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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan secara umum dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu
perencanaan

pembangunan,

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan. Ketiga tahapan
tersebut memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas
pembangunan yang dilaksanakan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004

DI
Y

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan
adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

D

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang

PR

tersedia (pasal 1 ayat 1). Sedangkan perencanaan pembangunan adalah

tD

suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu

ar

ia

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

et

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Se
kr

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, Pasal 342 ayat 1 huruf c, RPJMD
dapat dilakukan perubahan jika terjadi perubahan yang mendasar yang
mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.
Hingga akhir tahun 2019 terdapat tiga indikator kinerja utama yang
belum tercapai dari 14 indikator yang tercantum dalam RPJMD. Ketiga
indikator tersebut adalah indeks pembangunan manusia, pengentasan
1

kemiskinan atau rasio gini. Adanya wabah Coronavirus Disease (Covid-19)
membuat target yang belum tercapai pada tahun 2019 tidak hanya
berpengaruh pada tahun 2020 namun juga kepada kemampuan pencapaian
pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengingat sebagian alokasi anggaran
digunakan untuk program tanggap darurat untuk penanggulangan wabah.
Wabah

Covid-19

berdampak

luas

terhadap

sektor

pendidikan,

pariwisata dan budaya sebagai sektor utama penggerak perekonomian di
DIY. Ditutupnya sekolah, perguruan tinggi serta tempat pariwisata punya
dampak besar terhadap menurunnya kinerja ekonomi. Berdasar laporan
BPS, perekonomian DIY pada triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019

DI
Y

mengalami kontraksi yang dalam yaitu 6,74 persen atau berbalik arah jika
dibanding pertumbuhan periode yang sama di tahun 2019 sebesar 6,77

D

persen. Bila dibanding triwulan I-2020 perekonomian DIY juga mengalami

PR

kontraksi sebesar 6,65 persen1.

tD

Jika melihat data Pada triwulan I dan II Tahun 2020, indikator capaian
sudah tidak sesuai dengan rencana pada RPJMD. Menurut kepala Bappeda

ia

DIY, Pemda DIY telah mengalokasi Belanja Tak Terduga (BTT) Rp600 miliar

ar

tahun ini, dengan realisasi Rp330,7 miliar per 30 Juni 2020.2 Selain itu

et

wabah covid-19 berdampak secara langsung kepada turunnya Pendapatan
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Asli Daerah (PAD) DIY hingga 50 persen pada tribulan I.3 Hal ini disebabkan
hampir semua sektor usaha di DIY mengalami keterpurukan sebagai
dampak wabah covid-19. Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya banyak
PHK

yang

menyebabkan

naiknya

angka

pengangguran

yang

akan

berpengaruh pada angka kemiskinan yang diprediksi akan naik.
Adanya situasi ini maka Pemerintah Daerah DIY perlu memastikan dan
menentukan hal-hal yang perlu dilakukan. Proyeksi Pembangunan yang
telah ditetapkan dalam RPJMD dialihkan untuk pembangunan Sumber
Daya Manusia dalam rangka recovery pasca pandemi Covid-19. Sementara
itu untuk recovery dan pembangunan kembali tentu akan membutuhkan
1https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1028/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulan-ii-2020.html
2https://akurat.co/news/id-1180399-read-pandemi-covid19-bikin-realisasi-penyerapan-apbd-diy-seret
3https://www.beritasatu.com/jeis-montesori/nasional/646081/dampak-covid19-pad-diy-menurun-drastis

2

waktu yang panjang. Sedangkan kondisi keuangan DIY sudah tidak
proporsional.
Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai studi
pendamping indikator-indikator pencapaian RPJMD pasca Covid-19. Kajian
ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana indikator-indokator
pencapaian RPJMD pasca covid-19.
Dengan adanya peran DPRD DIY bersama-sama Kepala Daerah
melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan
RPJMD, diperlukan kajian secara akademik terhadap dokumen rancangan
perubahan RPJMD. Selain itu dengan kedudukan DPRD DIY sebagai wakil
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rakyat, dalam melakukan kajian terhadap rencana perubahan RPJMD juga

PR

D

perlu memperhatikan masukan dari masyarakat secara luas.
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B. Identifikasi Masalah

ia

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi

ar

beberapa permasalahan, yaitu:

et

a. Bagaimana dampak Wabah Covid-19 terhadap perubahan target

Se
kr

capaian indikator kinerja utama dalam RPJMD DIY 2017-2022?
b. Bagaimana penyesuaian target capaian indikator utama dan upaya
pencapaian dalam 2 tahun masa RPJMD yang masih tersisa?
c. Mengapa perlu penyusunan Kajian Implementasi/Evaluasi terhadap
capaian indikator-indikator kinerja sebagai dasar perubahan RPJMD?
C. Maksud, Tujuan, dan Kegunaan
C.1. Maksud
Maksud penyusunan kajian pengawasan studi pendamping indikatorindikator

pencapaian

RPJMD

pasca

covid-19

adalah

untuk

memberikan review terhadap capaian indikator utama dan bahan
masukan perubahan RPJMD DIY 2017-2022.

3

C.2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan kajian pengawasan studi pendamping
indikator-indikator pencapaian RPJMD pasca covid-19 adalah untuk:
a. melakukan kajian akademik terhadap pencapaian indikatorindikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD; dan
b. mengumpulkan dan menimbang masukan-masukan masyarakat
dan stake holder sebagai bahan perubahan RPJMD DIY 20172022.
C.3. Kegunaan
KajianPengawasan

Studi

Pendamping

Indikator-Indikator

DI
Y

Hasil

Pencapaian RPJMD Pasca Covid-19 diharapkan dapat menjadi bahan

materi

telaah

perundangan

PR

1. Tersusunnya

D

untuk peninjauan terhadap kebijakan yang tetap akan diberlakukan.
dan

dokumen

tD

perencanaan pembangunan pemerintah dan daerah yang relevan.

ia

2. Tersusunnya peta permasalahan dan isu-isu strategis daerah

arah

kebijakan

ar

3. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi,
dan

program

pembangunan

daerah

dalam
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Perubahan RPJMD

4. Tersusunnya rekomendasi program dan kegiatan dalam perubahan
RPJMD DIY 2017-2022.
D. Metode
Di dalam Kajian Pengawasan Studi Pendamping Indikator-Indikator
Pencapaian RPJMD Pasca Covid-19 menggunakan 2 metode secara
beriringan.

1. Metode Yuridis Normatif
Dalam mengkaji aspek hukum, metode pendekatan yang digunakan
adalah metode yuridis normative. Hal ini dilakukan melalui studi pustaka
4

dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen peraturan perundangan
yang terkait dengan perencanaan pembangunan.
Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan antara lain:
a. Bahan hukum primer, yakni ketentuan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kedudukan, peran, dan fungsi
Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam
(1) Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang No. 9 Tahun 1955 tentang Perubahan UU No. 3 jo.
No.

19

Tahun

1950

tentang

Pembentukan

Daerah

Istimewa

DI
Y

Jogjakarta, (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
(3), UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

D

Nasional (SPPN), PP No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Tahapan,

Tata

Cara

PR

Rencana Pembangunan Nasional; PP RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

tD

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, PP No 17 tahun 2017

ia

tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran dan

ar

Pembangunan Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun

et

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
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Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rancana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

b. Bahan Hukum Primair Terkait Kebencanaan non Alam
Pembuatan kebijakan ini disamping bersumber dari bahan hukum
primary yang bersifat ordinary juga terdapat bahan hukum primar
yang bersifat khusus yang disebabkan karena keadaan darurat
berupa bencana non alam karena wabah Virus Covid19. Bahan
hukum primair khusus ini sedemikian juga secara sistematis
bersumber dari ketentuan ketentuan baik secara atributif maupun
delegatif

Peraturan perundangan Kebencanaan non Alam berupa

Perpu No 1

Tahun 2020 kemudian dikaitkan dengan aturan
5

dibawahnya dalam rangka untuk mengacu, menyesuaikan dan
mengsinkronkan antara perencanaan pembangunan di tingkat
nasional kepada daearah maka lebih teknis diatur ke dalam aturan
dibawahnya

yaitu PMDN No 86 Tahun 2017 mengatur mengenai

kewenangan dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah membuat
Perubahan

Kebijakan

Perancanaan

Pembangunan

Daerah

berdasarkan indicator indicator yang dibuktikan diranah praktek
penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan terjadi bencana non
alam.
c. Bahan hukum sekunder, yakni bahan bacaan atau literatur yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil-

DI
Y

hasil penelitian, survei dan literatur yang terkait dengan Perubahan
Kebijakan Publik yaitu Perubahan Perencanaan Pembangunan

D

Daerah akibat bencana non alam Covid19.

PR

d. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan

tD

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa
kamus hukum dan ensiklopedi ilmu hukum.

ar

digunakan, antara lain:

ia

Untuk mendapatkan bahan sebagaimana dimaksud di atas, metode yang

et

a) Studi kepustakaan
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Studi kepustakaan diharapkan dapat menggali data dan informasi
yang

diperlukan

berhubungan

dengan

gagasan-gagasan

pengaturan, jangkauan, objek, atau arah pengaturan mengenai
perangkat desa sesuai prinsip-prinsip rasional, kritis, obyektif, dan
impersonal dari berbagai sumber
b) Pengumpulan data
Data sekunder diperoleh selain melalui konsultasi publik atau
seminar atau diskusi dengan beberapa nara sumber yang
mempunyai keahlian di bidang berkaitan dengan aspek-aspek yang
berkaitan

dengan

pengaturan

mengenai

kebijakan

publik.

Masukan dari para nara sumber merupakan satu rangkaian dalam
proses penyempurnaan dan sekaligus menjaring aspirasi dari
pemangku kepentingan.
6

Metode analisis yang digunakan sesuai dengan permasalahan dan
prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan agar penyusunan naskah
akademik sejalan dengan asas yang ditetapkan dalam pembentukan
peraturan

perundang-undangan,

maka

penyusunan

naskah

akademik menggunakan pendekatan analisis, antara lain analisis
kualitatif.
Dalam melakukan analisis, hal-hal yang diperhatikan antara lain:
a) Aspek

empiris,

ketentuan

bahwa

peraturan

norma-norma

yang

perundang-undangan

termuat
ditinjau

dalam
dari

suatu Rancangan Peraturan Daerah.

DI
Y

permasalahan saat ini dan masa mendatang dengan kehadiran
b) Aspek yuridis, yaitu norma-norma yang termuat dalam ketentuan

D

peraturan perundang-undangan dan bentuk pelaksanaannya

PR

sebagai bahan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah,

tD

dengan cara menggali berbagai dinamika dan realita dari berbagai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

ia

RPJMD;

ar

c) Aspek teori hukum, antara lain:

et

(1) Prinsip-prinsip dalam pembentukan norma;

Se
kr

(2) Aspek bahasa hukum, bahwa sesuai kaidah bahasa hukum
namun mudah dipahami setiap orang tanpa mengabaikan
kaidah Bahasa Indonesia
2. Metode Empiris (Kualitatif – Kuantitatif)
Dalam melakukan analisa terhadap capaian indikator dalam RPJMD
dan dampak wabah Covid-19, dilaksanakan penelitian empiris yang
memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.Penelitian ini mencakup
telaah dokumen-dokumen perencanaan pemerintah DI Yogyakarta dan
dokumen-dokumen

lain

yang

terkait,

telaah

indikator-indikator

perkembangan sosial ekonomi DI Yogyakarta dan perkiraan indikatorindikator sosial ekonomi DI Yogyakarta pada tahun 2021 dan 2022.
7

a. Metode Analisis
1. analisis isi (content analysis). Analisis ini dimaksudkan untuk
mendalami isi dokumen-dokumen perencanaan pemerintah DI
Yogyakarta dan dokumen-dokumen lain yang terkait, publikasi
Pemerintah DI Yogyakarta, publikasi Bank Indonesia dan laporanlaporan Badan Pusat Statistik. Di luar itu, analisis isi juga
dimaksudkan untuk mendalami pandangan-pandangan para
pelaku

ekonomi,

pejabat

pemerintah

dan

para

ahli

akan

dikumpulkan melalui focused group discussion (FGD).
2. perkiraan

(forecasting).

Analisis

ini

dimaksudkan

untuk

DI
Y

memperkirakan nilai-nilai indikator-indikator sosial ekonomi DI
Yogyakarta pada tahun 2021 dan 2022. Analisis ini bersifat

D

kuantitatif didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu.

