SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 74/K/DPRD/2016
TENTANG
POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) huruf f Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005
disebutkan bahwa perumusan Rancangan Awal Rencana
Kerja Pembangunan Daerah mencakup penelaahan
Pokok–Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan PokokPokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta;
c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2018;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2005 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 12);
Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30
Desember 2016;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

KESATU

: Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bahan Perumusan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.

KEDUA

: Terhadap Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU lebih lanjut akan disusun Rincian
Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2018.
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KETIGA

: Rincian Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA akan dibahas melalui Panitia Khusus
pada masa sidang tahun berikutnya.

KEEMPAT

: Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum
KETIGA mempunyai tugas antara lain:
1. Menyusun
Rincian
Pokok-Pokok
Pikiran
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
berupa program/kegiatan prioritas.
2. Melakukan pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018.
3. Melaporkan hasil kerjanya dalam fórum Rapat Paripurna
DPRD.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Bappeda DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Secara empiris, cita-cita agung Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi pusat
pendidikan, pusat budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara telah
disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
Oleh karena itu berbagai perencanaan yang matang serta bersifat integratif mutlak
diperlukan untuk mengakselerasi langkah-langkah pencapaian visi tersebut.
Perencanaan yang matang dan bersifat integral pada tataran praktis memiliki nilai
urgensi yang tinggi mengingat setiap bidang dalam pembangunan di Daerah Istimewa
Yogyakarta memiliki benang merah yang saling terkait yang secara langsung
berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi momentum penting untuk
mempertegas sekaligus mendorong terwujudnya visi pembangunan jangka panjang di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut telah
memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk
mengembangkan kekhasannya di lima aspek yang mencakup : (1) Mekanisme pengisian
jabatan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penetapan di DPRD, (2)
Kelembagaan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, (3) Pertanahan, (4) Tata
ruang dan (5) Kebudayaan.
Pada dasarnya, jika dikaji dalam tataran konseptual, pembangunan merupakan
suatu proses perubahan dari kondisi tertentu menuju ke kondisi yang dinilai lebih baik.
Dalam proses pembangunan menurut Todaro (1984 : 124) terjadi gerak dinamis
perubahan struktur sosial, serta akselerasi ekonomi pengurangan kesenjangan
(inequality) dan kemiskinan masyarakat. Sebagai lokus pembangunan, masyarakat
memiliki peran strategis sehingga aspirasi publik menjadi elemen dinamis yang perlu
diakomodir dalam proses perencanaan pembangunan.

Peran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga legislatif yang
menampung berbagai aspirasi publik, memposisikan nilai penting Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai suatu rumusan yang perlu diakomodir
dalam tahapan perencanaan pembangunan. Pasalnya, muatan substansi dalam PokokPokok Pikiran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini berisi usulan keterwakilan
masyarakat di seluruh wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta yang
disampaikan melalui DPRD.
Limitasi waktu yang termuat dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta secara empiris menunjukkan adanya batasan waktu penyelesaian. PokokPokok Pikiran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 ini digunakan sebagai
bahan penyusunan draf awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah
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Istimewa Yogyakarta Tahun 2018. Pada proses penjadwalannya, Pokok-Pokok Pikiran
DPRD ini akan diserahkan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari pada tahun berjalan.
Penyampaian dengan tepat waktu dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD ini
dimaksudkan agar aspirasi publik yang termuat di dalamnya dapat terintegrasi dengan
dokumen-dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, RKA dan RAPBD.

Proses penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap RKPD DIY Tahun 2018 ini dilaksanakan dengan proses awal berupa
pengumpulan dokumen hasil aspirasi masyarakat baik dalam bentuk laporan reses,
audiensi, tamu dan demo serta telaah terhadap APBD Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2016. Seluruh Tenaga Ahli Fraksi senantiasa berupaya menghimpun masukan
baik internal dalam fraksi dan dilanjutkan masukan dari tim pakar. Tahapan
penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini dipungkasi
dengan proses finalisasi/harmonisasi melalui forum ekspose yang bersifat terbuka.

B. Landasan Hukum
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penerintahan Daerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang
Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 58);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2018 >>

2|Page

7.

8.

9.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi DIY
Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi DIY
Tahun 2009 Nomor 3);
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008
Nomor 11);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembar
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2014 Nomor 88), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 12).

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2018 ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pengawasan dalam pencapaian
visi pembangunan jangka panjang di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
mengedepankan aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam proses serta kebijakan
perencanaan pembangunan.
Sedang tujuannya adalah :
1.

Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam menyusun dokumen awal draf Rencana Kerja
Pemerintah Daerah 2018;
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2.
3.
4.
5.
6.

Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, RKA
SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2018;

Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Daerah Istimewa
Yogyakarta melalui perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran tahun
2018;

Mengarahkan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa
Yogyakarta;
Mewujudkan aspirasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan melalui akomodir
dalam fungsi representasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa
Yogyakarta secara komprehensif;
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BAB II
KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

A. Kondisi Umum
1. Geografi
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibukotanya Yogyakarta mempunyai luas
wilayah 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas wilayah Indonesia
(1.860.359,67km²) dan merupakan wilayah dengan luas terkecil kedua setelah
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Secara astronomis terletak antara 7°33’- 8°12’
Lintang Selatan dan 110°00’-110°50’ Bujur Timur. Sedangkan posisi geografis,
Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian tengah Pulau Jawa sisi selatan dan
berbatasan dengan beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu : sebelah
utara dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan
Wonogiri, sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, dan sebelah selatan dengan
Samudera Indonesia.
Selain itu, karena berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia yang kaya
akan sumber daya laut dan menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki
wilayah berupa kepulauan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 28 pulau yang
masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada lima kecamatan,
yaitu : Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo.

Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kawasan pedalaman maupun
kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di Daerah Istimewa
Yogyakarta terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran.
Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian
antara 100–499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 65,65 persen, ketinggian
kurang dari 100 m sebesar 28,84 persen, ketinggian antara 500–999 m sebesar 5,04
persen dan ketinggian diatas 1000 m sebesar 0,47 persen. Komponen fisiografi yang
menyusun Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis,
yaitu :
a.

b.

Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst), seluas ± 1.656,25 km²,
ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan
wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu
kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah
ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu
gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi
penutup yang relatif jarang.
Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km², ketinggian 80–2.911 m,
terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung
Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian
Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan
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c.

d.

lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan
air.

Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo seluas
± 215,62 km², ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang
didominasi oleh dataran alluvial. Membentang di bagian selatan Daerah
Istimewa Yogyakarta mulai Kabupaten Kulonprogo sampai Kabupaten Bantul
yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah
yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam
marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari
Kabupaten Kulonprogo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal
dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir.

Pegunungan Kulonprogo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km²,
ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulonprogo. Bagian utara
merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang
mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

Grafik 2.1.
Persentase Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di D.I. Yogyakarta (persen) Tahun
2015
Lathosol
12,38 %

Alluvial
3,19 %

Mediteran
10,84 %

Lithosol
33,05 %

Alluvial
Lithosol
Regosol
Rensina

Grumusol
10,97 %

Grumusol
Mediteran

Rensina
2,48 %

Lathosol

Regosol
27,09 %
Sumber : Provinsi DIY dalam angka 2016, BPS DIY

Dari 3.185,80 km² luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05 persen merupakan
jenis tanah Lithosol, 27,09 persen Regosol, 12,38 persen Lathosol, 10,97 persen
Grumusol, 10,84 persen Mediteran, 3,19 persen Alluvial, dan 2,48 persen adalah
tanah jenis Rensina.

2. Iklim dan Cuaca

Letak wilayah DIY berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, sehingga
beriklim tropis dan memiliki dua musim penghujan dan kemarau. Secara umum,
karakteristik cuaca di wilayah DIY bertemperatur tinggi atau memiliki suhu udara
panas serta memiliki kelembaban udara dan curah hujan yang cukup tinggi.
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Rata-rata suhu udara selama tahun 2015 tercatat pada di kisaran 26°C. Suhu
tertinggi mencapai 33°C dan terjadi di bulan Oktober - November. Sementara, suhu
terendah mencapai 21°C dan terjadi di bulan Juli - Agustus. Intensitas hujan tertinggi
yang diukur dari rata-rata curah hujan terjadi pada bulan Maret, sementara jumlah
hari hujan terbanyak terjadi di Bulan Januari dan Bulan Maret.

