai

belanja

apbd

tahun

2019

sebesar

Rp5.544.650.430.330,02 atau 92,75%, realisasi belanja a apbd tahun
2020 Rp5.433. 564.049.791,03 atau 91,40 % realisasi belanja tahun
2020 mengalami penurunan baik nominal maupun persentase, karena
dampak covid-19. Dan Anggaran belanja dana keistimewaan sebesar
Rp1.320.000.000.000,00

terserap

Rp1.279.572.655.079,63

atau

96,94%.
Pokok-pokok pikiran DPRD dalam pengelolaan belanja daerah:
1.

Perlu dilakukan evaluasi perencanaan yang baik dari aspek
sasaran. Program, kegiatan yang lebih baik.

2.

Perlu dilakukan koordinasi dalam antar OPD dalam mengatasi
angka kemiskinan, indeks gini/ratio ,

IPM, kesenjangan

pembagunan antar wilayah.
3.

Meningkatan

perencanaan

yang

lebih

cermat,

manajemen

pelaksanan kegiatan dan peningkatan pengawasan internal yang
lebih baik, untuk meningkatkan opini BPK yang sudah 11 kali
WTP.
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3)

Pembiayaan Daerah
Faktor Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Keuangan DIY

disebabkan Postur APBD DIY masih sangat mengandalkan dana
transfer

dari

Pemerintah

Pusat.

Derajat

otonomi

fiskal

yang

menunjukkan proporsi PAD terhadap total pendapatan berada di
angka 33,46% ( dibawah rata-rata nasional). Ini perlu dilakukan
usaha-usaha yang tepat dan cermat agar porsi Pendapatan Asli Daerah
bisa meningkat dan sama dengan rerata nasional porsi PAD dengan
Pendapatan APBD. Dalam kebijakan pembelanjaan yang melebihi
pendapatan sehingga APBD mengalami deficit atau ketika pendapatan
lebih besar sehingga kondisi APBD dalam kondisi surplus maka
dibutuhkan

kebijakan

pembiyaan.

Dalam

APBD

DIY

yang

kebijakannya diambil defisit dituntut dengan pembiyaan makan
Kebijakan Yang Tepat terkait sumber Pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan, meliputi:
a.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA);

b.

Pencairan Dana Cadangan;

c.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

d.

Penerimaan Pinjaman Daerah;

e.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;

f.

Penerimaan Piutang Daerah

DPRD berharap keseimbangan defisiit yang ditutup dengan
pendapatan

pembiyaan

terus

dipertahankan

dalam

kebijakan

Pembiayaan Daerah dalam APBD. Pendapatan dari asset kekayaan
daerah yang dipisahkan dari BUMD pada tahun 2020 dengan rencana
yang ditargetkan tercapai 100%. Beberapa kebijakan dalam PokokPokok Pikiran DRPD sebagai berikut :
1)

BUMD diharapakan meningkatkan kinerjanya sehingga
menghasilkan laba yang signifikan.

2)

Untuk BUMD Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Tama
diharapkan tahun 2023 sudah menghasilkan laba bagi
APBD.
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3)

Untuk PT BPD DIY yang penyertaan modal terbesar
diharapkan bisa menghasilkan pendapatan yang signifikan
dan untuk unit layanan Syariah yang ada ketentuan aturan
OJK agar dilakukan kebijakan pengatan.

4)

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tabel 27.
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan DIY Tahun Anggaran 2020

No

Uraian

Rencana (Rp)

Realisasi ( Rp)

%

Bagian Laba
Atas
Penyertaan
Modal Pada
Perusahaan
Milik
1

Daerah/BMUD

95.336.062.563,36 95.336.062.572,26

100,00

148.697.623,00 148.697.623,00

100,00

94.001.713.614,26 94.001.713.614,26

100,00

1.185.651.326,00 1.185.651.326,00

100,00

PT Taru
Martani
PT Bank
Pembangunan
Daerah (BPD)
DIY
PT Anindya
Mitra
Internasional
(AMI)
Perusahaan
Daerah Air
Bersih Tirta
Tama
100,00
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Bagian Laba
Atas
Penyertaan
Modal Pada
Perusahaan
2

Milik Swasta

99.318.011,00 99.318.011,00

100,00

99.318.011,00 99.318.011,00

100,00

6.025.001.568,23 6.025.001.572,26

100,00

6.025.001.568,23 6.025.001.568,23

100,00

PT Asuransi
Bangun
Askrida
Bagian Laba
Atas
Penyertaan
Modal Pada
Lembaga
Keuangan
3

Non Bank
Badan Usaha
Kresit
Perdesaan
(BUKP)
Jumlah

5)

101.460.382.142,49 101.460.382.142,49 100,00

Kebijakan Pengeloalan Barang Milik Daerah
Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Agar optimal Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam

Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:
1)

Agar dilakukan perencanaan yang baik dalam pengelolaan
yang lebih baik.

2)

Agar dilakukan pemanfaatan lahan tanah yang dimiliki
Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan masyarakat
agar bisa diperoleh nilai manfaat dan nilai ekonomis.

118

3)

Perlu ditambah sumber daya manusia dalam pengelolaan
Barang Milik Daerah.

8.

Bidang Kesejahteraan Rakyat
Untuk menyusun pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD 2023,

kami

mulai

dari

Permasalahan

kebijakan

Pembangunan

di

D.I.Yogyakarta yaitu: Angka kemiskinan, Kesenjangan mendapatkan
Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga isu
kebijakan pembangunan tersebut selalu mencuat dan menjadi tema
sentral dalam pembahasan kebijkan public khususnya pada sisi
ekonomi pembangunan. Di bidang KESRA tema-tema utama kebijkan
juga

diprioritaskan

dalam

mendorong

terselesaikannya

ketiga

persoalan tersebut.
Basis

data

yang

digunakan

merupakan

capaian

kinerja

pemerintah DIY sampai dengan tahun 2020 serta dibandingkan
dengan target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD
2017-2022. Dalam dokumen RKPD 2021 target indikator kinerja
utama pada capaian IPM pada tahun 2021 adalah 79,74 (pesimis);
80,93 (moderat); 82,12 (optimis), sedangkan target kinerja pada tahun
2022 adalah 79,42 (pesimis); 81,40 (moderat); 83,37 (optimis).
Peningkatan nilai indeks gini yang diikuti pula peningkatan persentase
angka

kemiskinan

kesenjangan

menunjukkan

ekonomi

masyarakat

masih
disertai

terjadi

peningkatan

peningkatan

jumlah

masyarakat miskin. Target indikator kinerja utama pada capaian
Indeks Gini pada tahun 2021 adalah 0,456 (pesimis); 0,438 (moderat);
0,420 (optimis), sementara pada tahun 2022 adalah 0,466 (pesimis);
0,441 (moderat); 0,416 (optimis).
Pilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun visi
pembangunan lima tahun, 2017- 2022 dengan tema “Menyongsong
Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”
yang dipaparkan Gubernur DIY dalam Sidang Paripurna Istimewa
DPRD DIY pada tanggal 2 Agustus 2017. Tema visi tersebut
menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh
Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2017–2022, Abad Samudera
Hindia ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku
kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan
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DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta
mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia
yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan,
fenomena-fenomena Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/
Thai Canal Project serta kemiskinan di kawasan DIY Selatan. Harapan
akan potensi dan tantangan masa depan dari Abad Samudra Hindia
tentunya berada di selatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1)

Urusan Pendidikan

Kondisi Eksisting dan Permasalahan yang dihadapi :
Seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap pengurangan
kemiskinan

dan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

DIY?

Menurut pakar peraih hadiah nobel Jeffry Sach yang mengatakan
“orang bodoh karena miskin, dan orang miskin karena bodoh”
(poverty trap). Untuk memutus jebakan tersebut maka pendidikan
harus dilakukan dan di intervensi oleh pemerintah. Jumlah
penduduk DIY berdasar BPS tahun 2019 berjumlah 3.818. 266. Dari
jumlah tersebut jumlah, yang masih berada pada usia sekolah (7-18
tahun) ada sebanyak 17,54% atau sejumlah 669.723 anak dan
89,64% (600.340 anak) penduduk usia sekolah masih tercatat sebagai
peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar,
menengah maupun khusus. Sementara yang 10,36% penduduk usia
sekolah tersebut tidak ada keterangan. Masih ada 69.383 anak yang
belum diketahui status pendidikannya.
Pada tahun 2020 tercatat bahwa akreditasi A dicapai oleh 135
dari 169 SMA, 175 dari 218 SMK, dan 65 dari 79 SLB. Capaian
tersebut menunjukkan bahwa satuan pendidikan pada jenjang
pendidikan menengah dan pendididikan khusus di DIY didukung oleh
sumber daya yang berkualitas dan mampu memberikan layanan
pendidikan yang berkualitas pula kepada penduduknya. Pada masa
pandemi Covid-19, layanan pendidikan jenjang menengah dan khusus
di DIY menggunakan blended learning system yang menggabungkan
antara sistem pembelajaran daring dan luring.
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Penggabungan ini dilakukan sebagai solusi bagi pembelajaran praktik
di SMK dan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang
tidak memungkinkan untuk dilakukan penuh secara daring.
Capaian tingkat partisipasi penduduk usia 4-18 tahun yang
berkebutuhan khusus dalam pendidikan di tahun 2020 mencapai
83,38%. Peningkatan sebesar 1,01% dibandingkan tahun 2019
menunjukkan adanya peningkatan pelayanan di bidang pendidikan
khusus

sekaligus

peningkatan

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk
mencapai target akhir RPJMD sebesar 86,50%, Pemda DIY berupaya
meningkatkan dukungan terhadap pelayanan pendidikan khusus
melalui pembiayaan operasional SLB negeri dan swasta di DIY melalui
BOSDA, pemberian beasiswa inklusif dan asrama untuk mendukung
penyelenggaraan

pendidikan

inklusif

di

sekolah

reguler

dan

memberikan fasilitas asrama bagi para siswa SLB, kemudahan akses
bagi pembukaan sekolah baru sehingga memungkinkan penjaringan
anak

berkebutuhan

khusus

di

lingkungan

sekitar

sekolah,

peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui
workshop peningkatan kompetensi guru pendidikan luar biasa dan
pengayaan materi keterampilan dalam kurikulum sekolah, serta
pemberian advokasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan
pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Pemda DIY
juga memberikan dukungan terhadap operasional Pusat Layanan
Autis di Sentolo, Kulon Progo sebagai salah satu sarana pembinaan
bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Jika dilihat dari parameter Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi Murni (APM), pemerataan akses pendidikan di DIY
masih perlu terus di tingkatkan terutama untuk jenjang sekolah
menengah atas. Capaian APK untuk jenjang pendidikan menengah
selama 2014- 2019 menunjukan angka fluktuatif dengan rata-rata APK
92.88.
Dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran
peran pemuda aktif perlu ditingkatkan. Perlu upaya yang lebih keras
dan tepat sasaran agar pemuda kita tidak banyak yang menganggur.
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Terutama kegiatan yang mendukung kewirausaaan (entrepreneurship)
yang berdampak secara positif terhadap perbaikan ekonomi kita.
Selain itu perlu diperhatikan kebutuhan dan permasalahan
peningkatan kualitas urusan pendidikan di DIY sebagai berikut:
1.