PR

Khusus untuk pemrakiraan pertumbuhan ekonomi DI Yogyakarta,

tD

metode yang digunakan untuk pemrakiraan adalah metode
pemrakiraan

kuantitatif.

Secara

lebih

teknis,

model

yang

ia

digunakan adalah model Exponensial Triple Smoothing (ETS).

ar

Exponential Smoothing adalah suatu tipe teknik peramalan rata-

et

rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa

Se
kr

lalu dengan cara eksponensial sehingga data paling akhir
mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dalam rata-rata
bergerak. Exponential Smoothing terdiri dari 3 macam yaitu Singel,
Double,

Triple.

Exponensial

Tripel

Smoothing

sangat

efektif

digunakan ketika pola data bersifat musiman.
Permrakiraan didasarkan pada data time series PDRB riil (seri
2010) yang dibagi menurut masing-masing lapangan usaha.
Pembagian data menurut masing-masing lapangan usaha dipilih
untuk memastikan bahwa efek musiman pada berbagai lapangan
usaha yang berbeda terakomodasi dalam analisis.
b. Lokasi Penelitian
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Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
c. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder
dan data primer. Data sekunder berupa teks-teks perencanaan
Pemerintah DI Yogyakarta dan indikator-indikator perkembangan
sosial ekonomi DI Yogyakarta akan diambil dari sumber-sumber
berupa dokumen-dokumen perencanaan pemerintah DI Yogyakarta
dan dokumen-dokumen lain yang terkait, publikasi Pemerintah DI
Yogyakarta, publikasi Bank Indonesia dan laporan-laporan Badan
Pusat

Statistik.

Sementara,

data

primer

berupa

pandangan-

DI
Y

pandangan para pelaku ekonomi, pejabat pemerintah dan para ahli
akan dikumpulkan melalui focused group discussion (FGD).

D

d. Teknik Pengumpulan Data

PR

Seperti telah disebutkan di atas, pengumpulan data dalam penelitian

tD

ini akan dilaksanakan melalui dua metode berbeda. Pertama, telaah
kepustakaan. Kedua, focused group discussion.

Se
kr

et

ar

ia

e. Kerangka Berpikir

Gambar 1 Kerangka Berfikir Penelitian
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BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis
A.1. Perencanaan Pembangunan
Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004, pengertian perencanaan adalah
sebagai berikut:“Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

DI
Y

Arthur W. Lewis (1965) seperi di kutip oleh Sjafrizal mendefinisikan:
“Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan

D

program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk

PR

menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.”

tD

M. L. Jhingan (1984) yang dikutip kembali oleh Sjafrizal, memberikan

ia

definisi bahwa: “Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan

ar

pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu
penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan

Se
kr

et

tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.”
Secara lengkap perencanaan pembangunan dapat dimaknai suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur

pemangku

pengalokasian

kepentingan

sumberdaya

didalamnya

yang

ada

guna

dalam

pemanfaatan

rangka

dan

meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu
tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh
masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah
dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan
prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,
terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri
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dari 4 (empat) tahapan. Tahap pertama adalah penyiapan rancangan
rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur.
Tahap kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan
rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan
yang telah disiapkan. Tahap ketiga adalah melibatkan masyarakat
(stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan
masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan
pembangunan. Tahap keempat adalah penyusunan rancangan akhir
rencana pembangunan

DI
Y

A.2. Indikator Kinerja.

lndikator kinerja mengandung dua pengertian, 'indikator' dan 'kinerja'.

D

Pengertian indikator menurut WHO (1981) adalah variabel yang membantu

PR

kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara

tD

langsung maupun tidak langsung. Sementara menurut Departemen
Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Amerika Serikat (1969) adalah

ia

statistik dan hal yang normatif yang menjadi perhatian kita yang membantu

ar

kita dalam membuat penilaian ringkas, komprehensif dan berimbang

et

terhadap kondisi-kondisi atau aspek- aspek penting dari suatu masyarakat.

Se
kr

Menurut Green (1992), pengertian indikator adalah variabel-variabel yang
mengindikasikan atau rnernberi petunjuk kepada kita tentang suatu
keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan.
Sedangkan menurut Wilson Sapanuchart (1993), indikator adalah suatu
ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi.
Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa 'indikator' adalah
variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status
dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahanperubahan yang terjadi. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan
secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya rnernberi petunjuk (indikasi)
tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan.
Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact, melainkan indikasi dari
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keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan
dijadikan sebagai alat ukur.
Sementara pengertian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja
atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau
program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kinerja juga
merupakan upaya dalam mencapai hasil dan capaiannya (accomplishment).
Secara lebih luas, kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil
kerja, capaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat kecepatan/ efisiensi/
produktivitas/ efektivitas dalam mencapai tujuan. Jadi kinerja merupakan
state of condition dari suatu pelaksanaan kerja dalam mencapai sesuatu

DI
Y

yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang
diinginkan, perubahan yang diinginkan). Dari aspek pelaksanaan suatu

D

kegiatan/program, kinerja adalah keluaran hasil dari kegiatan/program

PR

yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran

tD

dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Berdasarkan pengertian-pengertian atau definisi-definisi di atas, maka

ia

pengertian lndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif

ar

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang

et

ditetapkan organisasi. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan

Se
kr

sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar
untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan
(ex-ante), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan
berfungsi (ex-post).
Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa
kinerja

hari

demi

hari

organisasif

unit

kerja

yang

bersangkutan

menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa
indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau
ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatandan pada akhirnya sulit
juga untuk menilai kinerja instansi/unit kerja pelaksananya.
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Dengan

mencermati

definisi-definisi

diatas,

maka

pemahaman

terhadap indikator kinerja menjadi jelas. Sebagaimana dalam Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 bahwa indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi
sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran
dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak
(impact). Dengan demikian jika pengukuran kinerja merupakan usaha
pelacakan dimensi efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas layanan,
kepuasan pelanggan sampai kepada efektivitas anggaran (biaya) dari sebuah
organisasi dan program, maka indikator kinerja merupakan kriteria (alat
ukur) yang digunakan agar pelaku pengukuran kinerja mendapat informasi
yang kemudian menjadi bahan analisis guna membuat kesimpulan terkait

DI
Y

dimensi-dimensi itu.

D

Dalam perkembangannya, untuk memudahkan proses pengukuran

PR

kinerja, para pakar dan akademisi mengembangkan beberapa jenis indikator
kinerja yaitu; input, output, outcome dan impact. Terkait hal tersebut, ada

tD

beberapa hal penting yang perlu untuk diketahui. Pertama, masing-masing

ia

jenis indikator kinerja memiliki tujuan tertentu. Kedua, di dalam proses

ar

pelaksanaan pengukuran kinerja, masing-masing indikator kinerja memiliki

et

keterkaitan. Ketiga, ada sebuah kesepakatan diantara praktisi dan

Se
kr

akademisi bahwa di dalam proses pengukuran kinerja terdapat konsep
“proses” yang diletakkan diantara ‘input” dan “output”, namun bukan
sebagai indikator kinerja. Maksud penggunaan “proses” tersebut tidak lain
adalah untuk mempermudah publik dalam memahami pelaksanaan
pengukuran kinerja. Keempat, sebuah indikator bisa menjadi outcome pada
suatu proses tetapi mungkin pada proses yang lain menjadi input.

13

DI
Y
D
PR

Gambar 2 Logic Model dalam Proses Rencana Kerja

tD

Membuat "rencana kinerja" berarti membuat rencana mengenai

ia

outcome yang akan dihasilkan oleh organisasi. Rencana yang hanya berfokus

ar

mengenai penggunaan input, pemilihan kegiatan, dan output yang akan

et

dibuat, baru merupakan "rencana kerja". lnstansi pemerintah belumdisebut

Se
kr

berkinerja sebelum dapat menunjukkan keberhasilan pencapaian outcomenya. Namun demikian, outcome mungkin baru bisa dicapai setelah beberapa
tahun kemudian. Sehingga instansi pemerintah mungkin baru benar-benar
bisa menunjukkan keberhasilan kinerjanya setelah beberapa tahun
kemudian. Untuk hal seperti ini, instansi pemerintah harus mampu
menunjukkan hubungan antara output-output dan aktivitas yang telah
dikerjakan setiap tahunnya dengan kinerja yang baru akan diperoleh di
masa yang akan datang. Kapan kinerja tersebut dapat dicapai juga sudah
harus direncanakan sejak awal. Apabila hal tersebut telah dipenuhi, instansi
pemerintah

tersebut

telah

dapat

menyatakan

output dan

kegiatan

tahunannya sebagai kinerja sementara dalam rangka mencapai kinerja
sesungguhnya beberapa tahun kemudian.
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Hal yang perlu dibedakan juga adalah antara kinerja yang akan diukur
dengan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila
"kinerja" menyatakan mengenai suatu kondisi, maka "indikator kinerja"
merupakan alat yang dapat memberikan gambaran atau penilaian mengenai
kondisi tersebut. Misal: "Meningkatnya disiplin pegawai" merupakan contoh
kinerja yang akan diukur yang sering dianggap merupakan indikator
kinerja. lndikator yang seharusnya digunakan adalah indkator yang dapat
menggambarkan mengenai disiplin yang meningkat, misalnya "jumlah
pegawai yang rnendapatkan hukuman disiplin" atau "rata-rata hari
kehadiran pegawai dalam satu tahun". "Meningkatnya kualitas pelayanan"
merupakan contoh lain kinerja yang akan diukur yang juga sering dianggap

DI
Y

sebagai indikator kinerja. Seharusnya digunakan indikator yang dapat
menggambarkan kualitas pelayanan yang meningkat, misalnya "jumlah

PR

D

komplain" atau "persentase komplain yang dapat diselesaikan".

tD

A.2.1. Syarat dan Kriteria lndikator Kinerja

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu

ia

perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator

et

adalah sebagai berikut:

ar

kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut

Se
kr

1. Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang
diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan
keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment);
3. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator
kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis
dengan biaya yang layak.
lndikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidak-tidaknya
memenuhi kriteria yang terdiri dari:
1. Spesifik
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2. Dapat dicapai
3. Relevan
4. Menggambarkan sesuatu yang diukur
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur
Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau
kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat
tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang
namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi

DI
Y

pemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu
dipikirkan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya,

D

apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau

PR

tidak dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk

tD

suatu indikator. Sebagi contoh, mengurangi tingkat kecelakaan merupakan
hal yang realiatis namun tidak mungkin untuk menghilangkannya sama

ar

ia

sekali.

et

Relevan, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat

Se
kr

mungkin dengan hasil yang akan diukur. lndikator kinerja tidak seharusnya
dikaitkan pada tingkat yang Lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan
dengan hasil yang diukur.

Menggambarkan sesuatu yang diukur merupakan ukuran dari suatu
keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap
hasil yang akan digunakan sebagai ukuran. lndikator tersebut harus
rnernpunyai satu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai satu
dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap
saat. Hindari untuk menggabungkan terlalu banyak fenomena dalam satu
indikator. Tepat secara operasional artinya tidak ada ambiguitas atas data
apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.
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Dapat dikuantifikasi dan diukur, ditentukan dengan indikator dalam
angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan pelaksanaan dapat
dicapai. Sedangkan lndikator kualitatif adalah indikator yang bersifat
pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau
penjelasan mengenai suatu perilaku). Meskipun indikator kuantitatif tidak
lebih obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data
mengenai hasil dan biasanya lebih disukai. Namun, meskipun indikator
kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung
angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi yang
menghidupkan hasil program.

DI
Y

lndikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur
dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. lndikator yang
mengumpulkan

atau

datanya,

dapat

dikuantifikasi

menghitung

D

kuantitatif

capaian

PR

bersifat

lebih

indikator,

mudah

mengamati

tD

perkembangan dan evaluasinya.

akan

ia

A.2.2. Penggunaan lndikator Kinerja

ar

Seiring dengan gelombang rnenuju kepemerintahan yang baik (good

et

governance) instansi pemerintah diwajibkan untuk rnemenuhi kinerja yang
telah diperjanjikan dan memberikan bukti mengenai pemenuhan janji

Se
kr

tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus diukur apakah benar-benar telah
dipenuhi. Untuk mengukur kinerja digunakan alat ukur yang dalam buku
ini disebut dengan indikator kinerja. lndikator kinerja akan memberikan
gambaran mengenai apakah instansi pemerintah berhasil atau gagal
memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja akan memberikan
informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah atau seseorang
apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau
tidak, dan sebagainya. Dengan adanya informasi tersebut, organisasi dapat
membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan,
mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerjanya di masa yang
akan datang.
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Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, sebagai
berikut:
a.