Rata-rata kelembaban udara tercatat sebesar 83 persen dan cenderung
menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kelembaban udara
minimum tercatat sebesar 48 persen yang terjadi pada bulan Oktober, sementara
kelembaban maksimum mencapai 97 persen dan terjadi di bulan Maret. Tekanan
udara rata-rata tercatat sebesar 998 milibars. Pada bulan Maret sampai September
angin lebih banyak bergerak dari arah selatan, sementara pada bulan Oktober Februari arah angin bergerak dari barat daya. Rata-rata kecepatan angin selama
tahun 2015 tercatat sebesar 0,15 m/s.
Arah angin selama bulan Maret - September bergerak dari selatan, sementara
pada bulan Oktober - Februari angin bergerak dari arah barat daya. Curah hujan
tertinggi terjadi di wilayah Kulonprogo dan Sleman.
Tabel 2.1.
Ringkasan Kondisi Cuaca di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,
Tahun 2010-2015
Indikator

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Suhu Udara Terendah
Suhu Udara Tertinggi
Rata-Rata Suhu Udara
Kelembaban Udara Minimum
Kelembaban Udara Maksimum
Rata-rata Kelembaban Udara
Tekanan Udara Minimum
Tekanan Udara Maksimum
Rata-rata Tekanan Udara

°C
°C
°C
persen
persen
persen
milibars
milibars
milibars

22
35
27
41
97
74
1.005
1.015
1.010

18
40
26
42
96
78
990
1.000
995

17
35
27
47
100
80
1.006
1.021
1.014

18
36
26
44
98
86
1.010
1.019
1 015

21
33
26
42
100
84
1.010
1.020
1.016

20
33
26
48
97
83
992
1.019
998

Sumber : Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta, diolah

3. Pemerintahan
Wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 4
kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten
Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pusat pemerintahan berada
di Kota Yogyakarta. Jumlah kecamatan pada tahun 2015 sebanyak 78 kecamatan
dan terbagi menjadi 438 desa/kelurahan. Jumlah tersebut tidak mengalami
perubahan dalam dua dekade terakhir. Daerah dengan wilayah terluas adalah
Kabupaten Gunungkidul sebesar 1.485,4 km2 atau 46,6 persen luas DIY. Sementara,
Kota Yogyakarta memiliki wilayah terkecil sebesar 32,5 km 2 atau 0,01 persen dari
luas wilayah DIY.

Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2018 >>

7|Page

Tabel 2.2.
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di DIY
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota

Luas
Wilayah
(km2)

Jumlah
Kecamatan

Jumlah
Desa/Kelurahan

Status Desa/Kelurahan

Perkotaan

Perdesaan

1

2

3

4

5

6

Kab. Kulonprogo
Kab. Bantul
Kab. Gunungkidul
Kab. Sleman
Kota Yogyakarta
DIY

586,27
506,85
1.485,36
574,82
32,50
3.185,80

12
17
18
17
14
78

88
75
144
86
45
438

13
47
5
59
45
169

75
28
139
27
269

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY

Gambar 2.1.
Peta Administratif Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia, BIG
- Permendagri No. 56 Tahun 2015

a.

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan khusus dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2012 mengenai kedudukan hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
berdasarkan sejarah dan hak asal-usul untuk mengatur dan mengurus
kewenangan istimewa. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi (1)
Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan
Wakil; (2) Kelembagaan; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; dan (5) Tata ruang.
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Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dipilih
melalui proses pemilu kepala daerah (pemilukada), tetapi melalui proses
penetapan Sultan Yogyakarta dan Adipati Paku Alam yang bertahta.

b.

Penyelenggara pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari
pemerintah daerah selaku eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) selaku legislatif. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Gubernur
dan Wakil Gubernur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan gubernur dibantu
oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan Lembaga
Teknis Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah anggota DPRD DIY periode 2014-2019 hasil Pemilu Legislatif 2014
sebanyak 55 orang. Komposisinya terdiri dari 48 anggota laki laki (87,3 persen)
dan 7 anggota perempuan (12,7 persen). Proporsi keterwakilan perempuan
dalam parlemen yang cenderung menurun dibandingkan dengan hasil pemilu
2009.

Komposisi anggota DPRD periode 2014-2019 menurut parpol pengusung
didominasi oleh legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
sebanyak 14 orang (25 persen). Berikutnya adalah Partai Amanat Nasional

(PAN) dan Partai Golkar masing-masing sebanyak 8 wakil, diikuti oleh Partai
Gerindra dan Partai keadilan Sejahtera (PKS) dengan wakil masing-masing 7
dan 6 orang. Partai Demokrat mengalami punurunan tajam dari 10 kursi di
periode 2009-2014 menjadi 2 kursi di periode 2014-2019.
Grafik 2.2.
Komposisi Anggota DPRD DIY Periode 2014-2019 Menurut Partai Politik
PKS

6 (11%)

8 (15%)

PKB

5 (9%)

P. GERINDRA
PPP

8 (14%)
7 (13%)

P. Demokrat
PDIP

3 (5%)

2 (4%)
14 (25%)

2 (4%)

P. NASDEM
PAN
P. GOLKAR

Sumber : Sekretariat DPRD DIY

Komposisi keterwakilan perempuan dalam parlemen di semua DPRD
Kabupaten/Kota di DIY masih relatif rendah. Proporsi yang tertinggi tercatat di
Kota Yogyakarta sebesar 25 persen (10 anggota perempuan dari total 40
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anggota). Proporsi terendah tercatat di Kabupaten Bantul sebesar 6,7 persen (3
perempuan dari 45 anggota).

Sedang banyaknya keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta baik berupa Peraturan DPRD
(Perwan), Keputusan DPRD (Kepwan) dan Keputusan Pimpinan DPRD
(Keppim) tahun 2010-2016 dapat dilihat dari dibawah ini.
Tabel 2.3.
Rekapitulasi Produk Hukum DPRD DIY, 2010-2016

No.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Peraturan DPRD

3

0

3

1

3

2

1*)

2.

Keputusan DPRD

57

51

60

74

66

88

73*)

3.

Keputusan Pimpinan DPRD

93

107

95

116

100

111

124*)

Sumber : Sekretariat DPRD DIY

c.

Tahun

Produk Hukum

*) Data tahun berjalan per 15 Desember 2016

Pegawai Negeri Sipil

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah DIY terdiri dari pegawai
daerah dan pegawai pusat. Pegawai daerah mencakup semua PNS yang sistem
penggajiannya dicakup oleh dana APBD, sementara pegawai pusat mencakup
semua PNS yang bekerja di institusi perwakilan pemerintah pusat dan sistem
penggajiannya dicakup oleh dana APBN. Jumlah PNS daerah di DIY pada akhir
tahun 2015 tercatat sebanyak 55.412 pegawai yang terdiri dari 27.155 laki laki
(49 %) dan 28.257 perempuan (51 %). Fakta ini menggambarkan partisipasi
gender di birokrasi/pemerintahan DIY sudah setara. Dibandingkan dengan
tahun 2014, jumlah pegawai daerah menurun sebesar 3,3 persen akibat proses
pensiun.
Berdasarkan golongan kepangkatan, mayoritas PNS daerah DIY
merupakan pegawai golongan III (47,4 %). Berikutnya adalah pegawai golongan
IV dan II dengan proporsi masing-masing sebesar 35,4 persen dan 15,0 persen.
Sementara, proporsi pegawai golongan I tercatat sebanyak 2,1 persen dan
jumlahnya semakin menurun dari tahun ke tahun.
Tabel 2.4.
Komposisi PNS Daerah di DIY Berdasarkan Golongan Kepangkatan, 2013-2015
Golongan
I
II
III
IV
Jumlah

Jumlah
1.624
9.109
24.292
21.344
56.369

2013

%
2,88
16,16
43,09
37,86
100

Jumlah
1.546
8.706
25.815
21.225
57.292

2014

%
2,70
15,20
45,06
37,05
100

Jumlah
1.148
8.340
26.290
19.634
55.412

2015

%
2,07
15,05
47,44
35,43
100

Sumber : BKN Regional I Jawa Tengah dan DIY

Dari sisi pendidikan, struktur PNS daerah DIY didominasi oleh pegawai
yang berpendidikan tertinggi Sarjana/S1 dengan proporsi 45,6 persen.
Komposisi terbesar berikutnya adalah pegawai berpendidikan SLTA sederajat
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dan Diploma I/II/III/IV dengan porsi masing-masing sebesar 24,3 persen dan
22,9 persen. Sementara, jumlah pegawai yang berpendidikan SLTP ke bawah
memiliki proporsi sebesar 3,9 persen. Berdasarkan daerah penempatan,
proporsi pegawai terbanyak ditempatkan di Pemda Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul masing-masing sebesar 20,9 persen dan 19,9 persen.
Grafik 2.3.
Komposisi PNS Daerah Berdasarkan Pendidikan Tertinggi,
2013-2015 (Persen)

Sumber : BKN Regional I Jawa Tengah dan DIY

d.

Struktur PNS daerah DIY didominasi oleh PNS berpendidikan sarjana dan
memiliki golongan kepangkatan golongan III. Komposisi PNS menurut jenis
kelamin terlihat berimbang.
Keuangan Daerah

Penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan berasal dari
beberapa sumber, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD); transfer dana
perimbangan (dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum/DAU
dan Dana Alokasi Khusus/DAK) dan transfer lainnya (dana otonomi khusus dan
dana penyesuaian); serta penerimaan lain yang sah. Perkembangan realisasi
pendapatan dan belanja pemerintah DIY dalam enam tahun terakhir terlihat
semakin meningkat. Pendapatan daerah meningkat dari Rp 1,4 triliun di tahun
2010 menjadi 3,4 triliun di tahun 2015 atau secara nominal tumbuh.
20 persen per tahun. Belanja dan transfer juga meningkat searah dengan
pendapatan. Nilai belanja dan transfer pada tahun 2015 mencapai Rp 3,5 triliun,
sehingga terjadi defisit Rp 96,4 milyar. Defisit ini dibiayai melalui SILPA tahun
sebelumnya dan penerimaan lain.