Peningkatan kualitas pendidikan;

2.

Tenaga kependidikan;

3.

Sarana dan prasarana pendidikan;

4.

Sekolah ramah anak;

5.

Pendidikan berbasis budaya;

6.

Pemantapan budaya adilihung;

7.

Antisipasi nilai-nilai budaya asing;

8.

Banyak ijazah siswa yang masih ditahan sekolah terutama karena
belum melunasi pembayaran sekolah terutama di sekolah
SMK/SMA.

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Kebijakan pembebasan pengunaan dana BOS, bagi siswa di SMA
dan SMK.

2.

Sinergivitas antara guru, orang tua, anak dan Lembaga
Pendidikan.

3.

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

4.

Meningkatkan jumlah beasiswa bagi warga DIY kurang mampu
di sekolah dan yang kuliah di Perguruan Tinggi.

5.

Meningkatkan kesejahteraan bagi Guru dan Tenaga Pendidikan
lainnya (GTT/PTT ) untuk mendukung capaian kualitas peserta
didik.

6.

Perbaikan menegemen penerimaan peserta didik baru dengan
system zonasi yang berkeadilan.

7.

Fasilitasi dana pendidikan meliputi sarana dan prasarana
pendidikan berbasis budaya.

8.

Meningkatkan cakupan akses pendidikan peserta didik dengan
sasaran wajib belajar 12 tahun.

9.

Meningkatkan bantuan untuk pendidikan bagi peserta didik dari
keluarga

kurang

mampu

dengan

beasiswa

dan

bantuan

pendidikan lainnya.
10. Meningkatkan kualitas lulusan sekolah terutama sekolah
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kejuruan untuk peningkatan akses lapangan kerja.
11. Perlu diberikan kebijakan dan solusi agar permasalahan
penahanan ijazah ini selesai dan pihak sekolah tidak merasa
dirugikan.
12. Pemerintah DIY harus lebih meningkatkan Program Pendidikan
Inklusi dimana perlu langkah penegakkan kebijakan bahwa
Sekolah Umum harus menjadi Sekolah Inklusi sebagai wujud
keberpihakan pada kaum disabilitas.

2)

Urusan Kesehatan

Kondisi Eksisting dan Permasalahan yang dihadapi.
Dilaporkan bahwa berdasar hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018,
masih ada prevalensi penyakit menular seperti infeksi saluran pernafasan (ISPA)
Pneumonia, Tuberculosis TB Paru, diare, malaria dan filariasis walaupun masih di
bawah angka nasional. Namun untuk penyakit yang tidak menular seperti kanker,
stroke, ginjal kronis, diabetes, jantung dan hipertensi menunjukan prevalensi melebihi
angka nasional. Penyakit lain seperti HIV AIDS dan TB terus bertambah.Untuk
capaian indikator urusan kesehatan sesuai dengan RPJMD ada empat indikator dan
hasilnya mencapai realisasi 100% bahkan lebih. Sebagai contoh indikator kinerja
sasaran persentase pukesmas melaksanakan program jogja sehat dengan pendekatan
keluarga. Target 67.77, dan realisasi 100 sehingga capainnya adalah 149%. Namun
yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan antara capaian indikator ini dengan masih
tingginya angka kejadian penyakit menular sebagaimana dipaparkan di atas. Demikian
juga dihubungkan dengan parameter AKI, Angka kematian bayi, angka kematian
balita serta KEP (gizi buruk). Sulitnya menekan kasus kematian ibu, bayi dan balita
dari tahun ke tahun disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah kondisi 3 T
(terlambat merujuk, terlambat sampai dan terlambat mendapatkan pertolongan) dan
kualitas kesehatan ibu hamil. Sehingga bentuk intervensi kebijakan mengenai
permasalahan ini perlu ditekankan. Akses pada sarana pelayanan kesehatan yang
terstandar dan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata sehingga dapat mencegah
dari kematian perlu diperhatikan.
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Tabel 28.
Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019-2020 serta Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)
2020
Indikator Kinerja Sasaran
No

Satu- Capaian
an

1 Persentase Puskesmas

2019

%

100

%

73,28

%

Target Akhir

Capaian 2020 terhadap

RPJMD 2022

target akhir RPJMD

Reali-

2022

get sasi

sasi

(%)

100

100

100

100

108,80

73,28

102,60

Tar- Reali-

100

melaksanakan program Jogja
Sehat dengan
pendekatan keluarga
2

Persentase Pelayanan

69,08 75,19

Kesehatan yang
Terakreditasi
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3 Persentase Pemenuhan

%

60

%

74,80

65

81,39

125,20

75

108,52

Standar Mutu Pelayanan
Kesehatan Jiwa

4

Persentase Pemenuhan Standar

77,20 77,20

Mutu Pelayanan kesehatan paru

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021
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100

81,30

94,90

Demikian juga dengan capaian persentase pelayanan kesehatan
yang terakreditasi. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 64.89%
terealisasi 66.41%. Hal ini patut kita apresiasi dimana akreditasi
memberi jaminan akan pelayanan kesehatan yang terstandar di unitunit pelayanan kesehatan kita. Namun yang masih memprihatinkan
adalah belum meratanya jumlah sarana pelayanan kesehatan yang
ada terutama Rumah Sakit dan ketersediaan dokter spesialis.
Selain itu perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1.

Kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak masih perlu
ditingkatkan dan perlunya pendampingan keluarga sehat.

2.

Tantangan Kedepan kebosanan melaksanakan protocol Kesehatan
semakin menurun

3.

Mengupayakan RSUD/Puskesmas mempunyai elektronik rekam
media.

4.

Kondisi RSUD & Puskesmas, yang belum ramah terhadap lansia,
anak-anak serta difabel/penyandang disabilitas.

Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Mengusulkan indikator terbaru disesuaikan dengan pusat, baik
indikator pembangunan, sarana dan prasarana dan tenaga medis.

2.

Kapan masa pandemi akan berakhir kita belum tahu. Pelayanan
malalui Protokol Kesehatan tetap dijaga, juga mempertimbangkan
tenaga medis yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai
hal.

3.

Perlu diperhatikan tumbuh kembang, pendidikan anak di masa
pandemic dan imunisasi anak serta pemberian tambahan
makanan.

4.

Perlu diperhatikan tumbuh kembang anak dan pendidikan anal
mandiri di masa pandemi dan imunisasi anak, Pemberian
makanan tambahan Meningkatkan layanan dasar kesehatan,
berupa sarana Rumah Sakit dengan standard dan pemerataan
tenaga medis (dokter spesialis) untuk wilayah selatan DIY dan
wilayah

tertinggal

untuk

meningkatkan

penduduk.
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derajad

kesehatan

5.

Meningkatkan pola hidup sehat dan sadar kebutuhan gizi (kalori)
untuk menunjang standar pola hidup sehat dan kecukupan kalori
yang erat kaitannya dengan standar hidup sehat menurut WHO.

6.

Perlu dukungan yang nyata dan serius untuk menemukan dan
mengobati penyakit menular terutama TB untuk mencapai tujuan
zero TB ditahun 2030. Adanya pandemi Covid-19 ditahun 2020
harus memberi pelajaran berharga pada kita bahwa penyakit
menular seperti TB dan HIV AIDS perlu ditangani secara serius
agar tidak terjadi penularan.

7.

Agar semua Rumah sakit memberikan gaji yang layak bagi
pegawai di Rumah sakit baik negeri maupun swasta.

3)

Urusan Sosial
Persoalan yang mengemuka selama pemberian bantuan langsung

tunai (BLT) kepada warga terdampak pandemic covid-19 adalah masih
adanya data warga yang belum akurat. Masih ada warga penerima
bantuan yang terindikasi tidak tepat sasaran. Untuk itu Dinas Sosial
harus terus melakukan perbaikan data sehingga tidak terjadi lagi
kasus serupa ditahun-tahun berikutnya.
Selain itu akibat pandemic covid-19 banyak warga yang sebelum
pandemic tidak termasuk warga miskin, namun karena terdampak
pandemic covid-19 menjadi miskin karena banyak pekerja yang di PHK
karena usaha mengalami penurunan pendapatan. Hal ini terjadi
dibanyak sektor. Bahkan pekerja di sektor akomodasi, perhotelan
paling terkena dampak. Tingkat hunian hotel menurun secara drastic.
Demikian juga pelaku UKM yang selama ini bergelut dibidang
pariwisata dan produk turunan seperti oleh-oleh juga mengalami
dampak.
Oleh sebab itu menjadi pekerjaan Dinas Sosial untuk melakukan
Langkah-langkah pendataan guna fasilitasi bantuan bagi pelaku
usaha dan juga warga miskin baru akibat pandemic. Jaring pengaman
sosial diperlukan untuk mencegah akibat yang lebih baruk dari
dampak pandemi. Jika melihat data dari BPS bahwa sampai dengan
triwulan ke-III ekonomi DIY masih terkontraksi -2% lebih, artinya akan
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memerlukan waktu dan dorongan agar pelaku ekonomi DIY bisa
segera bangkit. Mereka rata-rata memerlukan bantuan untuk
mencegah kebangkrutan.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Melakukan pendataan terhadap warga terdampak pandemic
covid-19 yang selama ini tidak termasuk kategori miskin sehingga
belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

2.

Melakukan pendataan kepada pelaku usaha/UKM.

3.

Melakukan verifikasi data penduduk miskin untuk validitas data
sehingga tidak terjadi salah sasaran Ketika dilakukan pemberian
bantuan sosial.

4.

Melakukan pengawasan terhadap PMKS terutama gepeng.

5.

Melakukan fasilitasi dan bantuan bagi anggota KUBE yang
terdampak pandemic covid-19 untuk bisa pulih kembali.

6.

Fasilitasi sarana dan prasarana kebutuhan social masyarakat
( sarana pemakaman umum).

7.

Peningkatan layanan pada penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) terutama bagi

warga miskin, gepeng dan PMKS

lainnya serta melakukan pemgawasan PMKS terutama Gepeng.
8.