Memperjelas

tentang

apa,

berapa

dan

bagaimana

kemajuan

pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi.
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait
untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya terrnasuk
kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya.
c.

Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja

Se
kr

et

ar

ia

tD

PR

D

DI
Y

organisasil unit kerja.

Gambar 3 Gambar : Konsep kerangka Kinerja

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan didefinisikan
sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia. Selanjutnya dalam UU No. 25/2004 Bab 1 Pasal ayat (3),
disebutkan bahwa:
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”Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat
Pusat dan Daerah”.
Berdasarkan perencanaan yang matang, program dan kegiatan
pembangunan dilakukan. Sebagai upaya menjaga keselarasan antara
perencanaan dengan pelaksanaan, mengetahui kemajuan, pencapaian hasil
dan kendala yang dijumpai, dalam pelaksanaan pembangunan, maka
dilakukan proses evaluasi pembangunan. Hasil dari evaluasi pembangunan

DI
Y

ini nantinya juga menjadi bahan perbaikan rencana pembangunan pada
masa mendatang.

D

Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan

PR

evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah diatur dalam Undang-

tD

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 275 dan

terhadap

perumusan

kebijakan

perencanaa

ar

a. pengendalian

ia

pasal 276. Pengendalian dan evaluasi pembangunan meliputi:

et

pembangunan Daerah

b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah

Se
kr

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
Pengaturan lebih rinci terkait pengendalian dan evaluasi tertuang di
dalam 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
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:
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a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional;
b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Prinsip

tersebut

mengindikasikan

bahwa

sistem

perencanaan

pembangunan tidak berhenti hanya pada penyusunan dokumen. Tak kalah

DI
Y

penting adalah bagaimana berbagai agenda pembangunan yang telah
direncanakan dapat dilaksanakan dan dikelola agar sesuai capaian yang

D

diinginkan. Oleh sebab itu ada beberapa prinsip umum dalam menentukan

PR

target kinerja, yaitu:

tD

a. Target kinerja merupakan suatu ukuran kuantitatif menggambarkan
rencana tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/sasaran;

ia

b. Target kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan

ar

diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat

et

tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun
c. Target

Se
kr

setelah pekerjaan selesai;
kinerja

bersifat

subjektif,

sesuai

kemampuan

(organisasi/tim/personal), ketersuaian anggaran, dan asumsi-asumsi
terkait lainnya.
Kriteria yang dapat membantu dalam penentuan target kinerja, sebagai
berikut:
a. Dapat dicapai (attainable);
b. Ekonomis (efficient);
c. Dapat diterapkan (applicable);
d. Konsisten (tidak berubah-ubah);
e. Dapat dimengerti (understandable);
f. Dapat diukur (measureable);
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g. Dapat diadaptasi (adaptable);
h. Fokus pada masyarakat (welfare oriented).
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta
permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Secara umum pelaksanaan RPJMD DIY 2017-2022 dapat berjalan
dengan baik jika melihat angka realisasi pada tahun 2018, 2019 dan 2020
(hingga tri wulan ketiga). Sebagian besar angka realisasi mengalami
peningkatan dan mampu memenuhi target yang ditentukan di dalam
RPJMD DIY. Terdapat 3 indikator kinerja yang belum tercapai dengan

DI
Y

persentase kecil dari rencana; indeks gini (85%), angka kemiskinan (65,2%)
dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan secara signifikan

D

sehingga pertumbuhannya negative (-127,4%).

PR

Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2018 dan 2019 sesungguhnya

tD

mencapai target yang ditetapkan bahkan angka pertumbuhannya melebihi
rata-rata nasional. Pandemi Covid-19 yang mulai berlangsung di Indonesia

ia

pada bulan Maret 2020 berdampak sangat besar. Sektor pendidikan dan

ar

pariwisata yang selama ini menjadi penggerak ekonomi DIY, berhenti total.

et

Menurut data BPS, perekonomian DIY triwulan II -2020 terhadap triwulan II

Se
kr

- 2019 mengalami kontraksi yang dalam yaitu 6,74 persen.4 Sementara
pada triwulan ketiga 2020, kondisi perekonomian sedikit meningkat yang
didorong oleh peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat yaitu konsumsi
rumah tangga dan juga mulai kembalinya aktivitas pariwisata. Meski
demikian

menurut

BPS

Perekonomian DIY

triwulan III-

2020 terhadap triwulan III - 2019 masih mengalami kontraksi sebesar 2,84
persen.5
Tabel capaian indikator kinerja utama RPJMD DIY hingga triwulan ke
tiga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

4 https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1028/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulan-ii-2020.html
5 https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1029/pertumbuhan-ekonomi-diy-triwulan-iii-2020.html
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Tabel 1 Capaian indikator Utama Kinerja RPJMD DIY
No Sasaran Strategis

Realisasi

Satuan

Target
2020

2018

2019

2020

(%)

Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)

Indeks

81.08

79.59

79.99

79.99

98,66

Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

Indeks

70.02

70.6

70.15

73.59

105,10

Meningkatnya
derajat ekonomi
masyarakat

Indeks Gini

Indeks 0.3776

0.422 0.4280 0.434

85,06

Persentase angka kemiskinan Persen

9.11

11.81

11.44

12.28

65,20

3

Terpelihara dan
Berkembangnya
Kebudayaan

Persentase Peningkatan
Jumlah Budaya Benda dan
Tak Benda yang diapresiasi

persen

11.72

11.46

13.10

13.10

111,78

4

Meningkatnya
aktivitas
perekonomian
yang
berkelanjutan

Pertumbuhan Ekonomi

persen

5.29

6.2

6.60

-6.74

-127,41

IKLH (Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup)

Angka
Indeks

62.44

61.69

61.05

61.05

97,77

persen

79.5

78.85

78.95

99,31

40.69

31.53

35.6

87,49

D

77.05

Capaian Penataan Ruang
Pada Satuan Ruang Strategis
Keistimewaan

persen

21.54

Indeks Wiliamson

Indeks 0.4524 0.4641 0.4469 0.4469 101,22

Kesesuaian Pemanfaatan
Ruang

6

Meningkatnya
kapasitas tata
kelola
pemerintahan

et

Menurunnya
Kesenjangan
Ekonomi Antar
Wilayah
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5

ar

ia

tD

2

DI
Y

Meningkatnya
Derajat Kualitas
SDM

PR

1

Indikator Kinerja

Opini BPK ((WTP=1; WDP=2;
Disclaimer=3))

WTP

1

1

1

1

100,00

Nilai akuntabilitas
pemerintah (AKIP) (1=AA;
2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)

Nilai
AKIP

2

1

2

2

100,00

82.61

100

96.15

96.15

116,39

13419

7928

10729 10863

80,95

7

Meningkatnya
Kapasitas
Pengelolaan
Keistimewaan

Persentase Capaian Program persen
Urusan Keistimewaan

8

Meningkatnya
Bidang tanah kasultanan,
Fasilitasi
kadipaten dan tanah desa
Pengelolaan dan yang terfasilitasi untuk
Pemanfaatan
dikelola serta dimanfaatkan
Tanah Kasultanan,

22

Bidang

Kadipaten dan
Tanah Desa

Beberapa

permasalahan

dalam

mencapai

target

terutama

saat

pandemic Covid-19 berlangsung secara lebih luas dapat digali dari Focus
Group Discussion (FGD) dengan mengundang stake holder dengan membagi
tema menjadi 4 bagian yang terkait dengan indikator-indikator yang belum
tercapai, meliputi:

2. Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi
3. Pendidikan

PR

D

4. Kesehatan

DI
Y

1. Pertumbuhan Ekonomi

tD

C. 1. FGD Pertumbuhan Ekonomi

ia

Dalam acara FGD Perekonomian DIY yang diselenggarakan pada 13

ar

Oktober 2020, stake holder yang hadir (Bank Indonesia, Badan Pusat

et

Statistik, KADIN DIY, Bappeda DIY, Pelaku Pariwisata, Biro Perekonomian
Tenaga Kerja, Biro

Se
kr

dan SDA, Dinas UMKM dan Koperasi, Dinas

Perekonomian dan SDA memberikan gambaran kondisi perekonomian DIY
yang terdanpak Covid-19:

Kondisi Eksisting dan Permasalahan yang dihadapi:
a. Perekonomian DIY merosot karena investasi menurun bukan hanya
karena pandemic, di triwulan ke 2 hanya 3 sektor yang bernilai postif,
infokom, Kesehatan dan pertanian karena di dorong oleh mundurnya
musim panen.
b. Dari survai yang dilakukan ada tanda-tanda ekonomi tumbuh positif
dan berat di tahun depan.
c. Dari sisi perbankan telah mengalami pertumbuhan yang rendah 1.7%
sedangkan dana pihak ke tiga tumbuh,
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d. Kecendrungan golongan ekonomi menengah ke atas menahan
konsumsi rumah tangganya dan lebih memilih untuk menyimpan
atau investasi.
e. Dari sisi likuiditas perbankan baik tapi tidak ada demand nya
f. Realisasi APBN di DIY besar baik tahun ini atau tahun depan
g. Percepatan Belanja di optimlkan APBN dan APBD di realisasikan di
gunakan untuk mendongkrak ekonomi, serapan anggaran DIY belum
optimal belum sampai 55 % di beberapa SKPD belum oktimal karena
mengumpulkan banyak orang. Harapanya di triwulan ke 4 ada
optimalkan serapan anggaran
h. Pertumbuhan ekonomi dari struktur ekonomi Sebagian besar dari

DI
Y

sector konsumsi rumah tangga

i. Proyek bandara NYIA yang udah mendekati akhir dan proyek landasan

D

kereta api yang baru di mulai.

PR

j. PR Bersama adalah memulihkan konsumsi rumah tangga

tD

a. Pariwisata target PAD nya turun di masa Pandemic. Karena Pariwisata
DIY berbasis masyarakat dampak secara ekonomi ke masyarakat tersa

ia

kuat.

et

wisatawan

ar

k. Penurunan akomodasi dan transportasi karena tidak ada kunjungan
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l. Perdagangan dan jasa, even IO, persewaan masih melemah dan belum
Kembali beroperasi Kembali
m. Sector Pendidikan menjadikan magnet perekonomian DIY. Pendidikan
melalui daring sangat berdampak pada UMKM local.
n. Pertumbuahn eksport mengalami penurunan karena dunia juga mulai
turun dan juga karena tidak ada even

internasional. Penurunan

eksport sampai dengan 30-40%
o. Dampak terhadap tenaga kerja yang terdampak baik yang belum
mendapatkan pekerjaan dan potensi lainya
a. Membantu usaha kecil dengan adanya program ongkos kirim di masa
pandemic dengan Kerjasama dengan ojek online dan Adanya web si
bakul
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Gambaran solusi atas permasalahan:
a. Adanya program yang di dorong untuk menumbuhkan ekonomi agar
semakin baik di triwulan berikutnya
b. Kecenderungan golongan ekonomi bawah membelanjakan uang yang
dimiliki karena faktor pemenuhan kebutuhan pokok. Oleh sebab itu
perlu ada program penguatan daya beli masyarakat dengan program
BLT, dll. Menjaga daya beli masyarakat agar meningkatkan komsumsi
rumah tangga, sehingga mendoorong pertumbuhan ekonomi.
c. Pihak perbankan perlu merekontruksi kredit.
d. Kontruksi,

pariwisata,

Pendidikan

merupakan

pendukung

DI
Y

perekonomian DIY perlu adanya penguatan dan mengembalikan
supaya menopang ekonomi DIY.

e. BI dan pemerintah berkerjasama untuk pengembalian perekonomian.