Komposisi pendapatan mengalami perubahan cukup nyata, terutama
pasca penetapan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Sampai dengan tahun
2011, komponen PAD masih mendominasi dengan proporsi 54,0 persen, diikuti
pendapatan transfer (45,6 %) dan pendapatan lain yang sah (0,4 %). Mulai
tahun 2012 sampai 2015, pendapatan transfer pemerintah pusat terlihat
semakin mendominasi. Komponen PAD yang memiliki andil terbesar adalah
pajak daerah terutama dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama
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kendaraan bermotor. Komponen pajak daerah memberi andil 41,1 persen
terhadap total pendapatan daerah 2015. Sementara, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain kontribusinya
relatif kecil. Komponen pendapatan transfer yang cukup dominan adalah dana
perimbangan (30,6 %) dengan sumber utama berasal dari DAU (27,1 %), diikuti
bagi hasil pajak dan dana alokasi khusus. Transfer pemerintah berupa dana
otonomi khusus dan dana penyesuaian memberi sumbangan sebesar 22,7
persen terhadap pendapatan daerah 2015.
Tabel 2.5.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah DIY Berdasarkan Sumber,
2010-2015 (Milyar Rp)

Sumber : diolah dari DJPK, Kemenkeu RI

Struktur pengeluaran pemerintah terdiri dari dua komponen, yakni
belanja (belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga) dan transfer
(bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, dan lainnya). Realisasi pengeluaran
pemerintah DIY dalam beberapa tahun masih didominasi komponen belanja
dengan proporsi sekitar 83 persen dari total pengeluaran. Sementara,
pengeluaran transfer memiliki proporsi pada kisaran 17 persen.
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Tabel 2.6.
Distribusi Pendapatan dan Belanja Pemerintah DIY Berdasarkan Sumber,
Tahun 2010-2015 (Persen)

Sumber : diolah dari DJPK, Kemenkeu RI

Jenis belanja yang paling dominan adalah belanja operasi, meskipun
proporsinya cenderung menurun. Proporsi belanja operasi pada tahun 2015
tercatat sebesar 65,4 persen. Beban untuk belanja pegawai, belanja hibah dan
bantuan keuangan secara proporsi menurun, sementara belanja barang terlihat
meningkat. Proporsi belanja modal pada tahun 2015 tercatat sebesar 18 persen
dan terlihat meningkat secara nyata dalam enam tahun terakhir. Jenis belanja
modal yang dominan adalah belanja gedung dan bangunan serta belanja jalan,
irigasi dan jaringan. Komponen transfer berupa bagi hasil pajak kepada
pemerintah kabupaten/kota/desa memiliki proporsi 16,7 persen di tahun
2015.
Berdasarkan fungsinya, realisasi belanja pemerintah DIY tahun 2015 yang

terbesar digunakan untuk kegiatan pelayanan umum (48,16 %). Proporsi

terbesar berikutnya adalah pengeluaran bidang perumahan dan fasilitas umum
(12,55 %), diikuti oleh pengeluaran bidang ekonomi dan bidang pariwisata
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budaya (10,48 %). Bidang pendidikan memperoleh porsi sebesar 9,6 Persen.
Sedang pengeluaran bidang lingkungan hidup, bidang ketertiban dan
keamanan, perlindungan sosial dan kesehatan memiliki proporsi di bawah 5
persen.
Grafik 2.4.
Distribusi Belanja Pemerintah DIY Menurut Fungsi, 2015 (Persen)
Pelayanan Umum
Perumahan & Fasilitas Umum

10,48

4,82

1,08
2,37

0,46
48,16

Ekonomi
Pendidikan

9,6

Pariwisata & Budaya
Kesehatan
Perlindungan Sosial
Ketertiban & Keamanan

10,48
12,55

Lingkungan Hidup

Sumber : diolah dari DJPK, Kemenkeu RI

Realisasi pendapatan dan belanja pemerintah DIY meningkat tajam pasca
dicairkannya alokasi dana keistimewaan sejak tahun 2012 sebagai salah satu
implementasi keistimewaan DIY.

4. Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk DIY tercatat
sebanyak 3.457.491 jiwa. Komposisinya adalah 49,4 persen laki-laki dan 50,6
persen perempuan. Jumlah penduduk DIY semakin bertambah setiap tahun dengan
laju pertumbuhan yang berfluktuasi. Hasil Sensus Penduduk tahun 1971 mencatat
jumlah penduduk DIY sebanyak 2,5 juta jiwa dan meningkat menjadi 3,5 juta jiwa di
tahun 2010. Jumlah penduduk ini akan bertambah menjadi 3,9 juta di tahun 2020
berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010-2020.
Laju pertumbuhan penduduk DIY selama periode 1997-1980 tercatat sebesar
1,10 persen per tahun. Laju ini melambat menjadi 0,58 persen per tahun di periode
1980-1990 dan 0,72 persen per tahun di periode 1990-2000 sebagai dampak
keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana dan perbaikan kesehatan
penduduk. Hal ditandai oleh membaiknya kesehatan ibu dan balita, sehingga terjadi
penurunan angka kematian bayi yang diikuti oleh penurunan fertilitas. Namun, pada
periode 2000-2010 pertumbuhan penduduk kembali meningkat menjadi 1,04
persen per tahun.
Laju pertumbuhan penduduk tercepat selama empat dekade terjadi di

Kabupaten Sleman dan Bantul. Pada periode 2000-2010, kedua daerah memiliki laju
pertumbuhan penduduk sebesar 1,9 persen dan 1,6 persen per tahun. Sementara,
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Kota Yogyakarta justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,2 persen. Sebagai
pusat perekonomian sekaligus pemerintahan, wilayah Kota Yogyakarta yang
terbatas sudah semakin jenuh untuk menampung penduduk akibat meningkatnya
aktivitas perekonomian. Dampaknya, terjadi perkembangan kawasan pemukiman
yang masif di wilayah yang menjadi penyangga Kota Yogyakarta, terutama di
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
Proporsi jumlah penduduk DIY hanya 1,4 persen dari populasi penduduk
Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk DIY 2000-2010 (1,04 %) lebih rendah dari
laju pertumbuhan penduduk Indonesia (1,49 %).
Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY,
Hasil Sensus Penduduk 1971-2010 (Jiwa)

Sumber : Data Sensus Penduduk, BPS DIY

Tabel 2.8.
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Kabupaten/Kota di DIY (Persen)

Sumber : Data Sensus Penduduk, BPS DIY

Persebaran penduduk DIY sampai tahun 2010 terpusat di Kabupaten Sleman
dan Kabupaten Bantul. Kedua kabupaten memiliki distribusi penduduk terbesar dan
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sementara, penduduk di Kabupaten
Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul juga semakin meningkat, namun laju
pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul, sehingga distribusi penduduknya semakin menurun. Sementara,
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Kota Yogyakarta menjadi wilayah yang populasi sudah jenuh, bahkan cenderung
berkurang akibat wilayah administasi yang terbatas untuk pemukiman

Kepadatan penduduk DIY pada tahun 2010 tercatat sebesar 1.085 jiwa/km 2,
artinya setiap 1 km2 wilayah dihuni oleh 1.085 penduduk. Kepadatan penduduk ini
menempati urutan ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta (14.469 jiwa/km2) dan
Jawa Barat (1.217 jiwa/km2). Dibandingkan dengan tahun 2000 (979 jiwa/km2),
kepadatan penduduk tahun 2010 meningkat dengan selisih 106 jiwa/km 2. Artinya,
selama sepuluh tahun jumlah penduduk di setiap 1 km2 wilayah DIY bertambah
sebanyak 106 jiwa.
Tabel 2.9.
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Hasil Sensus Penduduk
Tahun 1971-2010 (Persen)

Sumber : Profil Kependudukan Hasil SP 2010, BPS DIY

Berdasarkan wilayah, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota
Yogyakarta. Setiap 1 km2 wilayah Kota Yogyakarta dihuni oleh 11.958 jiwa
penduduk. Tingginya kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta berkaitan dengan
luas wilayah administrasi yang terbatas (1,0 % wilayah DIY) dan sudah jenuh untuk
menampung populasi penduduk akibat perkembangan aktivitas perekonomian
yang semakin menggeser kawasan pemukiman.

Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul menjadi daerah yang memiliki
peningkatan kepadatan penduduk tertinggi. Pada tahun 2010, kepadatan penduduk
di kedua daerah mencapai 1.902 jiwa/km2 dan 1.798 jiwa/km2. Kabupaten
Gunungkidul menjadi daerah dengan kepadatan penduduk terendah (445
jiwa/km2). Rendahnya kepadatan penduduk di Kabupaten Gunungkidul berkaitan
dengan karakteristik wilayah yang relatif luas dan memiliki topografi berupa
pegunungan yang kurang menarik untuk dijadikan sebagai tempat tinggal maupun
tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Bahkan, terdapat kecenderungan kaum
terdidik dari daerah ini justru melakukan migrasi keluar dengan tujuan mencari
penghidupan yang lebih baik.
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Gambar 2.2.
Laju Pertumbuhan Penduduk DIY 2000-2010 Menurut Kecamatan (Persen)

Sumber : Profil Kependudukan Hasil SP 2010, BPS DIY

Gambar 2.3.
Kepadatan Penduduk DIY menurut Kecamatan Hasil SP 2010 (jiwa/km 2)

Sumber : Profil Kependudukan Hasil SP 2010, BPS DIY

Komposisi penduduk DIY berdasarkan kelompok usia hasil Sensus Penduduk
1971 sampai Sensus Penduduk 2010 menunjukkan pergeseran yang cukup nyata.
Komposisi penduduk hasil Sensus Penduduk 1971 didominasi oleh kelompok
penduduk berusia muda (< 20 tahun), sementara kelompok yang berusia tua
jumlahnya tidak dominan. Hal ini terjadi akibat tingginya angka kelahiran selama
periode 1960-1970-an, sementara angka harapan hidup penduduk juga relatif
rendah. Komposisi penduduk hasil Sensus Penduduk 1980 dan Sensus Penduduk
2000 semakin bergerak ke atas. Kelompok usia yang cukup dominan dalam dalam
piramida 2000 adalah 15-24 tahun. Namun demikian, populasi pada kelompok usia
di atasnya juga terlihat semakin membesar dibandingkan dengan piramida periode
sebelumnya.
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Tabel 2.10.
Luas Wilayah (km2) dan Kepadatan Penduduk DIY (jiwa/km2) Hasil SP 1971-2010

Sumber : Profil Kependudukan Hasil SP 2010, BPS DIY

Komposisi penduduk dalam piramida hasil Sensus Penduduk 2010 terlihat
semakin merata dibandingkan dengan piramida pada tiga dekade sebemumnya. Hal
ini berarti sebaran populasi mulai kelompok usia < 4 tahun sampai usia 40-44 tahun
menjadi lebih merata. Populasi pada kelompok tua juga terlihat semakin membesar.
Secara umum, fenomena ini menggambarkan perkembangan populasi penduduk
kelompok usia muda yang cukup progresif dan mendorong peningkatan jumlah
angkatan kerja. Hal ini bisa menjadi potensi ketika penduduk yang masuk pasar
kerja memiliki keahlian yang mumpuni dan didukung oleh tersedianya kesempatan
kerja yang memadai. Jika kesempatan kerja yang tersedia terbatas peningkatan
penduduk usia produktif perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada peningkatan
penganggur.
Grafik 2.5.
Piramida Penduduk DIY Hasil SP 1971, 1980, 2000 dan 2010 (Ribu Jiwa)

Sumber : Profil Kependudukan Hasil SP 2010, BPS DIY
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Komposisi penduduk DIY hasil Sensus Penduduk 2010 lebih didimonasi oleh
penduduk perempuan dengan seks rasio sebesar 97,7. Artinya, terdapat 98
penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Seks rasio ini
mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2000 (98,3).
Seks rasio menurut kabupaten/kota memiliki nilai kurang dari 100, kecuali di
Kabupaten Sleman. Artinya jumlah penduduk perempuan lebih dominan dari lakilaki, kecuali di Kabupaten Sleman. Seks rasio menurut kelompok umur hasil Sensus
Penduduk 2010 di DIY memiliki pola semakin menurun seiring dengan
meningkatnya kelompok umur. Nilai seks rasio saat lahir sampai usia 29 tahun
berada di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih dominan. Mulai usia 30
tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan cenderung lebih dominan. Bahkan,
pada kelompok usia di atas 70 tahun jumlah penduduk perempuan terlihat jauh
lebih dominan dengan seks rasio di bawah 80.
Tabel 2.11.
Sex Ratio Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota
Hasil Sensus Penduduk 1971-2010

Sumber : Profil Kependudukan Hasil SP 2010, BPS DIY

Grafik 2.6.
Sex Ratio Penduduk DIY menurut Kelompok Umur Hasil Sensus Penduduk 2010

Sumber : Profil Kependudukan Hasil SP 2010, BPS DIY

Rasio beban ketergantungan (Dependency Ratio) dihitung dari perbandingan
antara penduduk yang belum/tidak produktif secara ekonomi (usia <15 tahun dan
65 tahun ke atas) dengan penduduk yang berusia produktif (usia 15-64 tahun).
Rasio ketergantungan penduduk DIY hasil beberapa sensus memiliki pola yang
semakin menurun. Pada tahun 2010 rasio beban ketergantungan tercatat sebesar
45,9 persen, sehingga setiap 100 penduduk produktif menanggung 46 orang yang
belum produktif dan sudah tidak produktif. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun
2000 (44,7 %).
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Tabel 2.12.
Dependency Ratio Penduduk DIY Hasil SP 1971-2010 (Persen)
Kab/Kota

Rasio Beban Ketergantungan

1971

1980

1990

2000

2010

Kulonprogo

85

72

58

52

54

Bantul

83

69

57

47

47

Gunungkidul

89

77

62

53

55

Sleman

86

70

50

39

42

Yogyakarta

63

49

39

34

36

DIY

82

69

55

45

46

Sumber : Profil Kependudukan Hasil SP 2010, BPS DIY

Seks rasio penduduk DIY kurang dari 100, artinya jumlah perempuan lebih
dominan dari laki-laki. Dependency ratio DIY pada kisaran 45 persen, artinya 100
penduduk berusia produktif menanggung 45 penduduk yang belum produktif dan
sudah tidak produktif.

5. Tenaga Kerja

Tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran
sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian. Konsep ketenagakerjaan
yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi dari International Labor
Organization (ILO). Penduduk berusia produktif (15 tahun ke atas) dibagi
berdasarkan aktivitasnya menjadi dua kelompok, yakni angkatan kerja dan
bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terbagi menjadi dua bagian yakni bekerja
dan penganggur. Sementara, bukan angkatan kerja mencakup mereka yang
bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.
Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan
pertumbuhan penduduk, namun pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja
berjalan lebih lambat. Akibatnya, tidak semua angkatan kerja mampu terserap
oleh pasar tenaga kerja dan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan
penawaran tenaga kerja sehingga terjadi pengangguran dan persoalan
ketenagakerjaan lainnya.

Beberapa aspek ketenagakerjaan yang dikaji dalam bagian ini menyangkut
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT), serta karakteristik penduduk bekerja. Komposisi penduduk berusia kerja
(15 tahun ke atas) di DIY menurut kegiatan utama berdasarkan hasil Survei
Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus dalam beberapa tahun
terakhir disajikan dalam Tabel 4.1. Jumlah penduduk berusia kerja meningkat dari
2,7 juta jiwa di bulan Agustus 2010 menjadi 2,9 juta jiwa di bulan Agustus 2015.
Komposisi angkatan kerja terhadap penduduk berusia kerja berfluktuasi antara 68
sampai 72 persen. Sementara, komposisi bukan angkatan kerja berfluktuasi antara
28 sampai 32 persen.
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Tabel 2.13.
Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama di DIY,
2010-2015 (Ribu Jiwa)

Sumber: Sakernas, BPS

Pada bulan Februari 2016, jumlah angkatan kerja di DIY tercatat sebanyak
2,1 juta jiwa sehingga TPAK-nya sebesar 72,2 persen. Angka ini menggambarkan
proporsi atau bagian dari penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam
kegiatan perekonomian. Secara umum, terdapat pola TPAK bulan Februari yang
cenderung lebih tinggi dari TPAK bulan Agustus. Fenomena ini terkait dengan

siklus masa puncak panen tanaman pangan yang terjadi selama kuartal
pertama. Masa puncak panen mendorong peningkatan TPAK di daerah
perdesaan, karena pada masa tersebut permintaan pekerja pertanian
meningkat.
Grafik 2.7.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY Menurut Jenis Kelamin,
2005-2015 (persen)

Sumber: Sakernas, BPS

Perkembangan TPAK DIY menurut jenis kelamin menunjukkan TPAK lakilaki lebih tinggi dari perempuan. TPAK laki-laki berfluktuasi pada kisaran 77-83
persen. TPAK perempuan berfluktuasi berada pada kisaran 57-67 persen.
Fenomena ini mengindikasikan keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas
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perekonomian lebih dominan. Hal ini terjadi karena sebagian besar aktivitas
mengurus rumah tangga di DIY dilakukan oleh perempuan. Selain itu, ada
pandangan bahwa mencari nafkah adalah tanggung jawab laki-laki sehingga
lebih sedikit perempuan yang masuk dalam pasar tenaga kerja.
Grafik 2.8.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY Menurut Wilayah,
2005-2015 (persen)