Perbaikan data jumlah penduduk miskin untuk menghilangkan
adanya data penduduk miskin yang tidak tepat sasaran
(inklusi/ekslusi).

9.

Meningkatkan layanan pada program peningkatan PKH untuk
hasil yang baik, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

10. Bahwa Pemerintah DIY harus meningkatkan perhatian kepada
kelompok rentan pembangunan terumata kaum disabilitas tidak
hanya terkait di bidang pendidikan dan afirmasi penyerapan
tenaga kerja, namun juga penyediaan fasilitas umum yang ramah
disabilitas serta bantuan pembiayaan pemtransportasi dan
kebutuhan lainnya.
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4)

Tenaga Kerja
Kondisi ketenagakerjaan pada kurun beberapa tahun terakhir di

DIY menunjukkan angka penduduk usia kerja dan angkatan kerja
yang meningkat. Hal ini seiring dengan pertambahan jumlah
penduduk, sebagaimana diyakini banyak orang sebagai bonus
demografi. Sementara penduduk bekerja juga mengalami peningktan
dengan terciptanya kesempatan kerja baru serta
pertumbuhan ekonomi.

Tabel 29.
Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan di DIY
Angkatan Kerja/Kegiatan
Angkatan Kerja

2017

2018

2019

2.117.187 2.191.742 2.203.920

Bekerja

2.053.168

2.118.392

2.134.750

Penganggur

64.019

73.350

69.170

Bukan Angkatan Kerja

843.017

795.588

817.727

Sekolah

26.687

247.191

265.781

Mengurus Rumah Tangga

472.108

452.310

453.381

Lainya

104.039

96.087

98.565

Penduduk usia Kerja

2.960.204

2.987.330

3.021.647

TPAK (%)

71,52

73,37

72,94

TPT (%)

3,02

3,35

3,14

TKK (%)

96,98

96,65

96,86

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2020
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung meningkat pada
tahun 2017 sebesar 3,02%, pada tahun 2018 meningkat pada 3,35%
dan pada tahun 2019 menurun menjadi 3,14%. Berdasarkan tingkat
Pendidikan tahun 2019, penganggur berpendidikan SMA dan SMK
mencapai 49,96%, penganggur berpendidikan SMP kebawah 25,67%
diikuti penganggur berpendidikan tinggi diploma dan univesitas
mencapai 24,37%. Data Tingkat Kesempatan Kerja di DIY tahun 2017
96,98 % menurun sedikit pada tahun 2018 menjadi 96,65% dan tahun
2019 meningkat menjadi 96,86%. Problematika yang muncul adalah
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DIY memiliki tingkat pengangguran berpendidikann tinggi tertinggi
kedua secara nasional dengan angka 24,55%.

Tabel 30.
Pengangguran Terbuka DIY
DIY

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
2019

DIY

Pebruari
2,86%

2020

2021

Agustus Pebruari Agustus Pebruari Agustus
3,18%

3,38%

4,57%

4,28%

4,56%

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2020
Permasalahan ketenagakerjaan di DIY

yang banyak dialami

pekerja adalah banyak menerima permasalahan ketenagakerjaan
terkait kontrak pekerja dan telatnya perusahaan membayar iuran ke
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

yang paling banyak

masuk aduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun
2019. Pada tahun 2020 akibat wabah Covid-19 banyak pekerja yang
mengalami pemutusan kerja

(PHK), dirumahkan, dipotong gajinya

maka perlu dibuatkan program untuk mengatasi pengangguran baru
seperti progam padat karya atau bantuan bagi pekerja.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
Langkah-langkah harus disesuaikan dengan upaya pemulihan masa
pandemi sehingga lebih progresif langkahnya:
1.

Peningkatan Tingkat Kesempatan Kerja

di DIY harus terus

dipertahankan dan ditingkatkan sehingga angka pengganguran
terbuka di DIY bisa ditekan seminimal mungkn.
2.

Perlu diprogramkan pembangunan padat karya untuk menyerap
tenaga kerja akibat putus kerja akibat wabah Covid-19 padat
karya bisa menjadi pilihan antara senyampang dengan uopaya
yang lebih trukur.

3.

Peningkatan program fasilitasi pelatihan ketenaga kerjaan untuk
meningkatkan skill dan kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja
DIY sesuai dengan kebutuhan pasar.
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4.

Pembinaan bagi pekerja kontrak diperusahaan harus dalam
pengawasan Dinas Tenaga Kerja sebagai upaya kepastian
pemberian jaminan sosial.

5.

Pada urusan ketenagakerjaan, perlu dipertimbangkan untuk
lebih

meningkatkan

program

pemberdayaan

masyarakat

khususnya pemuda untuk menjadi wirausaha baru bidang
ekonomi kreatif melalui pelatihan-pelatihan Design grafis.

5)

Urusan Transmigrasi

Kondisi Eksisting dan Permasalahan yang dihadapi
1.

Program transmigrasi menjadi kewenangan pemeritah pusat
sehingga DIY sebagai daerah asal hanya menerima jumlah alokasi
yang diberikan pemerintah dan memberangkatkan transmigran
melalui Surat Pemberitahuan Pemberangkatan ( SPP).

2.

Sebenarnya masih banyak yang berminat untuk mengikuti
program

transmigrasi

dalam

rangka

merubah

nasib

dan

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.
3.

Namun

karena

jumlah

alokasi

dari

pemerintah

terbatas

tergantung kemampuan pemerintah dalam menyiapkan lahan
lokasi transmigrant akan ditempatkan.
4.

Selain

menyediakan

lahan,

perlu

dikembangkan

produk/komoditas unggulan beserta pasarnya untuk menjamin
keberlangsungan usaha para transmigran.
Dalam Pelaksanaan urusan Transmigrasi sebagaimana diatur
dalam Perubahan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 yang
sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1997
tentang

Ketransmigrasian

dan

diperkuat

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, tentang pelaksanaan Undangundang

Ketransmigrasian.

Secara

umum

pelaksanaan transmigrasi dilakukan melalui

pengembangan

dan

beberapa

pendekatan diantaranya yakni pembentukan/pembangunan Satuan
Pemukiman (SP) namun untuk Wilayah Kalimantan akan menerapkan
pendekatan

Satuan

Pemukiman

Pemugaran

(SP-Pugar).

Melalui

pendekatan ini diharapkan, para transmigrasi langsung dapat
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diintegrasikan dengan masyarat setempat. Langkah-langkah yang
dilakukan oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah, diharapkan
akan mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan Program
Transmigrasi, baik dari daerah asal maupun di daerah tujuan
Transmigrasi.
Dalam

penyelengaraan

urusan

transmigrasi,

strategi

yang

digunakan adalah meningkatkan kualitas penempatan, pemberdayaan
tenagakerja

serta

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

transmigrasi.
Pemerintah Daerah, khususnya OPD terkait, masih ada kendala
atau

permasalahan

dalam

pengelolaan

Program

Transmigrasi,

khususnya dalam pelaksanaan tahun anggaran 2020 antara lain:
1.

Pelaksanaan rekrutmen dan Penempatan, pada tahun berjalan
yang

dilaksanakan

oleh

Kabupaten

/Kota

sesuai

surat

pemberitahuan Pemberangkatan dari Pusat, bila ada yang
mengundurkan diri OPD terkait di Kabupaten/Kota ada kesulitan
dan hambatan untuk mencari Pengganti Peserta Transmigrasi;
2.

Belum ada Penerapan secara Ketat reward dan Punishment bagi
Daerah

asal

dan

tujuan

transmigrasi,

yang

melanggar

kesepakatan kerjasama antar-Daerah (KSAD), dengan sebab itu
KSAD belum dapat dilaksanakan secara Optimal.
Hal-hal tersebut, harus menemukan solusi yang tepat oleh
Pemerintah bersama pemerintah Daerah, agar kendala yang ada dapat
diatasi secara teknis dilapangan. Disamping itu, peserta transmigrasi
tidak cukup hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan
teknis,

tetapi

juga

harus

diberikan

muatan

khusus

tentang

Ketrampilan untuk memahami adat-istiadat dari budaya setempat
(Daerah tujuan Transmigrasi).
Sebaiknya Pemerintah Daerah, perlu melakukan Public Hearing
mendengar langsung keluhan penduduk, pemuka agama dan tokoh
adat setempat dan bila perlu masyarakat sekitar, juga mendapatkan
perlakuan dan apresiasi yang sama dari pemerintah dan Pemerintah
Daerah, dalam rangka menjaga harmoni pergaulan, stabilitas daerah
dan kesuksesan Program Nasional Transmigrasi.
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Transmigrasi

untuk

sementara

waktu

tidak

dijalankan,

sebagaimana kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan
terjadinya

wabah

pandemi

Covid-19.

Oleh

karenanya

tidak

dimungkinkan bagi DIY untuk pengiriman transmigran.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Mendesak melakukan Penataan Ulang dan re-konseptualisasi,
tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Transmigrasi;

2.

Perlu melakukan penyiapan dan pengelolaan calon peserta
Transmigrasi secara terpadu, agar percepatan akulturasi budaya
antara pendatang dan penduduk setempat dapat terbentuk
secara harmonis;

3.

Perlu melakukan sosialisasi secara terbuka dan akuntabel dalam
pengelolaan program Transmigrasi, baik dari daerah asal maupun
sampai di daerah tujuan;

4.

Perlu Melakukan publing hearing dan Lobbying yang terpetakan
secara baik, dengan masyarakat daerah tujuan, agar konsep
KSAD dapat terlaksana, dalam rangka untuk kelancaran dan
kesuksesan program Transmigrasi;

5.

Perlu terus menerus sosialisasi dan motivasi masyarakat, untuk
melakukan

perluasan

lapangan

kerja

melalui

program

transmigrasi yang di inisiasi oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. sebagai pelaksanaan Umum Transmigrasi.
6.

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk memdapatkan
alokasi/quota calon transmigran yang lebih banyak.

7.

Perlu melakukan penyiapan dan pengelolaan calon peserta
Transmigrasi secara terpadu.

8.

Pengembangan “transmigrasi lokal” untuk warga masyarakat DIY
dikaitkan

dengan

pananggulangan
persebaran

kebijakan

bencana

penduduk.

dan

Lahan

penanggulangan
juga
untuk

program

kemiskinan,
pemerataan

penempatan

dapat

memanfaatkan Sultan Ground maupun Pakualaman Ground.
9.