PR

D

Dengan menjual surat berharga.

f. Mendorong sinngkronosasi antar provinsi dengan kabupaten/kota

tD

g. Dalam perencanaan di tahun 2021 masih memakai anggaran

ia

penanganan covid 19. Di dana desa juga desa aman covid sesuai

ar

dengan kemndagri. Dalam pemulihan ekonomi digunakan dana desa

et

untuk BLT, pembilihan benih untuk pertanian dll, dalam upaya
pemulihan ekonomi dengan ketetapan penanganan covid 19
perlu

di

siapkan

Se
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h. Yang

di

akhir

oktober

telah

menyiapakan

perencanaan di tahun 2021 dengan melihat arah pembangunan
daerah tahun 2022, harapanya kajian ini dapat kalaborasi menjadi
arah kebijakan pembangunan daerah
i. Di tahun 2021 ada proyek pembangunan jalan TOL, dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi.
j. Pola wisatawan yang berubah di masa pandemic ini yang sesuai
dengan protocol Kesehatan
k. Perbankan teralu berat bagi para pengusaha, pengusaha di berikan
kelenturan pembayaran
l. Tenaga kerja bekerja sama dengan KADIN jerman terkait SDM adanya
link dan match dengan dunia usaha dari SMA dan SMK kita.
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m. Merubah pasar dari offline ke online
n. SDM menjadi tulang punggung untuk pembangunan Indonesia lebih
baik.
o. Peran pemerintah daerah melalui slogan ayo ke jogja. Dan adanya
banyak program yang di berikan dalam upaya meningkatkan
perekonomian

C. 2 FGD Kemiskinan
Dalam acara FGD Kemiskinan yang diselenggarakan pada 15 Oktober
2020, stake holder yang hadir: Badan Pusat Statistik, Bappeda DIY, Dinas

DI
Y

Sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten dan kota. Beberapa hal yang dapat

PR

D

diresume:

Kondisi Eksisting dan Permasalahan yang dihadapi:

tD

a. Komposisi perubahan komposisi kemiskinan, adanya redistribusi

ia

pendapatan maka angka kemiskinan akan memperkecil, bukan hanya

ar

angka pendapatan naik tapi adanya distribusi oendapatan
b. Kemampuan APBD DIY terbatas diberi solusi untuk mengoptimalkan

et

pendanaan di luar APBD DIY
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c. Adanya penguatan social dengan bantuan dan pendampingan
d. Adanya angka kemiskinan yang agak berbeda dengan di lapangan ( rill
Gambaran solusi atas permasalahan:
a. Fokus penanganan covid, Kesehatan, jaringan pengaman social,
kemiskinan dan ekonomi
b. Adanya pendataan angka kemiskinan di akhir tahun.
c. Di tahun 2021 adanya program jaringan pengaman social dengan
basis pendataan
d. Fokus Pemulihan dan penanganan pada jaringan pengaman social
e. Berfokus pada penanganan COVID dengan Jaringan Pengaman Sosial
f. Berfoku pada penanganan COVID dengan jaringan Pengaman Sosial
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g. Adanya

Kalaborasi

dengan

pihak

yang

lainya

dalam

upaya

penanganan COVID 19
h. Adanya sosialisasi adanya adaptasi baru, sudah mulai dengan
kesdaran untuk menerapkan di bidang usahnya. Upaya peningkatan
pendapatan dan Protokol Kesehatan di lingkungan social.

C. 3 FGD Kesehatan
Dalam acara FGD Kesehatan yang diselenggarakan pada 20 Oktober
2020, stake holder yang hadir: Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh
Indonesia, Dinas Kesehatan DIY, Bappeda DIY, Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
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DIY, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) DIY, BPJS Kesehatan, BKKBN DIY,
Jurusan Ilmu Kesehatan UAD, Satgas Covid DIY. Beberapa hal yang dapat

PR

D

diresume dari FGD:

tD

Kondisi Eksisting dan Permasalahan yang dihadapi:
a. Pandmic covid ini semakin lama kesadaran protocol semakin

ia

menurun

ar

b. Untuk kasus persalinan di DIY masih tinggi, untuk Tindakan Cecar

et

(SC)
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c. IPM tidak tercapai karena tinggi, dikarena perbedaan IPM di
kabupaten/Kota Di DIY
d. Tantangan Kedepan kebosanan melaksankan protocol Kesehatan
a. Tantangan

PHBS;

Efek

PILKADA,

Sektor

Pariwisata,

Sektor

Pendidikan, baik Formal dan non formal yang tatap muka Even – even
( Demo, Ekspo, dll)
b. Banyak mahasisiwa baru yang telah ada di DIY
c. Pepahaman tentang PHBS dan protocol Kesehatan semakin jenuh dan
menurun
Gambaran solusi atas permasalahan:
a. Sesuai dengan arahan presiden stanting, Kesehatan ibu dan anak, dll
sesuai RPJMN 2020-2024
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b. Mengusulkan indicator terbaru disesuaikan dengan pusat, baik
indicator pembangunan, sarana dan prasarana dan tenaga medis
c. Dalam masa pandemic palayanan malalui protocol Kesehatan, juga
mempertimbangkan

tenaga

medis

yang

tersedia

dengan

mempertimbangkan berbagai hal.
d. Terkait dengan didalam masa pandemic covid pelayanan Kesehatan
tetap berjalan melalui mobile pelayanan dengan protocol Kesehatan,
di masa pandemic ini di kembangkan teknologi untuk pelayanan
mobile baik di tingkat layanan 1 atau lanjutan
e. Prioritas RPJMN penguatan pelayanan melalui teknologi
f. Mendorong RS mempunyai elektronik rekam medis

DI
Y

g. Indikator terbaru dan target2nya, penambahan pelayanan utilisasi,
dokter spesialis OG

PR

h. Prefentif untuk penyakit menular

D

pelayanan pendampingan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi,

tD

i. Peningkatan Kesadaran PHBS – Kepatuhan dalam Protokol Kesehatan
/ bagaimana PHBS di laksanakan oleh masyarakat
Unggul

Dasar

ar

k. SDM

ia

j. Penguatan SDM unggul dan Pemulihan Ekonomi
(Pendidikan

dan

Kesehatan)

et

Ekonomi (Industri, Pariwisata dan Ekonomi)
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l. Kesehatan prioritas Promosi dan edukasi protocol Kesehatan
m. Program kerja 21 Pemulihan ekonomi social di pasca pandemic dengan
anggaran

n. SDM Kesehatan di masa pandemic secara kualitas dan kwantitias
perlu dijaga.
o. Fokus Menggerakan Posyandu untuk menerapkan protocol Kesehatan
p. Mengendalikan kematian ibu dan bayi, Parameter prilaku sehat ibu
dan balita
q. Perlu diperhatikan tumbuh kembang anak dan pendidikan anal
mandiri di masa pandemic dan imunisasi anak, Pemberian makanan
tambahan
r. Perlu perhatian Kesehatan Bersama di pesasntren
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s. Hulu bersama2 mensosialsikan Germas (Gerakan masyarakat) di
tahun 2018 di gaungkan Kembali untuk lintas sector
t. Forum

komunikasi

Sosial

yang

melibatkan

seluruh

elemen

masyarakat, baik swasta maupun pemerintahan
u. Melihat dan mempraktekan edukasi yang baik bagi masyarakat
v. Mengubah prilaku malalui keluarga
w. Tenaga Medis dan penyehatan masyarakat
x. Aplikasi Primaku untuk memonitoring Kesehatan anak.

C. 4 FGD Pendidikan

DI
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Dalam acara FGD Pendidikan yang diselenggarakan pada 22 Oktober
2020, stake holder yang hadir: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

D

DIY, Dewan Pendidikan, Fakultas Ilmu Kependidikan UNY, Majelis

PR

Dikdasmen Muhammadiyah. Beberapa hal sebagai resume FGD:

tD

Kondisi Eksisting dan Permasalahan yang dihadapi:
a. Pembelajaran jarak jauh masih berjalan, Siswa dengan PJJ yang

ia

terkendala dapat berkonsultasi secara terbatas di daerah zona merah

ar

b. Belum terbentuknya Pendidikan dengan jarak jauh. Enovasi guru dan

et

tenaga pendidik untuk pembelajaran jarak jauh
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c. Pendidikan Khusus belum muncul
d. Pelaksanaan PJJ, joki dari penilaian
e. 2020 tidak ada ujian nasional, indicator Pendidikan
f. Pendidikan PJJ sebagai Pendidikan utama di masa pandemic ini.
a. Kendala guru
a. Mengejar waktu pembelajaran
b. Enovasi
c. Teknologi
Orang tua
d. Pendampingan anak belajar
g. Siswa di tuntun untuk membuat karya secara multimedia
Gambaran solusi atas permasalahan:
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a. Kebijakan pembebasan pengunaan dana BOS, Pemasangan FIBER di
SMA dan SMK
b. Sinergivitas antara guru, orang tua, anak dan Lembaga Pendidikan

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah terhadap aspek
Kehidupan

Masyarakat

dan

Dampaknya

terhadap

Aspek

Beban

Keuangan Negara
Sebagaimana disebutkan dalam UU 25/2004 tentang Perencanaan
Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

DI
Y

DIY memiliki kegunaan:
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
b. Menjami terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar
antara pusat dan daerah.
keterkaitan

dan

konsistensi

tD

c. Menjamin

PR

D

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun
antara

perencanaan,

ia

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

ar

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
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et

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dengan kegunaan di atas, pelaksaan peraturan daerah tentang RPJMD
tentu akan berimplikasi secara langsung dan tidak langsung terhadap aspek
kehidupan masyarakat dan juga kepada aspek beban keuangan daerah.
D.1. Aspek Kehidupan Masyarakat
Adanya perencanaan pembangunan yang cermat dan baik akan
mendorong berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah
daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi
terhadap RPJMD DIY yang sudah berjalan dibutuhkan untuk melihat
permasalahan yang terjadi serta faktor-faktor keberhasilan suatu program
kegiatan. Jika mekanisme ini dilakukan secara transparan dan akuntabel
akan mendukung terciptanya good governance yang ujungnya adalah
kesejahteraan masyarakat.
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D.2. Aspek Beban Keuangan Daerah
Perencanaan dalam wujud RPJMD akan mendukung tata laksanan
keuangan daerah yang efisien dan efektif. Dengan perencanaan selama 5
tahun, dapat dilakukan proyeksi dan perhitungan potensi keuangan daerah
baik yang bersumber dari Pusat maupun pendapat asli daerah (PAD).
Anggaran

yang

terbatas

yang

dikelola

dalam

APBD

akan

dapat

didistribusikan secara tepat berdasarkan prioritas program dan kegiatan
yang ada dalam dokumen perencanaan.
Kondisi DIY yang saat ini terdampak cukup besar dengan adanya
pandemi Covid-19, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi

DI
Y

dan menata program dan kegiatan berdasar prioritas, apalagi sumber
pemasukan anggaran baik dari pusat dan daerah menurun. Maka dengan

D

perencanaan yang tepat dan akurat, beban keuangan daerah akan dapat
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et

ar

ia

tD

PR

didistribusikan kepada sektor-sektor prioritas.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Yang
Memuat Kondisi Hukum Yang Ada
A.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Pasal 6 menegaskan bahwa setelah merdeka, tugas pokok bangsa
selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta

DI
Y

mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang

D

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

PR

Selanjutnya di Pasal berikutnya menegaskan lagi bahwa RPJM Daerah

tD

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM

ia

Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan

ar

Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah,

et

lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai
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dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
Merumuskan kerangka Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan

yang

bersifat

indikatif

inilah

landasan

terkuat

untuk

merumuskan regulasi RPJMD DIY pada kesempatan ini.
Tahapan penyusunan

RPJMD di dalam UU 25/2004 disebutkan

sebagai berikut:
1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam
strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas
Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah. (Pasal 14, ayat
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2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan
Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan
berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15, ayat 3)
3. Kepala

Bappeda

menyusun

rancangan

RPJM

Daerah

dengan

menggunakan rancangan Renstra-SKPD (Pasal 15, ayat 4)
4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah
Daerah (Pasal 16, ayat 4)
5. Kepala

Bappeda

menyusun

rancangan

akhir

RPJM

Daerah

berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18,
ayat 2)
6. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling
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lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. (Pasal 19, ayat

D

3)

PR

Terkait pengendalian dan evalusi pelaksanaan RPJMD, disebutkan
pada pasal 28, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil

tD

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing

ia

pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan

ar

kewenangannya.

et

A.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Se
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yang dirubah dengan UU No 9 tahun 2015 tentang Perubahan UU No 23
Tahun 1014 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 65 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa Kepala Daerah menyusun
dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda
tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta
menyusun dan menetapkan RKPD.
Perencanaa pembangunan daerah lebih lanjut disebutkan pada Pasal
260,