Sumber: Sakernas, BPS

Perkembangan TPAK menurut wilayah menunjukkan TPAK perdesaan
selalu lebih tinggi dari perkotaan. TPAK perdesaan berfluktuasi antara 73-82
persen dan TPAK perkotaan berfluktuasi antara 62-72 persen. Fenomena ini
terkait dengan kecenderungan penduduk perkotaan yang lebih memilih
menyelesaikan masa studi sampai tuntas sebelum masuk pasar tenaga kerja
serta lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan. Sementara, penduduk
perdesaan memiliki masa bersekolah yang lebih singkat kemudian masuk pasar
tenaga kerja dengan motif membantu ekonomi keluarga, meski berstatus
pekerja keluarga atau di sektor informal.
Tabel 2.14.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Menurut Wilayah, 2005-2016 (%)

Sumber: Sakernas, BPS
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TPT merepresentasikan bagian/proporsi dari angkatan kerja yang tidak
terserap oleh pasar tenaga kerja. Perkembangan TPT DIY selama Februari 2005 Februari 2016 memiliki pola yang berfluktuasi pada kisaran 2,2-7,6 persen dan
memiliki kecenderungan yang semakin menurun. Pada bulan Februari 2005, TPT
DIY tercatat sebesar 5,0 persen dan meningkat tajam menjadi 7,9 persen di bulan
November 2005 sebagai dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Pada periode berikutnya, secara bertahap TPT DIY semakin menurun hingga
mencapai level 2,8 persen di bulan Februari 2016.
Tabel 2.15.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY menurut Jenis Kelamin, 2005-2016 (%)

Sumber: Sakernas, BPS

Perkembangan TPT menurut wilayah menunjukkan pola yang hampir sama,
namun terdapat kecenderungan TPT daerah perkotaan selalu lebih tinggi
dibandingkan dengan daerah perdesaan. Secara kasar, fenomena ini menunjukkan
bahwa angkatan kerja di perdesaan lebih mudah terserap pasar kerja. Alasannya
pada umumnya mereka akan menerima jenis pekerjaan apa saja termasuk jenis
pekerjaan informal dan berstatus pekerja keluarga. Sebaliknya, angkatan kerja
perkotaan lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan
pendidikan dan upah. Lamanya waktu dalam mencocokkan jenis pekerjaan inilah
yang mendorong TPT daerah perkotaan lebih tinggi. TPT perkotaan pada bulan
Februari 2016 tercatat sebesar 3,5 persen, sementara TPT perdesaan sebesar 1,3
persen.
Pola TPT menurut jenis kelamin tampak lebih dinamis dan lebih berfluktuasi,
meski keduanya terlihat memiliki kecenderungan menurun. Mulai periode Februari
2005 - Agustus 2008, TPT perempuan tercatat lebih tinggi, namun di selama
Februari 2009 - Februari 2011 TPT laki-laki tercatat lebih tinggi. Pada Februari
2016, TPT laki-laki tercatat sebesar 3,6 persen dan perempuan sebesar 1,9 persen.
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Grafik 2.9.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY, 2005-2016 (persen)

Sumber: Sakernas, BPS

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, komposisi
angkatan kerja yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) dan berpendidikan
tinggi (SLTA ke atas) hampir seimbang. Pada kondisi bulan Agustus 2015, komposisi
angkatan kerja yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD sebesar
13,1 persen. Komposisi angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP masingmasing sebesar 17,9 dan 18,0 persen. Sementara, komposisi angkatan kerja yang
berpendidikan SLTA dan Akademi/PT masing-masing sebesar 35,6 persen dan 15,4
persen.
Tabel 2.16.
Struktur Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Penganggur di DIY
Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi, 2015

Sumber: Sakernas, Agustus 2015 BPS DIY

Perkembangan angkatan kerja menurut pendidikan selama beberapa tahun
terakhir terlihat cukup dinamis. Komposisi angkatan kerja yang berpendidikan SD
ke bawah cenderung menurun, sementara yang berpendidikan SLTP relatif stabil.
Sebaliknya, angkatan kerja yang berpendidikan SLTA keatas cenderung
komposisinya semakin meningkat. Secara umum, hal ini menggambarkan adanya
perbaikan kualitas angkatan kerja.
Komposisi penduduk bekerja secara umum memiliki pola yang sama dengan

komposisi angkatan kerja. Komposisi penduduk bekerja yang berpendidikan SD ke
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bawah masih cukup besar dan mayoritas terdapat di perdesaan. Komposisi pekerja
yang berpendidikan SLTA ke atas menunjukkan pola yang semakin meningkat dari
tahun ke tahun. Persoalan ketenagakerjaan yang cukup serius adalah semakin
meningkatnya komposisi penganggur yang berpendidikan tinggi atau penganggur
terdidik. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, 74 persen penganggur
berpendidikan SLTA ke atas (penganggur terdidik).
Grafik 2.10.
Komposisi Penduduk Bekerja dan Penganggur di DIY
Menurut Pendidikan Tertinggi (Persen)

Sumber: Sakernas, Agustus 2015 BPS DIY

Pengangguran terdidik yang semakin meningkat berkaitan dengan persoalan
friksional, angkatan kerja yang baru masuk pasar tenaga kerja lebih selektif dalam
memilih jenis pekerjaan dan upah yang sesuai dengan bidang pendidikannya.

Pasar tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh empat
lapangan usaha, yakni pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa; dan
sektor industri pengolahan. Lapangan usaha pertanian yang pada masa awal
pembangunan sangat dominan dalam menyerap angkatan kerja, secara berangsurangsur peranannya mulai tergantikan oleh lapangan usaha perdagangan, hotel dan
restoran. Pada bulan Agustus 2015, lapangan usaha perdagangan, hotel dan
restoran menyerap 26,7 persen angkatan kerja. Sementara, lapangan usaha
pertanian masih mampu menyerap 23,1 persen angkatan kerja. Lapangan usaha
jasa-jasa dan industri pengolahan masing-masing menyerap 21,2 persen dan 14,6
persen. Lapangan usaha lainnya menyerap angkatan kerja dengan proporsi yang
bervariasi di bawah 10 persen.
Berdasarkan series data selama enam tahun terakhir, lapangan usaha
pertanian memiliki kontribusi menyerap angkatan kerja yang semakin menurun.
Sementara, kontibusi lapangan usaha industri pengolahan, transportasi dan
komunikasi, keuangan, dan lainnya relatif stabil. Lapangan usaha perdagangan,
hotel dan restoran; konstruksi; dan jasa-jasa memiliki kontibusi menyerap tenaga
kerja yang semakin meningkat.
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Grafik 2.11.
Komposisi Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha di DIY (Persen)

Sumber: Sakernas Agustus 2015, BPS DIY

Struktur penduduk bekerja berdasarkan status dalam pekerjaan utama
didominasi oleh mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Pada bulan
Agustus 2015, komposisinya mencapai 45,3 persen dan proporsinya cenderung
meningkat selama beberapa tahun terakhir. Proporsi pekerja yang statusnya
berusaha mencapai 33 persen, terdiri dari berusaha sendiri (15,5 %), berusaha
dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (14,0 %) dan berusaha dibantu
buruh tetap (3,5 %). Perkembangan proporsi pekerja yang berusaha dibantu buruh
tidak tetap/tidak dibayar semakin menurun, sementara yang berusaha sendiri
semakin meningkat. Proporsi pekerja bebas/lepas di sektor pertanian dan
nonpertanian tercatat sebesar 9,7 persen, sementara pekerja tak dibayar sebesar
11,9 persen.

Isu ketenagakerjaan lain yang cukup menarik untuk dicermati adalah struktur
pekerja menurut jam kerja per minggu. Komposisi pekerja dengan jumlah jam kerja
di atas jam kerja normal (35 jam seminggu) berdasarkan hasil Sakernas selama
beberapa tahun terakhir berada di atas 70 persen. Pada kondisi Agustus 2015,
proporsinya sebesar 77,2 persen. Sementara, komposisi pekerja dengan jam kerja
di bawah jam kerja normal tercatat sebesar 22,8 persen. Jika lebih dirinci, maka
sebanyak 16,8 persen pekerja memiliki jumlah jam kerja 15-34 jam seminggu dan 6
persen lainnya memiliki jumlah jam kerja 1-14 jam seminggu. Hal ini
mengindikasikan masih cukup besar populasi pekerja yang termasuk dalam
kategori setengah pengangguran (under unemployment) karena memiliki jam kerja
kurang dari jam kerja normal. Dalam beberapa tahun terakhir angka setengah
pengangguran di DIY menunjukkan perkembangan yang semakin menurun.
UMP merupakan standar upah minimal yang harus dibayarkan oleh
pengusaha/perusahaan kepada karyawan/buruh/pegawai sesuai dengan tingkat
kebutuhan hidup minimum yang layak (KHL) yang berlaku di provinsi yang
bersangkutan. Tujuan utama penetapan upah minimum adalah untuk menjaga daya

beli penduduk/pekerja akibat adanya kenaikan harga atau inflasi. Penentuan UMP
dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan birokrat,
Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2018 >>

26 | P a g e

akademisi dan serikat pekerja melalui survei kebutuhan hidup minimum yang
dilakukan setiap tahun. UMP DIY diambil dari nilai Upah Minimum Kabupaten
(UMK) yang terendah di DIY yakni UMK Kabupaten Gunungkidul.