Pelatihan
pembekalan

untuk
yang

Calon

Transmigran

memadai

sesuai

dilakukan
dengan

dengan

kebutuhan

keterampilann hidup serta kondisi lahan tujuan transmigrasi.
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10. Pemenuhan sarana/prasarana di lokasi transmigrasi maupun
kebutuhan hidup transmigran secara baik, guna menjamin
proses penyesuaian awal dan pengembangan kehdiupan baru
tidak terhambat.
11. Pemantauan/monitoring secara periodik terhadap kehidupan
warga

trasnmigran

transmigrasi.

untuk

Beberapa

menghindarkan

kasus

kegagalam

kegagalan
transmigran

seyogyakanya telah diantisipasi lebih awal dengan dilakukannya
monitoring dan evaluasi program.

6)

Urusan Kebudayaan

Kondisi Eksisting dan Permasalahan yang dihadapi
1.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, memberikan
kewenangan Keistimewaan kepada DIY salah satunya adalah
tentang Kebudayaan.

2.

Wewenangan

kebudayaan

tersebut,

meliputi

kewenangan

mengatur dan mengurus pelestarian, pembaharuan aset dan
nilai-nilai budaya Jawa, Yogyakarta khususnya.
3.

Kewenangan urusan kebudayaan tersebut didasarkan bahwa
Yogyakarta – Kesultanan dan Pakualaman – memiliki budaya
yang khas, merupakan pilar dari kebudayaan Jawa pada
umumnya.

4.

Dalam konteks ini Kebudayaan, dimanifestasikan dalam wujud
nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat-istiadat, benda, seni dan
tradisi luhur memiliki akar kuat dalam masyarakat Yogyakarta
yang telah dibentuk melalui proses wacana yang intens dan
panjang.

5.

Budaya

Yogyakarta,

dalam

wujudnya

sebagai

nilai

telah

memainkan peranan strategis dan penting khususnya dalam
proses pembentukan masyarakat Indonesia menjadi komunitas
bangsa, di mana saat ini bangsa Indonesia sudah eksis menjadi
bangsa dan negara yang berdaulat.
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Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, memberikan
Keistimewaan kepada DIY salah satunya adalah tentang Kebudayaan,
kewenangan kebudayaan tersebut, meliputi kewenangan mengatur
dan mengurus pelestarian, pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya
Jawa, Yogyakarta khususnya. Kewenangan urusan kebudayaan
tersebut didasarkan bahwa Yogyakarta – Kesultanan dan Pakualaman
– memiliki budaya yang khas, merupakan pilar dari kebudayaan Jawa
pada umumnya. Dalam konteks ini Kebudayaan, dimanifestasikan
dalam wujud nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat-istiadat, benda,
seni dan tradisi luhur memiliki akar kuat dalam masyarakat
Yogyakarta yang telah dibentuk melalui proses wacana yang intens dan
panjang. Budaya Yogyakarta, dalam wujudnya sebagai nilai telah
memainkan peranan strategis dan penting khususnya dalam proses
pembentukan masyarakat Indonesia menjadi komunitas bangsa, di
mana saat ini bangsa Indonesia sudah eksis menjadi bangsa dan
negara yang berdaulat.
Keistimewaan Bidang Kebudayaan ini, menjadi focus dan otoritas
Pemerintah Daerah DIY, maka dalam pelaksanaannya secara otomatis
akan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta Pemerintah
Desa. Oleh karena itu, kebijakan dibidang Kebudayaan, yang akan
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota wajib merujuk pada
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY. Maka,
sehubungan hal itu, Pemerintah Daerah DIY harus menjadikan
Kebudayaan

sebagai

roh

atas

seluruh

dinamika,

aktifitas

pemerintahan, dan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu,
diperlukan langkah-langkah taktis untuk penguatan nilai budaya ke
dalam

aktifitas-kehidupan

lingkungan

pemerintahan

keseharian
maupun

masyarakat,
dalam

baik

dalam

dinamika

sosial

kemasyarakatan umumnya.
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan
kegiatan dibidang Kebudayaan antara lain:
1.

Belum optimalnya upaya pelestarian yang meliputi penggalian,
reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya (budaya, adat, dan
tradisi) yang menjadi spirit Renaisans Yogyakarta;
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2.

Peninggalan

warisan

budaya

benda

semakin

terancam

kelestariannya karena dinamika perkotaan;
3.

Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap aset budaya
fisik maupun non-fisik dalam bentuk hak atas kekayaan
intelektual bangsa;

4.

Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset, untuk menarik
kunjungan wisata belum Optimal;

5.

Kelembagaan

pengelolaan

kawasan

budaya

dan

organisasi

penggerak dan penggiat seni budaya, juga belum dinamika yang
lebih dan Optimal.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Implementasi UU Nomor 13 tahun 2012, khususnya di bidang
Kebudayaan, perlu pengawalan khusus, mengingat arti
penting nilai- nilai Budaya, sebagai Ruh dan basis UndangUndang Keistimewaan dan sekaligus Ikon Daerah istimewa
Yogyakarta, sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Nasional.

2.

Peningkatan fasilitasi, dalam rangka Perekayasaan budaya
asli dalam mengahadapi terpaan budaya luar yang masifglobal kedalam budaya Adihulung Yogyakarta.

3.

Peningkatan fasilitasi pemeliharaan dan Riset budaya, dalam
konteks pelestarian dan pengembangan budaya, sebagai
artepak budaya Adiluhung harus terus didukung dan galakan.

4.

Perumusan,

Pemantapan

dan

sosialisasi

Simbol-simbol

Budaya, sebagai Inti Budaya, dan Identitas Keistimewaan
DIY, menjadi keniscayaan untuk segera diwujudkan.
5.

Perlu sosialisasi definisi kebudayaan yang sangat luas pada
masyarakat

6.

Implementasi nilai-nilai budaya Yogyakarta perlu di giatkan baik
melalui jalur Pendidikan dalam bentuk sekolah berbasis nilai
budaya maupun melalui sarana kebudayaan lainnya

7.

Fasilitasi event seni dan budaya
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7)

Urusan Keistimewaan
Melalui

UU

Nomor

13

Tahun

2012,

DIY

mendapatkan

kewenangan keistimewaan yang meliputi lima hal yakni; Tata Cara
pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan,
Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Pengaturan keistimewaan
DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan
demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin
ke-bhineka-tunggal-ika-an

dan

melembagakan

peran

dan

tanggungjawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan
mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya
bangsa.
Kelima kewenangan istimewa tersebut diharapkan menjadi energi
tambahan dan pemantik bagi Pemda DIY yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang
Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
DIY.
Sampai dengan tahun 2019 UU Nomor 13 tahun 2012 tentang
DIY telah di susun beberapa perdais yaitu :
1.

Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan dalam
urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

2.

Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perdais
Nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan dalam urusan
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

3.

Perdais Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan,

Pelantikan,

Kedudukan,

Tugas

dan

Wewenang

Gubernur dan Wakil Gubernur
4.

Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

5.

Perdais

Nomor

1

Tahun

2017

tentang

Pengelolaan

dan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
6.

Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah
Kasultanan dan Tanah Kadipaten

7.

Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan
Pengembangan Kebudayaan

137

8.

Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Dan selanjutnya dengan mendasarkan pada Perdais-Perdais yang

ada, Gubernur menerbitkan PeraturanGubernur ( Pergub ) yang antara
lain Pergub DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan
Keistimewaan, Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman
Kelembagaan

Urusan

Keistimewaan

pada

Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Kalurahan, serta Pergub DIY Nomor 85 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.
Dalam kurun tujuh tahun semenjak 2013 sampai dengan 2019,
besaran alokasi Dana Keistimewaan ( Danais ) dari Pemerintah
cenderung meningkat.

Alokasi anggaran pada tahun 2014 adalah

Rp523.874.719.000 naik cukup signifikan dibandingkan alokasi
tahun 2013 yang sebesar Rp231.392.643.500. Selanjutnya alokasi
tahun 2015 dan 2016 sama yakni Rp547.450.000.000. Untuk tahun
2017 meningkat 46.13% menjadi Rp 800.000.000.000. Tahun 2018
naik lagi menjadi Rp1.000.000.000.000 (1 trilyun), dan meningkat
20% pada tahun 2019 yakni Rp1.200.000.000.000 (1.2 Trilyun).
Alokasi Dana Keistimewaan untuk Pemda DIY dari tahun 2013 sampai
dengan 2019 terdistribusi pada Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Pemda DIY dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Pada pelaksanaan anggaran tahun 2019 Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kuolonprogo ditetapkan
sebagai pelaksana Dana Keistimewaan melalui mekanisme Bantuan
Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan sesuai kewenangan
masing-masing.
Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2019 telah disampaikan
dalam LKPJ Gubernur DIY Tahun 2019. Dimana dari Danais 1.2
Trilyun telah di alokasi ke berbagai program dan kegiatan yang
meliputi 4 urusan yakni Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan
Tata Ruang. Dalam LKPJ 2019 telah disampaikan bahwa pelaksanaan
Danais berjalan dengan baik dan realisasi fisik maupun keuangan
hasilnya cukup baik.
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Isu yang berkembang ditengah masyarakat tentang Dana
Keistimewaan adalah bahwa selama ini belum banyak informasi yang
diterima

masyarakat

tentang

peruntukan

Dana

Keistimewaan.

Kebanyakan mereka mengetahui bahwa Danais banyak digunakan
untuk membiayai berbagai kegiatan seni dan budaya seperti wayang,
atraksi budaya, merti desa/dusun dan lain sebagagainya. Sedikit yang
mengetahui bahwa Danais juga telah digunakan untuk membiayai
berbagai kegiatan dalam urusan Tata Ruang Keistimewaan yang
merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis
DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada Tanah
Kasultanan dan Kadipaten serta wilayah yang memiliki nilai-nilai
keistimewaan dan strategis baik sebagian atau seluruhnya dan
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat pentimg terhadap
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di DIY. Demikian juga
pelaksanaan Danais untuk urusan kebudayaan yang lebih luas.
Seperti

pelestarian

(warisan

budaya

dan

cagar

budaya),

pengembangan pariwisata budaya, upaya menuju Desa Mandiri
Budaya, Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi Rakyat, Upaya
Pendidikan Karakter berbasis Budaya, Upaya Pengembangan Budaya
Menyongsong era 4.0, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan
Sastra serta Pengembangan Event Budaya yang menjadi icon dan
Spektakuler.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Percepatan pembentukan regulasi untuk mempercepat programprogram Keistimewaan Yogyakarta

2.

Penguatan regulasi pendukung urusan-urusan keistimewaan DI
Yogyakarta

3.

Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya

4.

Fasilitasi desa menuju desa budaya

5.

Menjaga melestarikan adat istiadat budaya yang berkembang di
DIY

6.