“Daerah

sesuai

dengan

kewenangannya

menyusun

rencana

pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional.” Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan,
disinergikan,

dandiharmonisasikan

oleh

Perangkat

Daerah

yang

membidangi perencanaan pembangunan Daerah dalam hal ini Bappeda.
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Kemudian pada pasal 263 ayat (3) disebutkan RPJMD merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan
Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu
5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Penetapan RPJMD di dalam UU 23/2014 pasal 264 ayat (1) disebutkan
dengan Peraturan Daerah, hal ini berbeda dengan UU 25/2004 yang
ditetapkan peraturan kepala daerah. Dengan berpedoman kepada asas
hukum Lex Post Teriori Derogat Legi Priori “ketentuan peraturan (UU) yang
yang mengatur materi hukum yang sama”
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baru mengenyampingkan/ menghapus berlakunya ketentuan UU yang lama

D

A.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu

PR

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Menghadapi

Ancaman

yang

tD

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka
Membahayakan

Perekonomian

Nasional

ar

ia

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

et

Bagian Kedua tentang Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah
pada Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa dalam

dan

rangka pelaksanaan
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kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan
pengutamaan penggunaan

alokasi anggaran untuk

kegiatan

tertentu

(refoansing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Penjabaran lebih jauh yang terkait dengan RJPMD bahwa yang
dimaksud dengan

"pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk

kegiatan tertentu (refocusing)" termasuk kewenangan Pemerintah Daerah
untuk melakukan perubahan alokasi antar program.
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A.4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pasal 1 sampai dengan Pasal 61 menegaskan pentingnya Evaluasi
Kinerja Pemerintah Daerah di semua lapisan secara terukur, kemudian
tindak lanjut evaluasi, monitoring dan pembinaan agar ditemukan data
permasalahan sedini mungkin dan sekaligus tindak lanjut upaya untuk
mengatasi permasalahan permasalahan di daerah.
Regulasi ini menjadi sangat penting menjadi dasar sistem evaluasi dan
indikator kinerja kemudian juga merumuskan upaya upaya kebijakan yang
juga harus jelas indikatornya yang tertuang dalam rumusan kebijakan

D

DI
Y

RPJMD.

PR

A.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

tD

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

ia

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

ar

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

et

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Se
kr

Kerja Pemerintah Daerah

Pada Pasal 342 ayat (1) disebutkan perubahan RPJPD dan RPJMD
dapat dilakukan apabila terdapat kondisi: (1) hasil pengendalian dan
evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, (2)
hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017, dan (3) terjadi perubahan yang mendasar.
Pada pasal 342 ayat 1 huruf c, lebih lanjut dijelaskan kondisi terjadi
perubahan yang mendasar, yaitu jika terjadi bencana alam, goncangan
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politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
Meski dimungkinkan dilakukan adanya perubahan RPJMD, pada pasal
342 ayat 2 disebutkan bahwa dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD
dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang
dari 7 (tujuh) tahun dan sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun
untuk kondisi RPJMD tidak sesuai hasil pengendalian dan evaluasi tahapan
dan tata cara penyusunan serta tidak sesuai

hasil pengendalian dan

evaluasi terkait substansi yang dirumuskan. Sementara jika yang terjadi
adalah kondisi terjadi perubahan yang mendasar dimungkinkan dilakukan
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perubahan diluar ketentuan sisa waktu RPJMD.
A.6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun

D

2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

PR

Tahun 2021.

tD

Meskipun ketentuan di dalam Permendagri 40/2020 ini tidak terkait

ia

dengan pengendalian dan evaluasi RPJMD, ketentuan di dalamnya menjadi

ar

rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
RKPD, pemerintah daerah wajib

et

Tahun 2021. Didalam penyusunan

berpedoman kepada RPJMD dan berpedoman pada RKP Tahun 2021 dan
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program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKP
Tahun 2021 memuat: (1) rancangan kerangka ekonomi daerah, (2) prioritas
pembangunan daerah, (3) rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun dan (4) kebijakan penanganan pandemi corona virus
disease 19 di daerah.
B. Keterkaitan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan
Lain
Perda ini pasti terkait langsung maupun tidak langsung dengan
Peraturan perundang-undangan lain sebagai konsekuensi dari satu sistem
hukum nasional yang berlaku sama. Hanya saja keterkaitan itu seharusnya
bersifat tertib dalam hirarki, stematika dan keharmonisan untuk mencapai
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tujuan hukum (rechtsidea) yaitu keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan
yang seluas luasnya serta kepastian dan perlindungan hukum.
Keterkaitan dalam makna terjadi benturan dan kontraproduktif antara
Perda ini dengan Peraturan perundang undangan yang lainnya inilah yang
perlu dihindari dan diantisipasi. Perda ini mempunya keterkaitan dengan
Peraturan undang-undangan ke sektor sebagaimana Perda ini harus
melakukan refocusing anggaran dan relocasing sehingga sektor sektor yang
kena dampak akan banyak.
Beberapa

peraturan

perundangundangan

yang

terkait

dengan

Peraturan Daerah:
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

PR

D

Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

tD

Daerah Istimewa Yogyakarta

ia

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

ar

Daerah

et

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
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tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. 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
Perubahan

Jangka

Rencana

Menengah

Pembangunan

Daerah,
Jangka

Serta

Tata

Panjang

Cara

Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
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8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah

Se
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et

ar

ia

tD

PR

D

DI
Y

Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
Suatu

peraturan

perundang-undangan

agar

dapat

berlaku

di

masyarakat harus mencakup aspek nilai-nilai yang menjadi cerminan jiwa
masyarakat (volkgeist)

agar norma-norma yang terkandung di dalamnya

ditaati dan dilaksanakan sehingga tidak sekedar menjadi muatan di atas
kertas. Pranata hukum yang dibuat hendaknya mencerminkan keadilan,
kepastian dan kemanfaatan.
Tatanan hukum yang merupakan obyek dari pengetahuan ini
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merupakan tatanan norma perilaku manusia yakni sebuah sistem norma
yang mengatur perilaku manusia untuk berperilaku dengan cara tertentu,
dimana bermakna bahwa tindakan manusia yang satu diarahkan kepada

PR

D

perilaku manusia yang lain (Hans Kelsen, 2006: 4-5).
Pada awalnya suasana hukum, meliputi semata-mata hubungan-

tD

hubungan dan perimbangan kemasyarakatan, yang mempunyai arti yang

ia

fundamental bagi keterikatan dan keterpaduan kelompok (Emeritus John

ar

Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, 2005: 31). Hubungan-hubungan antar

et

anggota kelompok, kelompok dan kekuasaan umum yang berisikan hak-hak

Se
kr

dan kewajiban-kewajiban perlu dituangkan dalam peraturan-peraturan
melalui satu atau lain cara. hal ini bermaksud untuk memberikan suatu
keadilan. Gustav Radbruch (1973: 164) beranggapan sebagai salah satu dari
komponen (dan sekaligus antinomy) ide hukum, yakni keadilan, yang oleh
HLA. Hart, dalam Le Concept du Droit (1976: 103) dinamakan norma-norma
yang mengatur perikatan “aturan-aturan” hukum primer.
Hukum adalah “Keadilan”, sehubungan dengan keadilan Ulpianus
sebagaimana dikutip oleh Johnny Ibrahim bahwa, “Iustitia est constan et
perpetua voluntas ius cuique tribuendi” yang mengandung makna bahwa
“keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan tak ada akhirnya untuk
memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya”. Paradigma
keadilan tersebut diserap dan dijabarkan lebih lanjut oleh Justianus dalam
Corpus Iuris Civilis (dasar hukum sipil Romawi) menyebutkan, “Juris
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praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedeere, Undang-Undang
cuique tribure, yang bermakna “ peraturan dasar dari hukum adalah hidup
dengan patut, tidak merugikan orang lain, dan memberi pada orang lain apa
yang menjadi bagiannya”.
Imanuel Kant (1785: 421) memberikan elaborasi lebih lanjut dalam
tesisnya yang terkenal tentang prinsip hukum umum (principle of universal
law), “Bertindaklah dengan sebuah maksim yang dalam waktu yang sama
Anda dapat menghendaki maksim tersebut menjadi hukum umum”. Peran
hukum untuk menciptakan keadilan yang didambakan setiap orang dan
yang menjadi takaran keadilan adalah hukum (justice according to the law).
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Untuk itu Agustinus berani menegaskan dalam suatu postulatnya bahwa
hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum (lex iniusta non est lex – an

D

unjust law is no law).

PR

Hukum berguna untuk menjadi sebagai takaran keadilan, kalau pun
nanti dalam kenyataan tidak sempurna merefleksikan keadilan itu perlu

tD

dilihat bahwa hukum hanyalah hukum, namun tetap maunya adil. Keadilan

ia

harus ditegakkan apapun resikonya, sehingga keadilan harus menjadi

ar

“value that a lawyer should be ready to stand and to die for” dalam praktik

et

penegakan hukum. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan,
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penilaian, dan pertimbangan. Karena itu, mekanisme bekerjanya hukum
digambarkan sebagai suatu neraca keadilan. Sehubungan hal tersebut,
maka hukum bersifat kompromistis, karena keadilan manusia tidaklah
mutlak.

Unsur lain yang dibutuhkan manusia dari hukum yakni, “Ketertiban”,
dalam kepustakaan common law sering menyandingkan hukum dengan
ketertiban atau menyebutnya law and order, untuk mewujudkan ketertiban
itu, maka manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku
dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Dengan
terwujudnya ketertiban maka berbagai keperluan sosial manusia dalam
bermasyarakat akan terpenuhi.
Sesungguhnya ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah
ketertiban dan kaidah yang secara otentik menciptakan kondisi yang
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memungkinkan manusia secara wajar mengekspresikan kepribadiannya
secara utuh dalam rangka pengembangan potensi yang dimilikinya selaku
manusia. Oleh karenanya menjadi penting pemahaman bahwa hukum
adalah tatanan pemikiran demi kebaikan bersama yang diungkapkan oleh
siapa saja yang peduli terhadap ketertiban masyarakat.
Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam hukum adalah apa yang
dikenal dengan “Kepastian”, ketika kita mengadakan dan mengakui adanya
pranata hukum, lembaga hukum, dituntut adanya komitmen keras untuk
menepatinya. Karena tanpa kepastian hukum akan berimbas pada
terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum akan
kepastian dalam masyarakat.
Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan

D

Undang-Undang

DI
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berperan dalam fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan

PR

Peraturan Perundang-undangan yang diubah dengan UU No 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2005 11 Tahun 2004 tentang
perundangan

yang

dibuat

ia

peraturan

tD

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. mensyaratkan bahwa suatu
setidaknya

baik.

Baik

disini

dalam

arti

bahwa

dapat

beberapa
berlaku

peraturan perundang-

et

dengan

ar

landasan/dasar agar peraturan perundang-Undangan

ada

Se
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undangan tersebut dapat berlaku secara efektif dan baik dalam teknik
penyusunannya.

A. Landasan Filosofis

RPJM Daerah merupakan sudah semestinya syarat dengan nilai nilai
ideal sebagamana isinya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah,
strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Yang kesemuanya
isinya diwadahi dalam formalitas regulasi yang menjadi bagian dari
Peraturan perundang undangan.
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Peraturan perundang undangan selalu mengandung norma-norma
hukum yang diidealkan (ideals norm) oleh suatu masyarakat ke arah mana
cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena
itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif
suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undangundang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita
filosofis yang terkandung dalam Peraturan undangan itu hendaklah
mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang
bersangkutan6.

dasar

DI
Y

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau
filosofis (filosofische grondstag) apabila rumusannya atau norma-

normanya mendapatkan pembenaran (rerchtvaardiging)

dikaji secara

PR

D

filosofis. Landasan atau dasar firosofis peraturan perundang-undangan
adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi
keadilan, ketertiban

dan

agar

hukum

kesejahteraan.

itu

Hal

ini

dapat
yang

ia

menciptakan

mengharapkan

tD

negara. Setiap masyarakat

ar

disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan
buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai
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et

yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.
Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai (cita
hukum) yang terkandung dalan Pancasila. Menurut Rudolp Stamler, cita
hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk
mengarahkan hukum

pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita

hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (leitstern) bagi tercapainya citacita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin tercapai,
namun cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu
dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita

6 Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-Undang, RajaGrafindo Persada, 2010., hal 117
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hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi
pemaksa menuju sesuatu yang adil (zwangversuch zum Richtigen) 7.
Selanjutnya

Gustav

Radbruch

menyatakan

bahwa

cita

hukum

berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa
cita

hukum,

peraturan

hukum

kehilangan maknanya. Dalam pembentukan

perundang-undangan

proses

terwujudnya

nilai-nilai

yang

terkandung dalam cita hukum kedalam norma hukum tergantung kepada
tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para
pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan
nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma
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hukum yang dibuat.
Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita Hukum

D

Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan

PR

perundang-undangan yang hendak dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri
nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut. Menurut Lampiran
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I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

ia

Perundang-undangan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan

ar

atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

et

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang
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meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber
dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dalam kontek inilah, kebijakan RJPMD ini dibuat dalam kerangka nilai
nilai falsafah Pancasila yang meliputi falsafah Ketuhanan, Kemanusiaan,
Persatuan, musyawarah mufakat dan prinsip Keadilan sosial dalam setiap
perniknya dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat.