UMP menjadi isu yang sensitif karena dalam realita tidak semua perusahaan
mampu melakukan pembayaran upah sesuai dengan ketentuan. Sementara, nilai
UMP yang ditetapkan di lain pekerja dinilai masih jauh dari kebutuhan hidup
minimum yang layak. Pada tahun 2016, UMP DIY secara nominal ditetapkan sebesar
Rp 1,24 juta per bulan. UMP ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun
2015 yang sebesar Rp 1,1 juta. Secara nominal, UMP dalam beberapa tahun terakhir
menunjukkan peningkatan, meskipun dari sisi KHL cenderung berfluktuasi dan
sangat tergantung pada tingkat perubahan harga yang berlaku.
Grafik 2.12.
Perkembangan Upah Minumum Provinsi (UMP) DIY, 2007-2016 (ribuan)

Sumber : BPS DIY

6. Pendidikan
Data infrastruktur pada berbagai tingkatan pendidikan di DIY secara umum
berkualitas baik, namun belum merata dari sisi sebaran antarwilayah. Berdasarkan
data dari Disdikpora DIY selama beberapa tahun terakhir, rata-rata jumlah murid
dan jumlah guru per sekolah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya
jenjang pendidikan. Pada tahun ajaran 2015/2016, setiap sekolah level SD rata- rata
menampung 154 murid, level SLTP 296 murid, level SLTA 325 murid dan level SMK
373 murid.
Rasio murid-guru memiliki pola yang semakin menurun seiring dengan
meningkatnya jenjang pendidikan, sehingga rasio murid-guru pada tingkat SD lebih
tinggi dari SLTP dan rasio murid-guru tingkat SLTP lebih tinggi dari SLTA dan SMK.
Pada tahun ajaran 2015/2016, seorang guru SD rata-rata memiliki beban untuk
mengajar sebanyak 14 murid. Sementara, pada tingkat SLTP; SLTA dan SMK masing
masing memiliki beban mengajar sebanyak 13, 10, dan 9 murid. Perkembangan
rasio murid guru pada semua tingkatan selama beberapa tahun terakhir masih
berada dalam kondisi ideal dan hal ini menjadi indikasi yang baik karena
ketersediaan tenaga pendidik masih tercukupi.
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Rasio murid-kelas pada tingkat SD berada pada kisaran 21 murid per kelas dan
angka ini menggambarkan daya tampung kelas pada tingkat SD yang masih lebih
rendah dibanding dengan tingkat SLTP maupun SLTA. Sementara, daya tampung
pada tingkat SLTP, SLTA dan SMK di tahun 2013/2014 berada pada kisaran 26-29
murid per kelas. Secara umum, rasio murid-kelas di semua jenjang masih ideal.
Tabel 2.17.
Rata-rata Murid dan Guru per Sekolah, Rasio Murid-Guru, dan Murid-Kelas
Menurut Tingkatan Pendidikan di DIY

Sumber : Diolah dari data Disdikpora DIY

Rasio murid-kelas dan murid-guru di DIY sudah berada pada taraf ideal. Hal ini
menjadi prasyarat utama kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan
terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini berguna untuk mengetahui seberapa
besar akses penduduk usia sekolah terhadap institusi pendidikan yang tersedia APS
dihitung dari rasio antara jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah yang
bersekolah pada berbagai tingkatan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia
yang sesuai. Semakin tinggi APS mencerminkan semakin besar peluang penduduk
usia sekolah yang mendapat kesempatan bersekolah.

Angka Partisipasi Sekolah penduduk DIY berusia 7-12 (usia SD) tahun selama

satu dekade terakhir terlihat sudah mendekati 100 persen, tepatnya sebesar 99,9
persen pada tahun 2015. Angka ini mengindikasikan masih ada 0,1 persen

penduduk berusia 7-12 tahun yang belum/tidak mendapat kesempatan untuk
Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2018 >>

28 | P a g e

mengenyam bangku sekolah atau sudah putus sekolah. APS penduduk berusia 1315 tahun (usia SLTP) juga terlihat semakin meningkat mendekati angka 100 persen.
Pada tahun 2015 tercatat sebesar 99,7 persen, artinya masih ada 0,3 persen
penduduk berusia 13-15 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah atau sudah
tidak sekolah lagi. Berbagai permasalahan seperti biaya pendidikan, akses ke
sekolah, membantu ekonomi keluarga, atau tidak mau bersekolah karena alasan
tidak mampu mengikuti menjadi mereka bagi mereka yang tidak berpartisipasi
dalam sekolah.
Grafik 2.13.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Penduduk Usia Sekolah DIY,
2003-2015 (Persen)

Sumber : BPS DIY

Angka Partisipasi Sekolah penduduk berusia 16-18 tahun selama satu dekade
terakhir menunjukkan peningkatan yang lebih tajam, meski dari sisi level masih
jauh di bawah kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Pada tahun 2015, APS
penduduk berusia 16-18 tahun tercatat sebesar 86,8 persen. Sementara, APS
penduduk berusia 19-24 tahun tercatat pada kisaran 49,2 persen.
Grafik 2.14
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di DIY,
Tahun 2015 (Persen)

Sumber : Susenas 2015, BPS
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Angka Partisipasi Sekolah DIY memiliki pola menurun seiring dengan meningkatnya
kelompok umur (APS 7-12>APS 13-15>APS 16-18>19-24 tahun). Angka Partisipasi
Sekolah laki-laki dan perempuan menurut kelompok usia sudah setara, artinya tidak
ada kesenjangan gender dalam mengakses sekolah. Sedangkan APS perdesaan lebih
rendah dari perkotaan, karena infrastruktur sekolah menengah ke atas terpusat di
perkotaan.
Partisipasi sekolah penduduk juga bisa dikaji berdasarkan nilai Angka
Partisipasi Murid (APM). APM dihitung dari jumlah penduduk yang sedang
bersekolah pada jenjang sekolah yang sesuai dengan usianya dibagi dengan jumlah
penduduk pada kelompok usia yang sama. Indikator ini berguna untuk melihat
proporsi penduduk sekolah yang tepat waktu.

APM penduduk berusia SD di DIY pada tahun 2015 mencapai 99 persen.
Artinya, jumlah penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada tingkat
SD mencapai 99 persen. Sisanya sebanyak 0,8 persen kemungkinan belum
bersekolah pada tingkat SD atau sudah bersekolah di tingkat SLTP atau sudah putus
sekolah. Selama satu dekade terakhir APM usia SD cenderung meningkat, meski
terjadi penurunan di tahun 2011 akibat perubahan metodologi Susenas.
APM tingkat SLTP dan SLTA tahun 2015 masing-masing sebesar 82,7 persen

dan 68,6 persen. APM semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang
pendidikan, sehingga APM SD>SLTP>SLTA. Berdasarkan jenis kelamin, APM di
semua jenjang tidak menunjukkan perbedaan, sehingga kesetaraan jender untuk
mengakses pendidikan sampai level pendidikan menengah di DIY sudah tercapai
Grafik 2.15.
APM Penduduk DIY menurut Jenjang Pendidikan, 2003-2015 (Persen)

Sumber : BPS DIY

Level APM usia SD tahun 2015 di DIY menjadi yang tertinggi secara nasional. Level
APM usia SLTP dan SLTA DIY tahun 2015 berada di peringkat keempat secara
nasional di bawah Provinsi Bali, Provinsi NAD, dan Provinsi Kepulauan Riau.