Fasilitasi sosialisasi tentang keistimewaan di seluruh desa

7.

Pembuatan basis data kebudayaan dan keistimewaan
berbasiskan Teknologi.
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7)

Urusan Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan perempuan adalah istilah “klasik” yang sudah

sangat lama kita dengar. Namun sampai dengan saat ini masih sangat
relevan untuk terus menjadi program prioritas bagi pemerintah DIY.
Hal ini tentu dilatarbelakangi dengan berbagai kondisi yang ada
dimana belum memberikan ruang gerak dan kesempatan sebagaimana
yang diharapkan kaum perempuan. Data di Dinas Pemberdayaan
Perempuan,

Perlindungan

menunjukkan

angka

Anak

bahwa

dan

Pengendalian

perempuan,

30%

Penduduk,

lebih

rendah

kemungkinannya untuk bekerja dibandingkan laki-laki. Dari data
tersebut menunjukan bahwa peluang laki-laki untuk masuk/diterima
dalam dunia kerja lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan.
Oleh karenanya perlu dorongan untuk penguatan kapasitas dan
perluasan kesempatan bagi kaum perempuan.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan hasil
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2020) laki-laki sebesar
78,20%, sedangkan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki
dengan angka sebesar 64,33%. Oleh karena itu, pemberdayaan
perempuan merupakan suatu kebijakan yang sangat relevan dengan
kebutuhan saat ini. Ada tiga dimensi pemberdayaan menjadi sangat
penting untuk dilakukan, pertama; meningkatkan kapasitas diri
perempuan, kedua; membuka dan memperluas kesempatan untuk
mengembangkan potensi diri, ketiga; memperkuat daya tawar dalam
mengakses

sumber

daya.

Pemberdayaan

perempuan

melalui

penguatan program pengembangan ekonomi informal yang banyak
digeluti kaum perempuan. Kendala rendahnya pendidikan harus
mampu ditanggulangi dengan pemberdayaan disektor informal guna
peningkatan

kapasitas

ekonomi

perempuan.

Pemberdayaan

perempuan merupakan langkah yang akan memiliki pengaruh pada
berbagai sisi kehidupan. Sebagai salah satu jalan penguatan ekonomi
keluarga

terutama

dari

keluarga

miskin

(SDGs

Tujuan

1),

pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi diharapkan memiliki
andail dalam peningkatan ketahanan keluarga dan membangun
kesetaraan gender (SDGs Tujuan 5).
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Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Pengembangan

kapasitas

perempuan

guna

meningkatkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) khususnya bagi
perempuan. Target dalam SDG’s Angka 5 menyebutkan bahwa
kesetaraan gender menjadi salah satu agenda penting yang harus
dicapai.
2.

Perlunya mendorong penguatan kapasitas perempuan untuk
memasuki dunia kerja pada sektor-sektor formal.

3.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbasis
pada kelompok-kelompok usaha perempuan.

4.

Skalanya pemberdayaan perlu untuk terus diperluas bukan
hanya pada individu dan kelompok-kelompok kecil, tetapi juga
menyasar pada kelompok usaha yang lebih besar.

8)

Urusan Perlindungan Anak
Menurut

UU

Nomor

1

Tahun

1974

Tentang

Perkawian,

perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana ada perubahan atas UU
perkawinan yaitu UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU
No 1 tahun 1974. Di Indonesia, dimana pada UU No 16 tahun 2019
pasal 7, dinyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria
dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan di
UU sebelumnya usia perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16
(enam belas) tahun. Namun, pada kenyataannya, di Indonesia masih
banyak terjadi perkawinan anak yang masih berusia dibawah 19
tahun. Berdasarkan Data BPS tahun 2018, Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat nomor 2 dari bawah setelah
Riau, namun posisi ini bisa bergeser lebih baik atau lebih jelek ketika
batas minimal umur perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19
tahun. Hal ini harus dilakukan upaya terpadu untuk mencegah
perkawinan anak.
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Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (2020),
dispensasi pernikahan di DIY masih menunjukkan peningkatan dari
2018 sampai dengan 2020. Sebagian besar penyebab perkawinan anak
di DIY masih didominasi dengan factor perilaku remaja yaitu
kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Oleh karena itu, perlu ada
upaya yang terpadu untuk mencegah perkawinan anak ini.
Tabel 31.
Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini
NO

KOTA/KABUPATEN

2018

2019

2020

1.

BANTUL

75

122

238

2.

GUNUNGKIDUL

78

103

231

3.

KULON PROGO

46

38

113

4.

SLEMAN

92

130

358

5.

YOGYAKARTA

43

56

n/a

6.

DIY

334

449

940*

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama DIY, 2020
Selain persoalan sosial diatas, sebagian dari anak-anak di DIY
mengalami masalah dengan hokum atau disebut dengan Anak
Berperkara Dengan Hukum.
Tabel 32.
Anak Berperkara Dengan Hukum
NO

TAHUN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

1.

2016

283

6

2.

2017

288

4

3.

2018

285

16

4.

2019

299

19

5.

2020

L + P = 281

Sumber : Dinas P3AP2, 2020
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Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Pendewasaan

usia

perkawinan

(PUP)

antara

lain

denga

menjangkan masa pendidikan bagi anak-anak. Instrumen bea
siswa menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan pendidikan
bagi yang tidak mampu. Lama sekolah akan menjadi salah satu
pendorong opengurangan angka pernikahan dini.
2.

Skema pendidikan khusus yang mengakomodir kebutuhan
perempuan yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan dini.

3.

Optimalisasi program sekolah ramah anak, kampung ramah
anak,

sopo aruh

anak,

sebagai bagian internalisasi nilai

kebersamaan, kekeluargaan, saling menghargai dan saling
menghormati antara siswa dan remaja.
4.

Penerapan berbagai produk hukum yang membantu penyelesaian
persoalan hukum bagi anak-anak :
a.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak.

b.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan.

c.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7
Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

4.

Mendorong penyelesaian masalah hukum secara diversi, atas
kebijakan Aparat Penegak Hukum sebagai upaya perlindungan
anak.

5.

Penguatan ketahanan keluarga sebagai langkah pencegahan
terhadap konflik anak maupun tindak pidana oleh anak-anak.
Penguatan pola asuh anak dengan memperpanjang masa
pemberian ASI.

9)

Urusan Pengendalian Penduduk
Jumlah penduduk DIY sebanyak 3,67 juta orang pada September

2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Laju
pertumbuhan penduduk DIY mencapai 0,58 persen per tahun sejak
2010 hingga 2020. Jumlah penduduk DIY berdasarkan SP 2020 terus
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mengalami peningkatan dibandingkan dengan SP sebelumnya. Dalam
jangka waktu 10 tahun yaitu tahun 2010 hingga 2020, jumlah
penduduk DIY mengalami penambahan sebanyak 211,23 ribu orang
atau rata-rata 2,11 ribu orang setiap tahun.
Angka tersebut menunjukkan penurunan laju pertumbuhan
penduduk sebesar 0,46% dibandingkan periode 2000 hingga 2010
sebesar 1,04%. Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) pada
periode

1980

sampai

2000

telah

berhasil

menurunkan

laju

pertumbuhan penduduk menjadi di bawah 1 persen. DIY masih dalam
masa bonus demografi dari hasil SP 2020 ini, terlihat persentase
penduduk usia produktif dari rentang usia 15 hingga 64 tahun di DIY
mencapai 70,04 persen. Sedangkan penduduk lanjut usia (lansia)
mencapai 15,75 persen yang naik dibandingkan tahun 2010 lalu
sebesar 13,08 persen.
Permasalahan
1.

Distribusi penduduk DIY belum tersebar secara merata di seluruh
kabupaten/kota, namun relatif terkonsentrasi di Sleman yang
mencapai 30,69 persen atau sebanyak 1,1 juta orang. Selanjutnya
Bantul tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk
kedua terbesar di DIY mencapai 26,87 persen atau 986 ribu
orang, disusul Gunungkidul mencapai 20,37 persen atau
sebanyak 747 ribu orang. Kulonprogo dan Kota Yogyakarta
merupakan wilayah dengan persentase penduduk yang paling
sedikit di DIY. Penduduk DIY yang berada di Kulonprogo tercatat
11,90 persen atau 436 ribu orang dan Kota Yogyakarta sebanyak
10,18 persen atau 373 ribu orang dari total penduduk DIY.

2.

Kepadatan

penduduk

Kota

perlu

dikendalikan

untuk

menciptakan lingkungan hunian dan tumbuh kembang anak
yang sehat.
3.

Menurut hasil SP 2020, rasio jenis kelamin mencapai 98,27
dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,85 juta orang
lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki
sebanyak 1,82 juta. Dari 3,67 juta penduduk DIY, sebanyak 89,64
persen atau sekitar 3,29 juta penduduk berdomisili sesuai
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KK/KTP dan 10,36 persen atau sekitar 379,93 ribu penduduk
lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Kebijakan utama dalam Urusan Pengendalian Penduduk adalah
orientasi terwujudnya penduduk tumbuh seimbang. Sisi lain
tujuan pengendalian penduduka adalah dalam rangka menopang
pembangunan manusia yang berkualitas sebagaimana target
RPJPD DIY 2005-2025 Pembangunan Sumber Daya Manusia
unggul.

2.

Distribusi penduduk yang tersebar secara merata di seluruh DIY.
Transmigrasi lokal bisa menjadi pilihan kebijakan. Jika sudah
ditetepkan, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tentang

Pengendalian

Penduduk

bisa

menjadi

landasan

kebijakan.
3.

Pengendalian
disinsentif.

kelahiran
Bagi

yang

dengan
setuju

pendekatan
dengan

insentif

jumlah

dan

tertentu

(pembatasan) maka diberikan insentif, sementara bagi yang tidak
mengikuti kesepakatan diberlakukan disinsentif (pembatasan
jaminan sosial dari Pemerintah Daerah). Pengendalian penduduk
bersifat lebih lokalistik antar satu Kabupaten dengan Kabupaten
yang lain.
4.

Pengendalian dan pengaturan tingkat kepadatan hunian untuk
menciptakan lingkungan yang sehata secara fisik maupun nonfisik.

5.

Penegakan aturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta
Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi
Identitas Anak.
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Kependudukan dan

Kartu

10) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
1.