7 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (2) , Proses dan Teknik Penyusunan,
Kanisius, 2007, hal 237
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B. Landasan Sosiologis
Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah
mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum
yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu
dalam

konsideran

harus

dirumuskan

dengan

baik,

pertimbangan-

pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang
dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan
yang hidup dalam kesadaran masyarakat8.
Peraturan
atau

dasar

perundang-undangan
sosiologis

dikatakan

(sociologische

mempunyai

grondslag)

apabila

landasan
ketentuan-

masyarakat.

Landasan

atau

DI
Y

ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum
dasar

sosiologis

peraturan

perundang-

D

undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi

PR

atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

tD

Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang
dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan
memperhatikan

kondisi

ia

Dengan

semacam

ini

masyarakat.
peraturan

ar

perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan

landasan atau dasar

Se
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Dengan

et

mempunyai daya laku secara efektif.
sosiologis,

peraturan

perundang –

undangan yang dibuat dapat di terima oleh masyarakat secara wajar
bahkan spontan. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mencatat
dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaedah
hukum, yaitu:
1.

Teori kekuasaan bahwa secara sosiologis kaedah hukum berlaku
karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh
masyarakat.

8 Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-Undang……..op. cit, hal 118
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2.

Teori pengakuan menyatakan bahwa kaedah hukumn berlaku
berdasarkan

penerimaan

dari masyarakat

tempat hukum itu

berlaku.
Dalam kaitan ini

perlu

pula

kiranya dicatat pendapat Friedman

sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin dkk yang mengatakan bahwa

“The

legal sistem is not a machine, it is run by human being”.
Secara sosiologis tujuan dari dilakukan Pengaturan tentang RPJMD
yaitu:
1. Memberdayakan dan menciptakan forum ruang bagi masyarakat
untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses dan pelaksanaan

DI
Y

RPJMD dalam rangka mewujudkan menjaga integrasi sosial dalam
peri Keadilan dan kesejahteraan..
dan

mengoptimalkan

peran

D

2. Memberdayakan

koordinasi

dan

PR

sinkronisasi antar berbagai instransi dalam proses dan pelaksanaan

tD

RPJMD yang adil, fair play dan efektif ;

ia

Melaksanakan urusan pemerintahan lintas sektor yang berhasil guna

et

C. Landasan Yuridis

ar

mewujudkan Keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas.
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Landasan Yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi
ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia
adalah

Negara

yang

berdasarkan

atas

hukum

(Rechstaat)

bukan

berdasarkan atas kekuasaan (Machtstaat). Oleh karena itu setiap produk
peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi
tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas
yang terdapat dalam nafas negara hukum.
Landasan
menggambarkan
permasalahan

yuridis
bahwa
hukum

merupakan
peraturan
atau

pertimbangan
yang

mengisi

atau

dibentuk

kekosongan

alasan

untuk

yang

mengatasi

hukum

dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang
akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat.
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Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah
landasan hukum (yuridische gelding) yang menjadi dasar kewenangan
(bevoegdheid atau competentie) pembuatan peraturan perundang-undangan.
Apakah kewenangan seseorang pejabat

atau lembaga/badan tertentu

mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan atau tidak.
Dasar
undangan

hukum
sangat

kewenangan
diperlukan.

membentuk
Tanpa

peraturan

disebutkan

dalam

perundangperaturan

perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu
lembaga atau badan adalah tidak berwenang (onbevoegdheid) mengeluarkan
Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

DI
Y

peraturan.

Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang. Demikian pula

PR

D

ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada
Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan

tD

Undang-undang.

ia

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga

ar

atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan

et

formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan
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formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan
menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam
pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:
1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan,
karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh
lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya

kesesuaian

undangan

bentuk

atau

dengan materi yang

jenis

peraturan

diatur,

perundang-

terutama

kalau

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih
tinggi atau sederajat.
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3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka
peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi
hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih
tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung
kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya
sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.
Selain

menentukan

dasar

kewenangan

landasan

hukum

juga

merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan
perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis
dalam

suatu

peraturan

DI
Y

material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat
perundang-undangan

tertentu.

Pembentuk

D

peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur

PR

dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Dalam UUD
1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan

tD

Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan

ia

harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-

ar

undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh

Se
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lebih tinggi.

et

bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya

Dalam doktrin pembentukan peraturan Perundang-undangan, secara
teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan
antara lain adalah Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam
Peraturan dan Yurisprudensi (1979)

menyebutkan

ada

enam

asas

peraturan perundang-undangan yang meliputi:
1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi,
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang bersifat umum (Lex specialis derogat lex generali);
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4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undangundang yang berlaku terdahulu (Lex posteriore derogat lex priori);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat
mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat
maupun

individu,

melalui

pembaharuan

atau

pelestarian

(Welvaarstaat).
Dalam kontek perumusan RPJMD ini landasan yuridisnya adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

DI
Y

Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

D

yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

PR

Perubahan Undang Undang No 23 Tahun 104 tentang Pemerintah

tD

Daerah

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu

ia

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
rangka

Menghadapi

et

dalam

ar

Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau
Ancaman

yang

Membahayakan

Se
kr

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
undang-undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. 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 Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Dan Peraturan teknis yang terkait
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BAB V
PEMBAHASAN DAN ARAH REKOMENDASI PENGAWASAN

A. Capaian Indikator Kinerja Utama
Hingga akhir tahun 2019 terdapat tiga indikator kinerja utama (IKU)
yang belum tercapai dari 14 indikator yang tercantum dalam RPJMD. Ketiga
indikator tersebut adalah indeks pembangunan manusia (IPM), persentase
angka kemiskinan atau indeks gini. Meskipun capaian IPM dan persentase
angka kemiskinan belum mencapai target, namun terlihat ada kenaikan
kinerja dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sementara indeks gini sebagai
tahun 2019 dibanding tahun 2018. (lihat table)

DI
Y

pengukur tingkat ketimpangan ekonomi, mengalami penurunan kinerja di

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target
Target
Target
Capaian
Capaian
Capaian*
2018
2019
2020
Indeks 80.29 79.59 80.72 79.99 81.08 79.99
Satuan

tD

No

PR

D

Tabel 2 CapaianIndikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2020*

Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)

Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

Indeks

69.8

70.6

70.02

70.15

70.02

73.59

2 Meningkatnya
derajat ekonomi
masyarakat

Indeks Gini

Indeks

0.392

0.422

0.385

0.428

0.378

0.434

Persentase angka
kemiskinan

Persen 11.23

11.81

10.19

11.44

9.11

12.28

Persentase Peningkatan persen 11.46
Jumlah Budaya Benda dan
Tak Benda yang
diapresiasi

11.46

11.68

13.10

11.72

13.10

3 Terpelihara dan
Berkembangnya
Kebudayaan

Se
kr
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1 Meningkatnya
Derajat Kualitas
SDM

4 Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi
aktivitas
IKLH (Indeks Kualitas
perekonomian
yang berkelanjutan Lingkungan Hidup)

persen

5.24

6.2

5.26

6.60

5.29

-6.74

Angka
Indeks

58.58

61.69

60.51

61.05

62.44

61.05

Kesesuaian Pemanfaatan persen
Ruang

76.5

77.05

78

78.85

79.5

78.95
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Capaian Penataan Ruang persen 21.11
Pada Satuan Ruang
Strategis Keistimewaan

21.54

30.42

31.53

40.69

35.6

5 Menurunnya
Kesenjangan
Ekonomi Antar
Wilayah

Indeks Wiliamson

Indeks

0.456

0.464

0.455

0.447

0.452

0.447

6 Meningkatnya
kapasitas tata
kelola
pemerintahan

Opini BPK ((WTP=1;
WDP=2; Disclaimer=3))

WTP

1

1

1

1

1

1

Nilai akuntabilitas
Nilai
pemerintah (AKIP) (1=AA; AKIP
2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)

2

1

2

2

2

2

7 Meningkatnya
Kapasitas
Pengelolaan
Keistimewaan

Persentase Capaian
Program Urusan
Keistimewaan

100

73.91

96.15

82.61

96.15

8 Meningkatnya
Fasilitasi
Pengelolaan dan
Pemanfaatan
Tanah Kasultanan,
Kadipaten dan
Tanah Desa

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

10729 13419

10863

D
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Y

persen 65.22

7928

9419

ar

ia
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7919

Se
kr

et

Sumber: https://sengguh.jogjaprov.go.id/

Berdasarkan tabel di atas ada 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU)
perlu menjadi perhatian penting, terutama berkaitan dengan dampak
pandemi Covid 19, dengan asumsi :
1. Ada 3 (tiga) IKU yang meliputi IPM, Indeks Gini, dan Persentase Angka
Kemiskinan, tidak pernah mencapai target kinerja yang direncanakan,
dan pada masa pandemik Covid 19, dikhawatirkan akan semakin jauh
dari target yang direncanakan
2. Pada IKU Pertumbuhan Ekonomi, pada tahun 2020, mengalami
penurunan yang cukup drastis akibat kondisi pandemic Covid-19.
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A.1. Capaian IPM
IPM merupakan perwujudan dari tiga aspek pembangunan manusia
yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and
healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent
standard of living). Aspek umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan
oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan
direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan
Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan standar hidup yang layak dapat
didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan
dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power

DI
Y

parity).
Capaian pembangunan manusia DIY sampai dengan tahun 2019

D

berada pada level 79,99. Secara umum, capaian ini terus mengalami

PR

kemajuan selama periode 2010 hingga 2019. IPM DIY meningkat dari 75,37

tD

pada tahun 2010 menjadi 79,99 pada tahun 2019 atau rata-rata tumbuh
sebesar 0,68% setiap tahun. Perkembangan ini menggambarkan kualitas

ia

pembangunan manusia yang semakin membaik. Level IPM selama periode

ar

2010-2019 selalu berada dalam kategori IPM tinggi (70≤IPM) Dibandingkan

et

dengan level IPM nasional, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi dan

Se
kr

menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia.

Gambar 4 Perkembangan IPM DIY yang selalu masuk kategori tinggi
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Gambar 5 capaian IPM DIY pada tahun 2019 berada pada tingkat kedua pada
level nasional

Capaian IPM DIY sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan

tD

manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat,
secara

bertahap

semakin

meningkat

kualitasnya.

Kualitas

ar

tersebut

ia

pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial
kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak (daya beli)

Se
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gambar di bawah ini.

et

penduduk DIY terus mengalami peningkatan. Sebagaimana terlihat pada

Tabel 3 IPM Tahun 2015 - 2019

Jika melihat data capaian di atas, sesungguhnya setiap tahun kinerja
capaian IPM alami peningkatan. Belum tercapainya target yang ditetapkan
dalam RPJMD bisa disebabkan oleh beberaoa hal:
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a. Target yang ditetapkan di dalam RPJMD terlalu tinggi sehingga sulit
tercapai.
b. Tidak ada pendorong lompatan kinerja di DIY yang bisa disebabkan
karena tingkat kesadaran masyarakat, lemahnya inovasi pemerintah
daerah dan keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan
prasarana penunjang.
A.2. Capaian Indeks Gini
Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat
ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah
Gini Ratio. Gini ratio merupakan salah satu alat untuk mengukur

DI
Y

pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan
dengan skala 0-1. Nilai Gini Ratio berada pada rentang antara 0 sampai

D

dengan 1, dimana nilai Gini Ratio yang semakin mendekati angka satu

PR

menunjukkan semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk di suatu
tempat. Gini ratio mendekati angka 0 menunjukkan semakin terjadinya

tD

pemerataan pendapatan.
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Penilaian indeks gini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
Tabel 4 Penilaian Indeks Gini

0,4-0,5
>0,5

Distribusi Pendapatan

et

<0.4
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Nilai Indeks

Tingkat ketimpangan rendah
Tingkat ketimpangan sedang
Tingkat ketimpangan tinggi

Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY
menunjukkan

peningkatan

dibandingkan

kondisi

satu

semester

sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari angka Gini Ratio Maret 2020 yang
tercatat sebesar 0,434 atau naik 0,011 poin dibandingkan Maret

2019

sebesar 0,423. Gambarnya seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.
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Gambar 6 Gambar Capaian Indeks Gini

Dari capaian Indeks Gini pada table di atas, capaian indeks gini DIY

D

berada dalam kategori ketimpangan sedang. Pada kawasan pedesaan

PR

capaian indeks gini cenderung masuk kategori rendah, sedangkan di

tD

kawasan perkotaan masuk kategori sedang.