AMH menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan pendidikan di

masa lampau dan mencerminkan kualitas pencapaian stok modal manusia di suatu
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wilayah. Indikator ini menggambarkan kemampuan dasar penduduk dalam
berkomunikasi secara lisan (verbal) dan secara tertulis maupun kemampuan untuk
menyerap informasi dari berbagai media. AMH diukur dari proporsi penduduk 15
tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis baik dalam huruf latin maupun
lainnya.
Grafik 2.16.
Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas di DIY,
2003-2015 (Persen)

Sumber : Susenas Maret, BPS RI

Perkembangan AMH penduduk DIY selama periode 2003-2015 menunjukkan
pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2003, AMH tercatat sebesar 85,8 persen
dan secara bertahap meningkat menjadi 94,5 persen di tahun 2015. Hal ini berarti
masih ada 5,5 persen penduduk yang berstatus buta huruf (tidak/belum memiliki
kemampuan baca tulis).
Tabel 2.18.
Angka Melek Huruf (AMH) DIY dan Nasional menurut Kelompok Umur,
Tahun 2010-2015 (Persen)
Kelompok Umur/ Wilayah 2010
(1)
15+
15-44
45+

DIY
Indonesia
DIY
Indonesia
DIY
Indonesia

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

91,04
92,44
99,37
97,69
78,94
81,85

92,00
92,97
99,66
97,97
80,83
82,83

92,82
93,92
99,80
98,39
82,47
84,85

94,44
95,12
99,91
98,76
86,29
87,75

94,50
95,22
99,81
98,90
87,20
88,11

(2)
90,84
92,91
99,38
98,29
78,05
81,75

Sumber : Susenas Maret, BPS

Dibandingkan dengan level nasional, AMH penduduk DIY cenderung lebih
rendah. Berdasarkan kelompok usia, maka terlihat cukup jelas penyebab tingginya
AMH di DIY adalah andil AMH pada kelompok penduduk tua (>45 tahun).
Sementara, AMH usia 15- 44 tahun di DIY sudah lebih tinggi dari level nasional. Pada
tahun 2015, AMH usia 45+ tahun di DIY tercatat sebesar 87,2 persen dan lebih
rendah dari AMH nasional (88,1 persen).
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AMH penduduk laki-laki di DIY lebih tinggi dari penduduk perempuan, artinya ada
ketimpangan gender dalam mengakses pendidikan pada masa lampau.

Profil penduduk buta huruf di DIY sebagian besar berusia lanjut (dampak dari
tingginya usia harapan hidup) dan tinggal di perdesaan, Secara alamiah, jumlahnya
semakin berkurang

Kualitas modal manusia juga dapat dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
yang ditempuh oleh penduduk berusia produktif. Sampai tahun 2009, RLS dihitung
menggunakan kelompok penduduk berusia15 tahun ke atas dan mulai tahun 2010
dihitung menggunakan kelompok penduduk berusia 25 tahun ke atas. Pendekatan
baru menghasilkan level RLS yang lebih rendah lebih rendah, tetapi lebih
representatif.
Perkembangan RLS penduduk DIY tahun 2004-2015 menunjukkan
kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010 terlihat ada penurunan
level akibat penyempurnaan cakupan penduduk. RLS DIY pada tahun 2015 tercatat
sebesar 9,0 tahun, artinya lama masa sekolah yang dijalani oleh penduduk berusia
25 tahun ke atas hingga jenjang tertinggi setara dengan kelas 9 SLTP. Secara umum,
RLS penduduk DIY cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan level nasional.
Fenomena ini menggambarkan capaian kualitas modal manusia di DIY yang lebih
baik dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Grafik 2.17.
Rata-rata Lama Bersekolah Penduduk DIY dan Nasional, 2004-2015

9,00
8,84

8,38

8,50

8,59

8,71

8,78
8,51

8,53

7,46

7,52

8,63

8,72

8,22
7,84

7,72

7,24

7,30

7,40

7,47

7,52

7,59

7,61

7,73

Sumber : Susenas Maret, BPS RI
Catatan : *) dihitung menggunakan data penduduk 25+ tahun

7. Kesehatan
Infrastruktur kesehatan utama yang tersedia di DIY mencakup rumah sakit,
rumah bersalin, puskesmas/puskesmas pembantu/puskesmas keliling, balai
pengobatan, dan apotek. Tenaga kesehatan yang tersedia terdiri dari dokter, bidan,
perawat, mantra, tabib, dan lainnya. Jumlah rumah sakit di DIY pada tahun 2015
tercatat sebanyak 74 unit terdiri dari 14 rumah sakit pemerintah dan 60 swasta.

Total kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 6.249 unit. Dibandingkan
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dengan beberapa tahun sebelumnya, jumlah rumah sakit dan kapasitas tempat tidur
bertambah secara nyata.
Tabel 2.19.
Jumlah dan Sebaran Sarana Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas/Pustu/Keliling
di DIY, 2015
Kabupaten/ Kota
(1)
Kulonprogo
Bantul
Gunungkidul
Sleman
Yogyakarta
DIY

Rumah Sakit

Unit

Puskesmas

Rawat Tempat Pem
Keliling
Inap
Tidur bantu

Tempat Tidur

Unit

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

8
14
5
27
20
74

518
1.071
304
2.462
1.894
6.249

21
27
30
25
18
121

6
16
14
5
3
44

93
155
152
71
25
496

63
67
110
70
9
319

21
27
30
25
18
121

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2015

Untuk melayani kesehatan penduduk di daerah terpencil juga didirikan puskesmas
pembantu dan puskesmas keliling. Rata-rata di setiap kecamatan DIY terdapat 1-2
Puskesmas dan 4 Pustu.
Dari sisi aksibilitas, rasio rumah sakit per 100.000 penduduk mencapai 2 unit.
Artinya, terdapat 2 unit rumah sakit untuk setiap 100.000 penduduk atau satu
rumah sakit rata- rata menanggung pelayanan sekitar 50 ribu jiwa penduduk. Rasio
kapasitas tempat tidur mencapai 170 tempat tidur atau satu tempat tidur melayani
sebanyak 589 orang. Persebaran fasilitas kesehatan rumah sakit di DIY terlihat
belum merata dan masih terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
Tabel 2.20.
Rasio Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas/Pustu/Keliling dan Kapasitas Tempat Tidur
per 100.000 Penduduk DIY, 2015
Rasio per 10.0000 Penduduk

Kabupaten/Kota
(1)
Kulonprogo
Bantul
Gunungkidul
Sleman
Yogyakarta
DIY

Rumah Sakit

Tempat Tidur

Puskesmas/
Pustu

Tempat Tidur
Puskesmas

(2)

(3)

(4)

(5)

1,94
1,44
0,70
2,31
4,85
2,01

125,67
110,24
42,50
210,88
458,92
169,85

25,47
12,45
23,77
10,28
10,90
15,25

22,56
15,95
21,25
6,08
6,06
13,48

Sumber : Diolah dari data Dinas Kesehatan DIY, 2015

Tidak semua orang sakit mampu dilayani oleh rumah sakit akibat keterbatasan
jumlah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan fasilitas pelayanan kesehatan
dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Pada tahun 2015, terdapat 561
unit puskesmas/puskestu/puskesling dengan rincian puskesmas 121 unit, puskestu
319 unit, dan puskesling sebanyak 121 unit. Kemudahan dalam mengakses
puskesmas dapat dilihat dari nilai rasio puskesmas/puskestu/puskesling per
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100.000 penduduk. Rasio pada tahun 2015 mencapai 15, artinya setiap satu sarana
memiliki beban untuk melayani penduduk sebanyak 6.558 jiwa.

Indikator lain yang digunakan untuk mengkaji derajat kesehatan masyarakat
adalah Angka Kematian Bayi. Perkembangan angka kematian bayi DIY selama
beberapa dekade terakhir menunjukkan tren yang menurun, meskipun terlihat
sedikit meningkat di tahun 2012. Secara tidak langsung, fenomena ini
mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama ibu
dan bayi. Penurunan angka kematian bayi sangat erat berkaitan dengan
meningkatnya pengetahuan ibu tentang kehamilan, kesehatan serta gizi bayi dan
balita, dan penolong persalinan.
Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat angka kematian bayi di DIY sebesar 16,
artinya terdapat 16 kasus kematian bayi dari setiap 1000 kelahiran hidup. Angka
tersebut lebih rendah dibandingkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan
Indonesia (SDKI) 2007 yang sebanyak 19 per 1000 kelahiran hidup maupun hasil
SP 2000 yang sebanyak 24 per kelahiran hidup. Sebagian besar kasus kematian bayi
tersebut terjadi pada bulan pertama setelah bayi tersebut lahir (kematian neonatal)
dengan jumlah mencapai 79 persen (SDKI 2007). Hal ini membawa implikasi
pentingnya penanganan persalinan oleh tenaga penolong persalinan yang terdidik
serta peningkatan pengetahuan ibu tentang tata cara perawatan bayi pasca
kelahiran dan di masa kehamilan.

Grafik 2.18.
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di DIY, 2000-2012 (Jiwa)
30
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Sumber : SP, SDKI, BPS

Berdasarkan hasil Susenas, mayoritas persalinan di DIY ditangani oleh tenaga
medis, seperti dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya. Sampai tahun 2015, proses
persalinan pertama dan terakhir telah mendekati seratus persen ditangani oleh
tenaga medis. Sementara, proses persalinan yang ditangani oleh tenaga nonmedis
atau tenaga tradisional jumlahnya semakin menurun. Tempat melakukan
persalinan sebagian besar dilakukan di rumah sakit bersalin/rumah sakit dan
praktek bidan/klinik dengan persentase 96,5 persen. Perubahan preferensi
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masyarakat dalam memilih tenaga penolong dan tempat persalinan
mengindikasikan adanya kemajuan dalam berfikir sekaligus menjadi variabel
antara penurunan kematian bayi.
Lebih dari 99 persen persalinan bayi di DIY ditangani oleh tenaga medis dan
lebih dari 95 persen proses persalinan dilakukan di rumah sakit/rumah sakit
bersalin dan bidan/klinik.