Bidang Kepemudaan
Undang-Undang
Nomor

Kepemudaan
kepemudaan

40

Tahun

mengamanhkan
bertujuan

untuk

2009

bahwa

Tentang

“Pembangunan

terwujudnya

pemuda

yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis,
bertanggungjawab,

berdaya

saing,

serta

memiliki

jiwa

kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik

Indonesia

Tahun

1945

dalam

kerangka

Negara

Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah DIY terikat secara
langsung dengan agenda besar pembangunan kepemudaan
sebagaimana amanah UU Nomor 40 Tahun 2009. Pembangunan
kepemudaan memiliki fokus pada dua aspek utama, yaitu
pembinaan karakter dan pengembangan kapasitas pemuda
sebagi agen pembaharu di masyarakat.
Pembangunan kepemudaan merupakan salah satu upaya
untuk

membina

generasi

muda

Indonesia.

Pembinaan

kewirausahaan pemuda masih menjadi fokus utama Pemda DIY
di tahun 2023, disamping menyelenggarakan pula sosialisasi
pertukaran pemuda antar negara dan seleksi Paskibraka. Dalam
UU Nomor 40 Tahun 2009 kewirausahaan pemuda mendapatkan
penekanan khusus dimana dalam Pasal 1 Angka 8 ditegaskan
“Pengembangan
mengembangkan
berusaha”.

kewirausahaan
potensi

Adanya

pemuda

keterampilam

pandemi

Covid-19

adalah
dan
banyak

kegiatan

kemandirian
membatasi

penyelenggaraan kegiatan kepemudaan sehingga pembinaan
pemuda lebih banyak berupa pendampingan para alumni peserta
pelatihan

sebelumnya.

Progres

para

alumni

dalam

mengembangkan kewirausahaan diharapkan mampu menjadi
pendorong tumbuhnya kewirausahaan di masyarakat, mengingat
dampak pandemi Covid-19 yang sangat besar terhadap kondisi
ekonomi masyarakat.
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Problematika muncul dengan adanya pandemi Covid-19
banyak

membatasi

penyelenggaraan

kegiatan

kepemudaan

sehingga pembinaan pemuda lebih banyak pada pendampingan
para alumni pelatihan peserta sebelumnya. Namun melihat
kinerja pembangunan pada tahun 2021 ini, sudah saatnya Pemda
DIY untuk mengoptimalkan pembangunan kepemudaan pada
umumnya dan pengembangan kewirausahaan pemuda pada
tahun

anggaran

2023.

Perlunya

DIY

memfokuskan

dan

mengoptimalkan dukungan program dan penganggaran terhadap
kebutuhan tersebut.

2.

Bidang Olahraga
Mendiskusikan tentang pembangunan olahraga di daerah,

maka kita tidak dapat memisahkan diri dari keberadaan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 Tetang Sistem Keolahragaan
Nasional menjelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan
keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses
terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran,
peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu
menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan
nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional.
Dari penjelasan tersebut secara terang benderang terbaca arah
dari

pembinaan

keolahragaan

adalah

untuk

peningkatan

kesehatan dan kebugaran serta peningkatan prestasi. Guna
mencapai agenda tersebut, maka pembinaan keolahragaan
ditempuh melalui tiga pendekatan: olahraga pendidikan, olahraga
rekreasi

dan

olahraga

prestasi.

Olahraga

pendidikan

diselenggarakan sebagai bagian dari jalur pendidikan formal
maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau
ekstrakurikuler, sejak usia dini.
Sementara untuk olahraga rekreasi diatur dalam Pasal 19
bahwa olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses
pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi
dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan,
lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga sehingga
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memiliki fleksibilitas. Adapun tujuan olahraga rekreasi adalah: a.
memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan; b.
membangun hubungan sosial; dan/atau c. melestarikan dan
meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Dari
tujuan tersebut, harapan

yang kemudian muncul adalah

pengembangan olahraga rekreasi mampu untuk meningkatkan
kesehatan dan kebugaran masyarakat sehingga masyarakat
menjadi lebih produktif. Dalam kacamata ini olahraga rekreasi
berperan dalam mengurangi angka kesakitan dan menyumbang
produktifitas.
Berkaitan dengan pengembangan olahraga prestasi, pada
tahun 2023 KONI DIY fokus melaksanakan kegiatan terkait
persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON 2023) dengan kembali
menggiatkan antara lain Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda),
Pra PON dan Pekan Olahraga

Daerah (PORDA). Selanjutnya

terkait bidang olahraga masih terus dilakukan Pemda di tahun
2023 sesuai tujuan pengembangan olahraga pelajar di DIY . Para
atlit pelajar juga masih menyelenggarakan latihan rutin sebagai
persiapan untuk menghadapi kompetisi kompetisi olahraga
mendatang.
Pada tahun 2020 KONI DIY fokus melaksanakan kegiatan
terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang pada
akhirnya ditunda pelaksanaannya tahun 2021 karena situasi
pandemi covid 19 dengan kembali menggiatkan

antara lain

Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda), Pra-PON, dan Pekan
Olahraga Daerah (PORDA) tentunta dengan Prokes yang ketat.
Selanjutnya terkait bidang olahraga, dukungan pembinaan
untuk para atlet pelajar melalui berbagai kejuaraan olahraga
masih terus dilakukan Pemda di tahun 2020 sesuai tujuan
pengembangan olahraga pelajar di DIY. Adanya pandemi Covid19 membatasi penyelenggaraan banyak kejuaraan olahraga
namun pada bulan Maret 2020 Pemda DIY masih berkesempatan
menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA). Para
atlet pelajar juga masih menyelenggarakan latihan rutin dengan
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mengikuti protokol kesehatan yang ketat sebagai persiapan untuk
menghadapi kompetisi-kompetisi olahraga mendatang.
Dalam

rangka

menuju

Pembinaan

Olahraga

nasional

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.86
tahun 2021 tentang : Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah
kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional
yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis,
akuntabel dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga rekreasi,
olahraga prestasi dan industri olahraga.
Secara sejarah dan data statistik DIY termasuk pemasok dan
penyumbang atlet elit nasional. Sarana dan prasarana yang
dimiliki DIY banyak venue yang berstandar nasional dan
internasional termasuk ada program studi olahraga di UNY. Itu
menjadi hal yang dibutuhkan persyaratan sebagai sentra
pembinaan talenta dan bibit memajukan olahraga di DIY menuju
prestasi dan men cetak juara dapat berjalan terarah, tersistematis
dan berkelanjutan. Kami memberikan semangat bahwa di tahun
2023 menjadi awal kebangkitan Olahraga dan Pemuda di DIY
dapat sinergi agar beberapa kendala diatas dapat segera teratasi
dengan baik meski dengan segala keterbatasan dan melakukan
prokes yang ketat.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

KONI dimohon memperhatikan kesejahteraan atlit dan pemain
dengan menaikan bonus bagi atlet yang berprestasi.

2.

KONI Fasilitasi pendampingan seluruh Cabor di DiY dalam
persiapan Pekan Olahraga Nasional ( PON 2023 ) dengan kembali
menggiatkan antara lain Pemusatan Latihan Daerah ( Puslatda) ,
Pra PON dan Pekan Olahraga Daerah ( PORDA ) .

3.

Pelatihan dan Workshop Kewirausahaan Pemuda

4.

Petukaran pemuda antar negara.

5.

Pengembangan olahraga rekreasi masyarakat sebagai basis upaya
“mengolahragakan masyarakat”. Guna Meningkatkan Derajat
Kesehatan dan Kebugaran Masyarakat. Pemerintah Daerah DIY
perlu untuk bersinergi dengan Komite Olahraga Rekreasi
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Masyarakat Indonesia (KORMI) DIY didalam program pembinaan
dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat.
6.

Perlunya pengembangan penyelenggaraan Sport Tourism dan
olahraga tantangan guna memantik kunjungan wisata minat
khusus

7.

Pengaruh media elektronik (gadget) memunculkan kekhawatiran
anak-anak terbiasa dengan gadget. Sinergi Bidang Kebudayaan,
Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga, bisa kembali melesatrikan
Olahraga Tradisional Dolanan Anak (gobag sodor, egrang, mainan
tradisional dan lain-lain)

yang terkikis oleh Gadget. Bentuk

kegiatan bisa bersifat Edukasi, Film melalui Sanggar-sanggar dan
Perkumpulan.
8.

Perlunya

pembentukan

Peraturan

Daerah

Tentang

Sistem

Penyelenggaraan Olahraga Daerah yang menaungi tiga dimensi
keolahragaan,

olahraga

pendidikan,

olahraga

rekreasi

dan

olahraga prestasi.
9.

Pengembangan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) sebagai tindak
lanjut dari rintisan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

10. Dengan adanya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) menjadi
pedoman untuk mengembangkan olahraga di DIY. Selanjutnya
bagaimana

memetakan

cabang-cabang

olahraga

prestasi

berjenjang yang akan dipertandingkan di PON, Sea Games, Asian
Games dan puncaknya di Olympiade.
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8.

PROGRAM STRATEGIS DIY Tahun 2023

1)

Pelabuhan Tanjung Adikarto
Salah satunya proyek strategis DIY yang sampai sekarang belum

jelas realisasinya dalahan Pelabuhan Tanjung Adikarto, yang terletak
di Kulon Progo. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto sudah diimulai
sejak

2001

dengan

adanya

studi

kelayakan

yang

kemudian

dilanjutkan dengan adanya masterplan tahun 2002 dan DED tahun
2003, Kajian Amdal 2005 dan pembangunan fisik sejak 2006. Artinya
sudah berjalan lebih dari

20 tahun sejak adanya kajian sampai

sekarang. Namun sampai sekarang Pelabuhan Perikanan Tanjung
Adikarto belum beroperasi dengan baik bahkan telah menghabiskan
anggaran lebih dari 300 milyar. Rencana KPBU (Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha) yang diinisiasi sejak 2018 sampai
sekarang belum jelas tindak lanjutnya. Namun adanya wacana
kelanjutan Pelabuhan Tanjung Adikarto yang akan dibiayai oleh
pemerintah pusat melalui APBN. Selain itu, permasalahan utama
adalah proses sedimentasi pasir laut maupun dari sungai yang sangat
tinggi sehingga tidak bisa dimasuki oleh kapal-kapal berukuran besar
yang harus diatasi dengan adanya pembangunan breakwater yang
sampai sekarang masih kurang 170 m di sisi timur dan 150 m di sisi
barat.
Rekomendasi Kegiatan
1.

Perlunya road map dan tata kala yang jelas terkait pembangunan
Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto apabila akan dilanjutkan
sebagai pengungkit sektor perikanan dan kelautan.

2.

Apabila pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto
tidak

feasible

dilakukan

untuk

alternatif

dilanjutkan

alih

pembangunannya

pemanfaatan

Pelabuhan

perlu

Tanjung

Adikarto untuk kepentingan yang lain, seperti kepentingan
pariwisata, sehingga tidak berlarut-larut karena anggaran yang
dikeluarkan sudah sangat banyak.
3.