Ketimpangan DIY selama satu semester (Sept 2019-Mar 2020) secara

ia

umum mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

ar

Kondisi ketimpangan di Kota lebih tinggi dibanding di pedasaan. Dengan

et

adanya pandemi covid-19 yang berdampak kuat kepada sector ekonomi non
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formal, diperkirakan kondisi ketimpangan di perkotaan semakin menguat.

A.3. Capaian Persentase Angka Kemiskinan
Persentase kemiskinan yang berfungsi sebagai pengukur tingkat
kemiskinan menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang hidup di
bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah
penduduk di wilayah tersebut.
Jumlah dan persentase penduduk miskin biasanya disurvei oleh BPS
dan dikeluarkan datanya pada bulan Maret dan September tahun yang
bersangkutan. Pendekatan yang digunakan oleh BPS dalam mengukur
kemiskinan adalah kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan
seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa
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makanan dan bukan makanan. Ketidakmampuan tersebut kemudian
diukur menggunakan dua komposisi, yaitu garis kemiskinan makanan dan
garis kemiskinan bukan makanan.
Garis kemiskinan makanan, adalah nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal per kapita per hari. Jadi,
apabila sebuah keluarga mengonsumsi lebih dari 2100 kkal perkapita
perhari, maka pada posisi garis kemiskinan makanan, anggota keluarga
tersebut tidak dianggap miskin. Sementara itu, garis kemiskinan bukan
makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang,
pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya.
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Meski di tahun 2018 dan 2019 persentase angka kemiskinan tidak
mencapai target RPJMD, tetapi secara umum persentase angka kemiskinan

D

mengalami penurunan. Selama periode Maret 2011 sampai dengan Maret

PR

2020, persentase penduduk miskin di DIY berkurang 3,8 poin dari 16,08%
DIY

cenderung

turun

secara

tD

menjadi 12,28%. Dalam periode tersebut, persentase penduduk miskin di
berangsur-angsur.

Pada

Maret

2015,

ia

persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sedikit

ar

melonjak sebanyak 0,36 poin dibandingkan dengan kondisi September

et

2014. Namun pada September 2015, persentase kemiskinan di DIY
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mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,75 poin menjadi
13,16%. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada Maret 2016,
dimana persentase penduduk miskin meningkat menjadi 13,34%, namun
pada periode berikutnya persentase 2019 penduduk di bawah garis
kemiskinan mengalami penurunan secara konsisten selama tiga tahun
berturut-turut. Pandemi Covid-19 yang mulai muncul di Cina pada bulan
Januari telah dirasakan dampaknya di DIY mulai bulan Februari-Maret.
Kondisi ini menyebabkan sebagian perekonomian masyarakat mengalami
penurunan omset yang menjadi salah satu faktor meningkatnya kembali
persentase angka kemiskinan pada Maret 2020 menjadi sebesar 12,28%.
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Gambar 7 Grafik Persentase Penduduk Miskin DIY
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Y

Pada triwulan I 2020, perekonomian D.I. Yogyakarta mengalami
kontraksi sebesar 5,48 persen dibandingkan dengan triwulan IV 2019.

D

Pertumbuhan negatif tersebut juga terjadi pada beberapa lapangan usaha

PR

yaitu lapangan usaha industri pengolahan (-3,92%), perdagangan besar dan

tD

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (-5,57%), penyediaan akomodasi
dan makan minum (-12,14%). Ketiga lapangan usaha tersebut mempunyai

ar

ia

kontribusi yang besar terhadap perekonomian D.I. Yogyakarta.

benar

pada

bulan

maret

2020

karena

banyak

wisatawan

Se
kr

terasa

et

Bagi industri pariwisata D.I. Yogyakarta, pandemi Covid 19 mulai
membatalkan rencana perjalanannya terutama wisatawan mancanegara.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari 2020 tercatat
sebanyak 8.371 orang. Kemudian pada Februari 2020, jumlahnya kembali
turun menjadi 7.100 orang dan pada Maret 2020 jumlahnya turun drastis
menjadi 3.162 orang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada
tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ini menunjukkan
penurunan yang sangat signifikan. Pada Januari, Februari, dan Maret 2019,
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masing-masing sebesar 8.093
orang; 9.631 orang; dan 10.623 orang.
Selain itu pula, tekanan bagi industri pariwisata di D.I. Yogyakarta juga
dicerminkan oleh turunnya tingkat penghunian kamar hotel (TPK). Pada
Maret 2020, TPK hotel bintang adalah 33,9 persen. Kondisi ini menurun jika
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dibandingkan dengan Maret 2019 dimana TPK hotel bintang masih sebesar
56,77 persen.
Disamping itu juga, jumlah tamu menginap di seluruh hotel berbintang
di D.I. Yogyakarta juga menunjukkan penurunan. Pada Maret 2020, jumlah
tamu asing dan Indonesia yang menginap di seluruh hotel berbintang
masingmasing adalah 4.294 orang dan 247.651 orang. Kondisi ini jauh
berbeda dengan kondisi pada Maret 2019, dimana jumlah tamu asing dan
Indonesia yang menginap di seluruh hotel berbintang masing-masing adalah

A.4. Capaian angka pertumbuhan ekonomi

DI
Y

14.353 orang dan 349.692 orang.

Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan PDRB DIY pada

D

triwulan I, II dan III negative secara beturut-turut; -0,16 %, -6,72%, dan -

PR

2,84%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi di

tD

Tahun 2020 ini tekanan ekonomi di DIY karena terhentinya sector
pariwisata, pendidikan dan budaya sangat signifikan. Pada tahun 2019,

ia

kapasitas produksi perekonomian DIY diukur dari nilai Produk Domestik

ar

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, mencapai Rp141,400

et

triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp104,004 triliun.

Se
kr

Pada tahun tersebut, perekonomian DIY tumbuh sebesar 6,60%, meningkat
sebesar 0,40 poin dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka
6,20%. Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2018 lebih tinggi dari target yang
ditentukan sebesar 5,26%, serta masih meneruskan tren tahun-tahun
sebelumnya yang pada tahun 2019 melampaui pertumbuhan ekonomi
nasional sebesar 5,02%.
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Gambar 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY tribulan III

B. Dampak Covid-19 dan Penyesuaian Indikator Kinerja Utama

DI
Y

B.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Pendapatan masyarakat DIY masih didominasi pada sector pertanian,
perdagangan dan industry pengolahan. Hal itu tergambar pada table

Se
kr

et

ar

ia

tD

PR

D

berikut:

Gambar 9 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
2017 - 2019

Kondisi pandemic pada tahun 2020 cukup memberikan tekanan ekonomi
sehingga capaian pertumbuhan ekonomi pada bulan September 2020
mencapai angka -3.45. Penurunan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh
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menurunnya kegiatan pariwisata, pendidikan dan konstruksi, yang pada
akhirnya berimpas pada sector perdagangan terutama di kawasan
perkotaan.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022
ditentukan menggunakan 3 skenario, yang meliputi; rendah, sedang dan
tinggi, berdasarkan asumsi perkembangan PDRB sebagaimana pada gambar
5.1.
Tabel 5 Skenario indikator
Indikator

Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6.60

-3.63

4.77

4.67

6.60

-3.45

5.36

4.68

6.60

-3.27

5.94

4.69

Skenario rendah

5.26

6.20

2

Skenario tengah

5.26

6.20

3

Skenario tinggi

5.26

6.20

PR

D

1

DI
Y

No

tD

Berdasarkan tabel diatas, 3 (tiga) indikator menjadi perhatian penting

ia

dengan asumsi:

ar

1. Skenario rendah, dampak Covid19 proyeksi pada tahun 2020

et

mengalami penurunan dengan hasil perhitungan sebesar -3.63,

Se
kr

sedangkan pemerkiraan pada tahun 2021 adalah sebesar 4.77,
kemudian pada tahun 2022 yang merupakan titik bobot yang lebih
besar yaitu sebesar 4.67.
2. Skenario tengah, dampak Covid 19 proyeksi pada tahun 2020
mengalami penurunan dengan hasil perhitungan sebesar -3.45,
sedangkan pemerkiraan pada tahun 2021 adalah sebesar 5.63,
kemudian pada tahun 2022 yang merupakan titik bobot yang lebih
besar yaitu sebesar 4.68.
3. Skenario tinggi, dampak Covid 19 proyeksi pada tahun 2020
mengalami penurunan dengan hasil perhitungan sebesar -3.27,
sedangkan pemerkiraan pada tahun 2021 adalah sebesar 5.94,
kemudian pada tahun 2022 yang merupakan titik bobot yang lebih
besar yaitu sebesar 4.69.
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B.2. Proyeksi IPM
Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, capaian IPM selalu naik

•

dan masuk kategori tinggi dan selalu menduduki posisi tertinggi
kedua secara nasional. Dengan capaian IPM yang masuk kategori
tinggi, dampak pandemic yang terjadi pada awal tahun 2020 relatif
tidak terlalu berpengaruh terhadap capaian IPM serta tetap dalam
kategori tinggi.
Persoalan yang dihadapi dalam pemenuhan capaian IPM selama Covid

•

meliputi:
Pemenuhan kebutuhan Pendidikan yang memadai bagi peserta

DI
Y

-

didik selama pembelajaran di masa pandemic.

Pemenuhan kesehatan yang terpengaruh akibat pandemic.

-

Pemenuhan kebutuhan hidup berupa pendapatan ekonomi yang

PR

D

-

ia

tD

terpengaruh akibat pandemic.

ar

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dibuat scenario proyeksi indicator

et

sebagaimana pada table berikut.

No

Se
kr

Tabel 6 Proyeksi IPM pada tahun 2021 dan 2022
Indikator

Indeks Pembangunan Manusia

Proyeksi

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Skenario rendah

78.89

79.53

79.99

79.59

79.74

79.42

2

Skenario tengah

78.89

79.53

79.99

79.59

80.93

81.40

3

Skenario tinggi

78.89

79.53

79.99

79.59

82.12

83.37

Berdasarkan tabel diatas, 3 (tiga) indikator menjadi perhatian penting
dengan asumsi:
1. Skenario rendah, pemerkiraan IPM pada tahun 2021 adalah
sebesar 79.74, kemudian pada tahun 2022 sebesar 79.42.
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2. Skenario tengah, pemerkiraan IPM pada tahun 2021 adalah
sebesar 80.93, kemudian pada tahun 2022 sebesar 81.40.
3. Skenario tinggi, pemerkiraan IPM pada tahun 2021 adalah sebesar
82.12, kemudian pada tahun 2022 sebesar 83.37.

B.3. Proyeksi Prosentase Kemiskinan dan Indeks Gini
Hasil capaian persentase kemiskinan bersifat fluktuatif. Pada bulan
maret 2019 mengalami penurunan sampai 11,70 namun pada bulan
September naik menjadi 12,13. Meskipun persentase kemiskinan cenderung
menurun, namun masih lebih tinggi dibanding capaian secara nasional. Dan

DI
Y

jumlah penduduk miskin di DIY masih banyak terakumulasi di daerah

D

pedesaan.