Akselerasi

implementasi

pembangunan

Pelabuhan

Adikarto oleh pemerintah pusat melalui APBN.
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Tanjung

2)

Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)

Latar Belakang
Salah satu strategi untuk menekan ketimpangan pembangunan
di DIY adalah dukungan pembangunan infrastruktur terutama di
wilayah bagian selatan melalui pembangunan Jalur Jalan Lintas
Selatan (JJLS). Berpindahnya lalu lintas penerbangan komersil dari
Bandara Adi Sucipto ke Bandara Yogyakarta International Airport,
berdampak pada pola pergerakan lalu lintas kendaraan yang semula
kearah timur menjadi kearah barat. Hal ini berdampak terhadap
tingkat pelayanan lalu lintas di sekitar jaringan jalan Bandara
Yogyakarta International Airport.
Jalur Jalan lintas Selatan diharapkan menjadi pemicu bagi
pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan selatan, sekaligus menjadi
penyeimbang

pertumbuhan

ekonomi

wilayah

dan

mengurangi

kesenjangan antar wilayah. Seperti diketahui bahwa dalam rangka
mewujudkan pengembangan wilayah khususnya pembangunan jalan
JJLS telah disepakati antara pemerintah daerah dengan pemerintah
pusat dalam hal pembagian tanggung jawab dan yang menjadi
kewajiban masing-masing diatur sebagai berikut :
1.

Pemerintah Daerah baik kabupaten setempat maupun DIY sesuai
kemampuan keuangan daerah tiap tahunnya mengalokasikan
anggaran untuk pembebasan tanah, tanam tumbuh/karangkitri
maupun bangunan.

2.

Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Kementerian Pekerjaan
Umum

berkewajiban

melaksanakan

pembangunan

fisik

konstruksi jalan berikut bangunan pelengkapnya pada lokasi
yang tanahnya telah dibebaskan oleh Pemda DIY.
Jaringan
kedudukan

jalan

yang

sebagai

sangat

prasarana

penting

dan

transportasi
strategis

dalam

memiliki
rangka

mendukung terciptanya aksesibilitas arus manusia, barang dan jasa
secara meluas di seluruh wilayah. Infrastruktur jalan sebagai
kebutuhan dasar yang diperlukan sebagai layanan dan fasilitas dalam
menunjang perekonomian, sosial dan budaya dapat berfungsi dengan
baik. Pengembangan sarana dan prasarana jalan di wilayah DIY

152

meliputi 3 Kabupaten yaitu Gunungkidul (76,34 km), Bantul (16,58
km) dan Kulon Progo (23,15 km) yang dalam hal ini dikenal dengan
Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 116,07 km. Pelaksanaan
Konstruksi Jalur Jalan Lintas Selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta
dilakukan secara bertahap. Telah dilakukan pembebasan lahan
selebar 30 m untuk rencana pembangunan jalan 4 lajur,sebagai tahap
pertama telah dibangun jalan dengan tipe jalan 2 (dua) lajur dengan
lebar 7 m. Sampai dengan akhir tahun tahun 2019, dari target
pembebasan tanah seluas 3.771.128 M2 telah dapat dibebaskan
seluas 2.600.374 M2 (68.95%). Sedangkan untuk pembangunan
konstruksi jalan, dari target 116,07 km, telah diselesaikan sepanjang
75,89 km (65,38%), dimana 2,6 km diantaranya telah mempunyai
lebar 14 m (dari Congot kearah timur 2 km dan dari arah Duwet ke
arah barat 0.6 km ), sedangkan untuk ruas lainnya masih dengan
lebarperkerasan 7 m. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan JJLS,
Pemda DIY melaksanakan pembebasan lahan, sementara fisik
konstruksi dilaksanakan melalui dana APBN. Pemda DIY melalui dana
keistimewaan

mengalokasikan

anggaran

2020

untuk

beberapa

kegiatan. Sebagai solusi dari permasalahan di atas, dilakukan
koordinasi dan sinergitas yang baik antar Lintas sektor dengan
BPN/Kantor Pertanahan yang berwenang untuk penerbitan sertifikat
sebagai penyelesaian permasalahan sertifikasi, khususnya sertifikasi
Tanah JJLS.
Rekomendasi Kegiatan
1.

Kebutuhan pembebasan lahan untuk JJLS sangat besar,
sehingga proses pembebasan dan pembangunan konstruksinya
memerlukan perencanaan yang cermat dengan tahapan yang
berkelanjutan. Pembebasan lahan di Desa Kemadang dimana
masih terdapat warga yang tidak sepakat dengan nilai ganti rugi
dan mengajukan keberatan. Perlunya Koordinasi dan sinergitas
yang baik antar Lintas sektor dengan BPN/Kantor Pertanahan
yang berwenang untuk penerbitan sertifikat.

2.

Untuk percepatan pembangunan fisik kontruksi JJLS diharapkan
Pemerintah

Daerah

DIY

terus
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melakukan

koordinasi

dan

mengusulkan

kepada

Pemerintah

mengingat

pentingnya

pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan maka diperlukan
langkah-langkah taktis sebagai upaya percepatan pembangunan.
3.

Perlu penjabaran lebih detail mengenai rencana pembangunan
JJLS, mengingat JJLS sebagai poros utama yang membentang
dari ujung barat di Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan
dengan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan berakhir di ujung
timur pada Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan dengan
Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.

4.

Perlunya Koordinasi dan sinergitas yang baik antar Lintas sektor
dengan

BPN/Kantor

penerbitan

sertifikat

Pertanahan
sebagai

yang

berwenang

penyelesaian

untuk

permasalahan

sertifikasi, khususnya sertifikasi Tanah JJLS.
5.

Rencana pembangunan JJLS di DIY yang terkait dengan akses
jalan menuju JJLS khususnya yang merupakan wewenang
pemerintah Provinsi DIY saat ini yang menjadi salah satu prioritas
pembangunan di kab. Gunungkidul pada ruas Gading – Playen –
Paliyan - Saptosari yang merupakan askes menuju JJLS.

6.

Disisi lain perlu penjabaran lebih detail mengenai rencana
pembangunan JJLS, mengingat JJLS sebagai poros utama yang
membentang dari ujung Congot ( kab. Kulonprogo ) sanpai desa
Duwet (Kab.Gunungkidul) yang berbatasan dengan kabupaten
Wonogiri. Bagaimana terkait sarana penunjang menuju JJLS
yang dapat dirasakan oleh masyarakat?

3)

Jogja Smart Province (JSP)
Permasalahan yang muncul : minimnya dokumentasi digital,

perlunya gudang data/data warehouse
Rekomendasi Kegiatan
1.

Membangun

komunikasi

dengan

Kabupaten

pendokumentasian digital dan integrasi sistem data
2.

Membuat dokumentasi digital
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Kota

dalam

3.

Fasilitasi Sarana Prasarana JSP seperti data warehouse

4)

Reformasi Birokrasi
Permasalahan yang muncul : Belum optimalnya layanan berbasis

web 4.0, kurang optimal dalam menghadapi era global dimana
birokrasi dituntut responsif, dinamis dan efisien dengan postur
organisasi yang simpel, regulasi tidak berbelit, dan SDM profesional
Rekomendasi Kegiatan
1.

Fasilitasi pendampingan dalam pelayan publik

2.

Penguatan SDM pegawai

3.

Fasilitasi alat ukur yang mengukur out put dari program kegiatan
agar terukur kinerja pegawai, kinerja organisasi dan kinerja
program

5)

Pembangunan RSUD Wates menjadi Rumah Sakit
Berstandar Internasional
Permasalahan yang muncul: belum optimalnya tata kelola RSUD

dan SDM yang belum sesuai dengan standar internasional
Rekomendasi Kegiatan
1.

Membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pihak

2.

Penguatan Sumber daya RSUD

3.

Peningkatan kualitas SDM agar berstandar internasional.

6)

Pengembangan Jogja Agro Techno Park (JATP)
Permasalahan yang muncul : nomenklatur, hasil propduk belum

bisa dijual menunggu payung hukum, keberadaan JATP belum
dicantumkan dalam tata ruang kabupaten kulonprogo
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Komunikasi dan koordinasi dengan Bapenas terkait nomenklatur

2.

Membuat payung hukum
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3.

Komunikasi dan Koordinasi dengan Pemkab Kulon progo terkait
Tata ruang

7)

Pembangunan Bandara Yogyakarta Internasional Airport
(YIA)
Konsep transit on development menuntut dan mensyaratkan

pembangunan bandara, terminal, stasiun kereta maupun lainnya,
sebagai konsep pembangunan yang menyatu antara bangunan utama
bandara

berupa

landasan

pacu,

terminal

penumpang

dengan

pembangunan kawasan bandara. Pembangunan ini semestinya
menyatu dan tidak boleh terpisah satu dengan yang lain. Namun
sampai dengan sejauh ini pembangunan bandara masih menyisakan
beberapa

pekerjaan

yang

harus

diselesaikan,

antara

lain

permasalahan green desain mitigasi bencana belum jadi, jalur kereta
api dari menuju bandara belum optimal, maupun pemanfaatan ruang
didalam terminal penumpang dan area lainnya.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Komunikasi dan koordinasi dengan BNPB terkait green desain
mitigasi bencana.

2.

Komunikasi dan Koordinasi dengan PT KAI terkait jalur kereta
api.

3.

Pemenuhan sarana prasarana pendukung bandara, seperti
SPAM.

8)

Program Strategis DIY Penataan Kawasan Sumbu Filosofi
Penataan sumbu filosofi khususnya di kawasan Malioboro

menghadirkan permasalahan antara lain terhambatnya lahan parkir
di

jalan-jalan

penopang/sirip

Malioboro.

Hal

lain

yang

juga

memunculkan permasalahan adalah belum terlaksananya Malioboro
sebagai kawasan pedestarian. Demikian pula dengan belum adanya
lembaga yang secara khusus mengelola kawasan sumbu filosofi
dengan professional.

156

Rekomendasi Kegiatan
1.

Komunikasi dan koordinasi dengan para pihak agar alih lahan
bisa segera dilakukan.

2.

Kajian mendalam dalam penerapan kawasan Maliboro sebagai
kawasan pedestarian.

3.

Perlu adanya lembaga atau badan yang mengelola kawasan
Malioboro secara professional.

4.

Penguatan ekonomi masyarakat di Malioboro dan daerah yang
terdampak kawasan pedestarian.

5.

Failitasi sumber daya pelaku UMKM di kawasan Malioboro dan
daerah yang terdampak kawasan pedestarian.

9)

Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan
Pengelolaan sampah saat sekarang ini dapat dikatakan memiliki

kesulitan tersendiri oleh beberapa sebab yang melatarbelakangi.
Beberapa sebab antara lain volume sampah yang cenderung terus
bertambah, keluasan TPS dan TPA yang stagnan, serta untuk saat
sekarang ini ditambah dengan sampah medis berupa masker. Berbagai
persoalan ini akhirnya memunculkan permasalahan baru, yaitu daya
tampung TPA Piyungan yang terbatas membuat seringkali terjadi
antrian di TPS-TPS dan penutupan sementara TPA Piyungan.
Demikian pula dengan pengelolaan lindi di TPA Piyungan belum
optimal. Drainase tidak berfungsi secara optimal sehingga perlu untuk
terus dioptimalkan perawatan dan peningkatan kapasitas drainase.
Akses jalan untuk keluar masuk kawasan TPA Piyungan sering
mengalami kerusakan.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Optimalisasi pengelolaan dengan mendasarkan pada idealisme
dalam

Peraturan

Daerah

Nomor

3

Tahun

2013

Tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.
2.

Kajian pengurangan sampah dari Kabupaten/Kota dengan
pembangunan tempat daur ulang atau pengolahan sampah di
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masing-masing

Kabupaten/Kota

guna

mengurangi

jumlah

sampah yang dibuang ke TPA Piyungan.
3.

Komunikasi dan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait
rencana pembangunan tempat daur ulang atau pengolahan
sampah di masing-masing Kabupaten/Kota guna mengurangi
jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan.

4.

Sosialisasi paradigma Pengelolaan Sampah secara partisipatif
dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) sejak dari sumber
sampah (rumah tangga).

5.

Fasilitasi pembangunan tempat daur ulang atau pengolahan
sampah di masing-masing Kabupaten/Kota guna mengurangi
jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan.

6.

Komunikasi dan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait
pemilahan samapah dan angkutan sampah yang telah dipilah,
jangan sampai sampah yang dipilah tercampur dengan sampah
tidak terpilah

7.

Peningkatan sarana prasarana bongkar sampah agar tidak terjadi
antrean yang berkepanjangan.

8.

Memberikan

edukasi

pada

masyarakat

terdampat

serta

penguatan ekonomi masyarakat terdampak TPA Piyungan.
9.

Fasilitasi drainase dan fasiliatasi jalan dari dan ke TPA Piyungan,
seta fasilitasi pengelolaan lindi untuk bisa dimanfaatkan lebih
baik lagi.

10. Pembangunan Taman Budaya Se-DIY
Permasalahan yang muncul: optimalisasi fungsi taman budaya
sebagai pusat penajuan budaya, belum adanya program yang
menjadikan taman budaya mudah diakses oleh seniman, budayawan,
masyarakat sebagai pusat pemajuan budaya
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Fasilitasi penggunaan taman budaya oleh seniman, budayawan
dan masyarakat dalam upaya pemajuan budaya.

2.

Fasilitasi rencana strategis pengembangan budaya melalui taman
budaya.
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3.

Penguatan sumber daya pengelola tam,an budaya, seniman,
budayawan dan masyarakat agar mampu memajukan budaya
melalui taman budaya.

11) Penanggulangan Kemiskinan DIY
Problematika kemiskinan di DIY bukanlah persoalan yang
sederhana, apalagi hanya sebatas persoalan angka. Kemiskinan
menjadi problematika serius dan berkepanjangan yang belum mampu
terpecahkan dengan berbagai intervensi kebijakan. Target penduduk
miskin di DIY berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) untuk nasional sebesar 6,0-7,0% selama
kurun waktu 2020-2024. Sementara untuk DIY berdasarkan pada
RPJMD 2017-2022 hasil revisi, maka kemiskinan dipatok pada angka
7% pada akhir 2022. Realita saat sekarang ini angka kemiskinan DIY
belum mengarah pada target RPJMD oleh karena saat pandemi justeru
terjadi penambahan penduduk miskin akibat kehilangan pekerjaan.
Jumlah pada tahun 2021 ini tembus pada angka 12,8%, naik dari
tahun sebelumnya. Permasalahan lain yang muncul adalah belum
optimalnya intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan di DIY
yang disupport dari APBD DIY. Sebagai perbandingan dapat kita lihat
angka dalam Tabel.
Tabel 33.
Perbandingan Program dan Kegiatan
TOTAL
TOTAL
ANGGARAN
PROGR KEGIAT (RUPIAH/MIL
AM
AN
YAR)
2018
12
22
75,80
2019
38
38
173,42
2020
41
41
110,91
2021
n/a
n/a
n/a
Sumber : Bappeda DIY, 2021
TAHU
N

INDEKS
KEDALAM
AN
2,07
1,74
1,94
2,42

INDEKS
KEPARAH
AN
0,50
0,38
0,46
0,65

Melihat angka pada Tabel tersebut diatas, maka terbaca bahwa
intervensi penurunan kemiskinan di DIY sebanding dengan intervensi
penurunan

kemiskinan

di

DIY
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sebanding

dengan

dana

yang

dialokasikan. Namun tentu bukan berarti bahwa jika anggaran yang
dialokasikan besar, maka otomatis kemiskinan menurun. Koordinasi
lintas sektor dan lintas kewenangan perlu untuk terus dikuatkan.
Keterlibatan perangkat daerah yang masih sektoral bergerak sendirisendiri perlu untuk dikikis habis. Belum adanya rencana strategis
yang terintegrasi dalam penanganan kemiskinan, perlu untuk kita
wujudkan dengan mendasarkan basis data yang valid (evidence
based). Demikian pula dengan dukungan swasta dan pemanfaatan
dana CSR dari perusahaan, pemanfaatan zakat dari Baznas, peran
organisasi kemasyarakatan/organisasi keagamaan dan lainnya.
Rekomendasi Kebijakannya Adalah
1.

Perlunya pengukuran kemiskinan di DIY yang menggunakan
pendekatan multidimensional bukan hanya pada satu ukuran
pengeluaran per kapita. Langkah sinergis ini perlu untuk
dilakukan dengan BPS.

2.

Perlunya pengembangan program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat dengan elibatan masyarakat
secara berkelompok. Intervensi kebijakan yang dilakukan perlu
untuk difokuskan pada pemberdayaan berbasis kelompok.

3.

Dalam

rangka

untuk

meningkatkan

sekaligus

ketahanan

keluarga, maka salah satu pilihan penanganan kemiskinan DIY
bisa berbasis pada pemberdayaan perempuan. Hal ini seiring
dengan peningkatan perekonomian perempuan dengan basis
sektor informal.
4.

Membuat rencana strategis penanggulangan kemiskinan yang
terintegrasi dan ditindak lanjuti MOU lintas sektor, lintas
kewenangan, perguruan tinggi, swasta dan komunitas.

5.

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor lintas
kewenangan

6.

Membuat base data kemiskinan dengan basis sampai dengan
tingkat paling rendah di pedukuhan atau RW.

7.

Membuat aplikasi pengentasan kemiskinan yang bisa diakses
oleh lintas sektor lintas kwewenangan, perguruan tinggi, swasta
dan komunitas.
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8.

Membangun gerakan budaya mandiri.

9.

Penguatan sumber daya keluarga miskin.

10.

Fasilitasi keluarga miskin.

11.

Pemanfaatan CSR untuk penguatan ekonomi keluarga miskin.

12.

Penguatan sumber daya pendamping keluarga miskin dan
organisasi sosial masyarakat.

13.

Konsistensi kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY
sebagai salah satu jalan pengurangan kemiskinan.
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BAB IV
PENUTUP
Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY bukanlah naskah tertulis yang
akan berhenti dengan tersusunnya naskah dalam buku yang indah.
Namun Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY diharapkan mampu menjadi
bahan penelahaan Gubernur dan jajaran Pemerintah Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023.
Momentum penting perencanan pembangunan tahun 2023 bukan
hanya pada dimensi ketepatan program dan kegiatan yang bermanfaat
langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Namun lebih dari itu,
program yang disusun tepat oleh karena perencanaan yang mendalam
dengan berbasis data, serta mewujud sebagai sinergi antar pemangku
Pemerintah Daerah dan DPRD DIY.
Dengan tersusunnya naskah Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY
untuk penyusunan RKPD DIY Tahun 2023. Sinergi perencanaan dari
proses teknokratis, top down dan bottom up, disenyawakan dengan
proses politis dan partisipatif dari Angota DPRD DIY. Proses partisipatif
masyarakat melalui Anggota DPRD DIY memiliki peran strategis
sekaligus sebagai penguatan fungsi representasi Anggota DPRD DIY
terhadap

masyarakat

serta/partisipasi

yang

masyarakat

diwakilinya.
dalam

Penguatan

perencanaan

peran

pembangunan

daerah perlu untuk terus dikuatkan sebagai bagian dari peningkatan
kualitas perencanaan pembangunan di DIY.
DPRD DIY terus mendorong kepada Pemerintah DIY untuk
menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan berbasis data
(evidence based) dipadukan dengan peran partisipatif masyarakat.
Pola yang demikian ini perlu untuk terus didorong pada masa
mendatang sebagai bagian dari tanggungjawab seluruh pemangku
kepentingan. Jika kita mengingat perencanaan yang baik adalah
separuh

langkah

perencanaan

guna

sudah

mencapai

semestinya

tujuan,

disusun

maka

sebaik

penyusunan

dan

secermat

mungkin, guna mencapai hasil yang lebih optimal. Pola relasi yang
sinergis antara DPRD DIY dengan Pemerintah Daerah DIY, menjadi
kata kunci keberhasilan dalam tahapan perencanaan.
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Pada

kesempatan

yang

sangat

baik

ini

DPRD

DIY

mengharapkan pelaksanaan program pembangunan sebagaimana
tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2023, dapat terlaksana dengan
sungguh-sungguh sehingga target-target pembangunan khususnya
terhadap

persoalan

utama

penanganan

kemiskinan,

Indeks

Pembangunan Manusia, kesenjangan pendapatan dan ketimpangan
pembangunan antar wilayah. Sisi lain dengan pencapaian terhadap
tiga target utama tersebut, maka persoalan-persoalan lain juga
mampu tertangani dengan baik. Meliputi kesejahteraan, tingkat
kesehatan yang baik, tingkat kebugaran, serta produktifitas aparatur
masyarakat. Akhirnya, dengan kerja keras dan sinergi kebersamaan
antar pemangku kepentingan, kami berharap semoga pembangunan
di DIY benar-benar mampu mewujudkan masyarakat DIY yang
bermartabat dan berkeadaban.
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