PR

Berdasarkan hasil capaian pada tahun-tahun sebelumnya, dibuat
scenario proyeksi indicator prosentase kemiskinan sebagaimana pada table

tD

berikut.

ar

Indikator

et

No

ia

Tabel 7 Persentase Kemiskinan pada tahun 2021 dan 2022
Persentase Kemiskinan

Proyeksi

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Skenario rendah

12.36

11.81

12.13

12.28

13,41

13,27

2

Skenario tengah

12.36

11.81

12.13

12.28

11,22

10,17

3

Skenario tinggi

12.36

11.81

12.13

12.28

9,04

7,08

Se
kr

1

1. Skenario rendah, pemerkiraan persentase kemiskinan pada tahun
2021 adalah sebesar 13.41, kemudian pada tahun 2022 sebesar
13.27.
2. Skenario tengah, pemerkiraan persentase kemiskinan pada tahun
2021 adalah sebesar 11.22, kemudian pada tahun 2022 sebesar
10.17.
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3. Skenario tinggi, pemerkiraan persentase kemiskinan pada tahun
2021 adalah sebesar 9.04, kemudian pada tahun 2022 sebesar
7.08.

Kondisi

pandemic

pada

tahun

2020

yang

mempengaruhi

perekonomian akan berpengaruh terhadap capaian indeks gini. Hasil indeks
gini hanya memberikan penilaian dari aspek pemerataan. Apabila angka
kemiskinan di suatu wilayah tinggi dan indeks gini rendah, maka dapat
dinilai bahwa tingkat kemiskinannya bersifat merata. Sedangkan pada
peningkatan nilai indeks gini yang diikuti pula peningkatan persentase

DI
Y

angka kemiskinan menunjukkan masih terjadi peningkatan kesenjangan
ekonomi masyarakat disertai peningkatan jumlah masyarakat miskin.

D

Berdasarkan capaian pada tahun sebelumnya, scenario proyeksi

PR

indeks gini pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Skenario rendah

2

Skenario tengah

3

Skenario tinggi

Se
kr

et

1

ia

Indikator

2017

Indeks Gini
2018

2019

Proyeksi
2020

2021

2022

0.4400 0.4220 0.4280 0.4340

0,456

0,466

0.4400 0.4220 0.4280 0.4340

0,438

0,441

0.4400 0.4220 0.4280 0.4340

0,420

0,416

ar

No

tD

Tabel 8 Proyeksi Indeks Gini pada tahun 2021 dan 2022

1. Skenario rendah, pemerkiraan indeks gini pada tahun 2021 adalah
sebesar 0.456, kemudian pada tahun 2022 sebesar 0.466.
2. Skenario tengah, pemerkiraan indeks gini pada tahun 2021 adalah
sebesar 0.438, kemudian pada tahun 2022 sebesar 0.441.
3. Skenario tinggi, pemerkiraan indeks gini pada tahun 2021 adalah
sebesar 0.420, kemudian pada tahun 2022 sebesar 0.416.
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C. Rekomendasi
C.1. Upaya Mencapai Target IPM
Target capaian IPM yang direncanakan sebelumnya pada tahun 2021
adalah 81,40 dan pada tahun 2022 adalah 81,68. Untuk mencapai target
tersebut, dirumuskan beberapa program meliputi :
1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup
3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat
Keberadaan

wabah

Covid-19

pada

tahun

2020,

memerlukan

DI
Y

penyesuaian dalam pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022. Dengan
asumsi wabah Covid 19 masih tetap berlangsung dengan dukungan

D

infrastuktur dan SDM di DIY yang memadai, maka reviu target kinerja pada

PR

tahun 2021 dan 2022 adalah pada scenario tengah. Untuk mencapai angka

•

tD

scenario tengah tersebut adalah memerlukan beberapa penguatan, yaitu:
Aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik

ia

selama pembelajaran di masa pandemi melalui dukungan

Meningkatkan inovasi pembelajaran jarak jauh dengan berbasis

et

•

ar

sarana prasarana dan peningkatan kualitas SDM pengajar.

•

Se
kr

pemanfataan TIK.

Peningkatan usia harapan hidup melalui kemudahan akses
kesehatan di masa pandemi.

•

Memperkuat edukasi dan sosialisasi PHBS serta disiplin
protokol kesehatan melalui Posyandu dan juga media daring.

C.2. Upaya Mencapai Target Indeks Gini dan Angka Kemiskinan
Target

capaian

Prosentase

kemiskinan

yang

direncanakan

sebelumnya pada tahun 2021 adalah 8,07 dan pada tahun 2022 adalah 7.
Sedangkan target capaian indeks gini yang direncanakan seblumnya pada
63

tahun 2021 adalah 0,3705 dan pada tahun 2022 adalah 0,3635. Untuk
mencapai

target

tersebut,

dirumuskan

program

penanggulangan

Kemiskinan dengan sasaran peningkatan penumbuhan wirausaha baru,
menekan jumlah penduduk miskin, serta meningkatkan pengeluaran per
kapita masyarakat.
Keberadaan

wabah

Covid-19

pada

tahun

2020,

memerlukan

penyesuaian dalam pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022. Dengan
asumsi wabah Covid 19 masih tetap berlangsung kecenderungan angka
kemiskinan

pedesaan

tetap

stabil

dan

pemulihan

ekonomi

dapat

berlangsung di tahun 2021, maka reviu target kinerja capaian indeks gini

DI
Y

dan persentase angka kemiskinan pada tahun 2021 dan 2022 adalah pada
angka scenario tengah. Untuk mencapai angka capaian scenario tengah

D

tersebut, perlu penguatan pada program penanggulangan kemiskinan,
Memperkuat jaringan pengaman sosial berupa bantuan tunai

tD

•

PR

melalui :
keluarga miskin.

Mengintegrasikan data kemiskinan sehingga dapat memperluas

ia

•

Melakukan penyisiran data masyarakat miskin, korban PHK

Se
kr

•

et

data

ar

sasaran penerima manfaat dan mengurangi tumpang tindih

dan usaha mikro terdampak covid yang belum mendapat
bantuan pusat, untuk mendapat jarring pengaman sosial
berupa bantuan tunai atau bantuan modal usaha.

C.3 Upaya Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi
Target

capaian

pertumbuhan

ekonomi

yang

direncanakan

sebelumnya pada tahun 2021 adalah 5,31 dan pada tahun 2022 adalah
5,34. Untuk mencapai target tersebut, dirumuskan program-Program
Pengembangan sektor Dominan dengan sasaran :
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1. penguatan kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan,
penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan
dalam PDRB DIY
2. Mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang bertumpu

pada penguatan pariwisata berbasis budaya sebagai andalan DIY.
Keberadaan wabah Covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan
capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ada pada angka minus,
maka perlu dilakukan penyesuaian dalam pencapaian target pada tahun
2021 dan 2022. Dengan asumsi wabah Covid 19 masih tetap berlangsung,
serta dipulihkan kembali sektor jasa konstruksi, pariwisata dan pendidikan

DI
Y

maka reviu target kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022
adalah pada angka scenario tinggi. Untuk mencapai angka capaian scenario

D

tinggi tersebut, perlu penguatan program pengembangan sektor dominan,
Menghidupkan sektor pariwisata dengan membuka seluruh

tD

•

PR

yang meliputi :

destinasi wisata dengan disertai sarpras penunjang disiplin

ia

protokol kesehatan.

Fasilitasi penguatan industri pengolahan, pertanian dan jasa.

•

Penumbuhan start up di kalangan anak muda dengan

et

ar

•

•

Se
kr

dukungan akses TIK dan pelatihan
Peningkatan jumlah wirausaha baru, yang diwujudkan dengan
pelatihan ketrampilan kerja serta kemudahan akses modal.
•

Mendorong

pelaksanaan

proyek

Jalan

Tol

bisa

dilaksanakan sebagai pengungkit di sektor konstruksi.
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segera

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Dampak

Wabah Covid-19 terhadap perubahan target capaian

indikator kinerja utama dalam RPJMD DIY 2017-2022 menunjukan
level yang signifikan pada multi sektor dengan indikasi yang sangat
jelas untuk masing masing sektor.
2. Faktor faktor strategis sebagai alasan

penyesuaian target capaian

indikator utama dan upaya pencapaian dalam 2 tahun masa RPJMD
Ada 3 (tiga) indicator kinerja utama yang selama ini belum
mencapai

target

yang

direncanakan,

D

-

DI
Y

yang masih tersisa adalah :

meliputi:

indeks

PR

pembangunan manusia (IPM), persentase angka kemiskinan serta

-

tD

indeks gini.

Capaian pertumbuhan ekonomi selalu mencapai target yang

ia

direncanakan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan
Asumsi kondisi pandemic Covid 19 masih tetap berlangsung pada

et

-

ar

tajam sampai angka minus, akibat dampak pandemic Covid 19.

Se
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masa yang akan datang.
-

Semakin tumbuh geliat masyarakat untuk bangkit secara ekonomi.

-

Masyarakat mulai mengabaikan resiko Covid-19, terutama dalam
menjaga protocol kesehatan.

3. Program-program yang memerlukan penguatan dalam kondisi wabah
Covid 19 meliputi :
-

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

-

Program Peningkatan Usia Harapan Hidup

-

Program Pembangunan Sosial Masyarakat

-

Program penanggulangan kemiskinan.

-

Program pengembangan sektor dominan (Pertanian, Industri
Pengolahan, Jasa)
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4. Dengan dukungan penguatan pada program-program strategis yang
mengalami dampak pandemic Covid 19, maka proyeksi capaian
indicator kinerja utama pada masa yang akan datang adalah :
-

Target Angka Kemiskinan dan Indeks Gini ada pada scenario
sedang, yaitu target prosentase kemiskinan pada tahun 2021
adalah 11,22 dan pada tahun 2022 adalah 10,17 sedang target
indeks gini pada tahun 2021 adalah 0,438 dan pada tahun 2022
adalah 0,441.

-

Target IPM ada pada scenario sedang yaitu pada tahun 2021 adalah
80,93 sedang pada tahun 2022 adalah 81,40.

-

Target Pertumbuhan Ekonomi ada pada scenario tinggi yaitu pada

5. Penyusunan

Kajian

DI
Y

tahun 2021 adalah 5,94 dan pada tahun 2022 adalah 4,69
Implementasi/Evaluasi

terhadap

capaian

D

indikator-indikator kinerja sebagai dasar perubahan RPJMD telah
Evaluasi capaian indicator kinerja utama yang meliputi 8 (delapan)

tD

-

PR

dilakukan dengan rumusan sebagaimana berikut:
sasaran strategis.

Evaluasi capaian indicator kinerja utama pada program yang

ia

-

Rekomendasi capaian IKU pada tahun 2021 dan 2022, terutama

et

-

ar

terdampak pandemic Covid-19 secara signifikan.

Se
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pada program yang terdampak pandemic

Covid 19 secara

siginifikan, serta rekomendasi penguatan program.

B. Saran
1.

Upaya menumbuhkan kesadaran yang kuat ( sense of crisis ) akan
dampak besar dari wabah Covid19 bagi setiap pemegang dan
pelaksana kebijakan untuk mewujudkan rumusan upaya kebijakan
dan semangat tanggap darurat di era new normal secara efektif

2.

Perlu

kajian

lanjutan

untuk

mengevaluasi

program-program

strategis yang terpengaruh dampak pandemic Covid 19 pada tahun
2021 dan 2022 yang meliputi;
-

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
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-

Program Peningkatan Usia Harapan Hidup

-

Program Pembangunan Sosial Masyarakat

-

Program penanggulangan kemiskinan

-

Program pengembangan sektor dominan (Pertanian, Industri

Se
kr

et

ar

ia

tD

PR

D
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Pengolahan, Jasa)
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LAMPIRAN
Gambar 5.1
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Proyeksi Nilai total PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Tahun 2020-2022
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Pertanian,
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Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2022
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Pertambangan dan
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Penggalian Tahun 2020-2022
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Industri Pengolahan
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Tahun 2020-2022
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Pengadaan Listrik
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dan Gas Tahun 2020-2022
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Pengadaan Air,
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Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2020-2022

75

Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Kontruksi Tahun

Se
kr

et

ar

ia

tD

PR

D

DI
Y

2020-2022
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Perdagangan Besar
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Gambar 5.1
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Penyediaan
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Informasi dan
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Jasa, Keuangan dan
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Real Estat Tahun
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Jasa Perusahaan
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Administrasi
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Jasa Pendidikan
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Jasa Kesehatan dan
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Gambar 5.1
Proyeksi Nilai PDRB Riil dan Pertumbuhan PDRB Riil Sektor Jasa Lainnya Tahun
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