Peran pendidikan ibu dalam menunjang kesehatan bayi dan balita juga dapat
dikaji dengan indikator lamanya menyusui balita. Air Susu Ibu (ASI) merupakan
makanan terbaik bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi karena mengandung gizi
dan zat pembentuk kekebalan tubuh. Selama periode 2009-2014, sebagian besar
balita berusia 2-4 tahun telah mendapat asupan ASI lebih dari 24 bulan (2 tahun)
dan porsinya juga semakin meningkat hingga menjadi 68,7 persen di tahun 2014.
Hal ini menjadi fenomena yang baik dan sekaligus mencerminkan peningkatan
pengetahuan ibu terkait dengan manfaat ASI bagi bayi mereka. Porsi terbesar
selanjutnya adalah mereka yang mendapat asupan ASI 18-23 bulan, jumlahnya
sebesar 14 persen. Hal yang harus menjadi perhatian adalah masih terdapat balita
berusia 2-4 tahun yang mendapat asupan ASI kurang dari 5 bulan dengan porsi
sebesar 6 persen.
Rata-rata lama periode menyusui balita berusia 2-4 tahun di DIY pada tahun
2014 tercatat sebesar 17,8 bulan. Secara umum, lama periode menyusui balita dapat
dibagi menjadi dua yakni pemberian ASI tanpa makanan tambahan (ASI eksklusif)
dan pemberian ASI ditambah dengan makanan tambahan. Periode pemberian ASI
eksklusif bagi balita berusia 2-4 tahun selama beberapa tahun terakhir memiliki
rata-rata di atas empat bulan, artinya sudah melebihi ketentuan dari Departemen
Kesehatan.
Grafik 2.19
Rata-rata Pemberian ASI dan Makanan Tambahan Balita Usia 2-4 Tahun di DIY,
2010-2014 (Bulan)
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Sumber : Diolah dari Data Susenas, BPS
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Derajat kesehatan penduduk juga bisa diukur menggunakan indikator angka
kesakitan (morbiditas). Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk yang
mengalami keluhan kesehatan pada periode tertentu.
Tabel 2.21
Proporsi Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, Rata-rata Hari Terganggu,
dan Berobat Jalan di DIY, 2015
Rata-rata
Aktivitas Gangguan
Terganggu Kesehatan

Kabupaten/ Kota

Mengalami
Keluhan
Kesehatan

(1)

(2)

(3)

Kulonprogo

42,60

Bantul

Jenis Terganggu

Parah

Tidak

Berobat
Jalan

(4)

(5)

(6)

(7)

45,43

5,96

20,10

79,90

58,13

41,57

46,99

4,41

16,31

83,69

60,90

Gunungkidul

38,17

52,46

5,84

18,44

81,56

66,12

Sleman

39,80

46,97

5,57

21,00

79,00

46,14

Yogyakarta

33,66

50,59

5,64

17,12

82,88

48,84

DIY

39,58

48,16

5,36

18,71

81,29

55,68

Sumber : Diolah dari Susenas Maret 2015, BPS

Berdasarkan data Susenas Maret 2015, tercatat sebanyak 39,6 persen
penduduk mengalami keluhan kesehatan selama 1 bulan terakhir referensi
pencacahan. Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, sebanyak 48,2
persennya mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari dengan rata-rata
lama terganggu sebanyak 5 hari. Sebanyak 81,3 persen penduduk yang mengalami
keluhan kesehatan mengaku gangguan yang dialami cukup parah. Namun demikian,
hanya 55,7 persen dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan melakukan
penyembuhan dengan rawat jalan. Fasilitas yang digunakan untuk rawat jalan
terutama adalah dokter/bidan praktek dan puskesmas.
Grafik 2.20
Distribusi Penduduk DIY yang Melakukan Rawat Jalan
Menurut Fasilitas Kesehatan, 2015 (Persen)

Sumber : Susenas 2015 Maret, BPS

Meningkatnya derajat kesehatan penduduk akan ditandai oleh usia harapan
hidup penduduk yang semakin panjang. Pada tahun 2002, angka harapan hidup saat
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lahir penduduk DIY mencapai 72,4 tahun. Hal ini berarti perkiraan rata-rata yang
usia akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2002 hingga
akhir hayatnya adalah 72,4 tahun. Secara bertahap, usia harapan hidup penduduk
DIY terus meningkat hingga 74,7 tahun di tahun 2015.
Angka harapan hidup penduduk DIY pada saat lahir berada di urutan tertinggi
secara nasional

Dibandingkan dengan provinsi lain atau rata-rata nasional, maka angka
harapan hidup penduduk DIY cenderung lebih tinggi. Angka Harapan hidup level
nasional di tahun 2015 tercatat sebesar 70,8 tahun. Secara umum, tingginya angka
harapan hidup penduduk DIY dipengaruhi oleh faktor gaya hidup (life style) yang
dikenal low profile disamping faktor perbaikan kualitas kesehatan dan gizi
masyarakat yang mendorong penurunan angka kematian bayi dan balita.

8. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia dimaknai sebagai perluasan pilihan bagi penduduk
yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” atau sekaligus
sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1991). Konsep ini mengkaji
manusia dari dua sisi yang berbeda, tetapi berjalan secara berimbang, yakni
meningkatkan kapabilitas fisik atau pembentukan kemampuan berfungsi serta
bagaimana memanfaatkan kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki untuk
melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya produktif.
Gambar 2.4.
Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s) dan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)

Sumber : United Nations

Konsep pembangunan manusia memiliki persinggungan dengan tujuan
pembangunan milenium (MDG’s) dan tujuan pembangunan berkelanjutan(SDG’s).
Keduanyamenempatkan manusia sebagai titik sentral dalam proses pembangunan
dan hampir semua dimensi pembangunan manusia tertuang ke dalam butir-butir
MDG’s maupun SDG’s.
Pencapaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu dapat

dikaji menggunakan indikator Human Development Index (HDI). Indeks ini dirilis
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pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990 sebagai ukuran untuk menilai kinerja
pembangunan manusia. Selanjutnya, secara berkala indeks ini digunakan untuk
mengukur kinerja pembangunan manusia antar wilayah di berbagai negara. Di
Indonesia, HDI diterjemahkan menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan
dihitung sampai level kabupaten/kota. IPM merupakan indeks komposit yang
merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi
tersebut adalah dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity), dimensi
pengetahuan (knowledge), dan dimensi standar kehidupan yang layak (standard of
living).
IPM telah mengalami penyempurnaan metode beberapa kali sejak dirilis dan
yang terakhir dilakukan pada tahun 2014. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan
beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan, seperti Angka Melek Huruf
(AMH) sudah tidak relevan dan indikator PDB/PDRB per kapita juga belum bisa
menggambarkan pendapatan masyarakat secara utuh.

Perkembangan IPM DIY selama periode 1996-2015 menunjukkan pola yang
semakin meningkat. Pada tahun 1996, nilai IPM DIY tercatat sebesar 71,8 dan
berada di peringkat kedua secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Tahun 1999,
IPM DIY mengalami penurunan tajam hingga mencapai level 68,7 akibat dampak
krisis ekonomi 1997/1998 yang berimbas pada penurunan daya beli penduduk.
Pasca krisis, kondisi perekonomian semakin membaik dan secara berangsur- angsur
IPM DIY juga meningkat menjadi 77,59 pada tahun 2015. Berdasarkan kriteria
UNDP, nilai IPM DIY selama lima tahun terakhir berada pada kategori tinggi (IPM
antara 70-80).

Perkembangan IPM DIY selama periode 1996-2015 memiliki pola yang sama
dengan dengan IPM nasional. Secara level, IPM DIY jauh berada di atas level
nasional. Hal ini mengisyaratkan kualitas pembangunan manusia di DIY yang relatif
lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pencapaian secara nasional.
Penyempurnaan metode penghitungan memberi dampak terhadap penurunan level
IPM secara nasional di tahun 2010-2015, namun tidak berpengaruh terhadap level
IPM DIY.
Peningkatan IPM DIY tidak terlepas dari peningkatan semua komponen
penyusunnya. Semua indikator penyusun IPM DIY beserta nilai indeksnya terlihat
semakin meningkat. Indeks harapan hidup memberi sumbangan terbesar terhadap
IPM DIY, diikuti oleh indeks daya beli penduduk dan indeks pendidikan.
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Tabel 2.22.
IPM DIY Beserta Komponen Pensusun, 2000-2015

Sumber : BPS

IPM DIY tahun 2015 berada di peringkat kedua tertinggi setelah DKI Jakarta dan di
atas Kalimantan Timur
Tabel 2.23.
IPM Kabupaten/Kota DIY, 2010-2015

Sumber : BPS

Secara umum, kualitas pembangunan manusia yang tertinggi dicapai oleh Kota
Yogyakarta dan diikuti oleh Kabupaten Sleman dan Bantul. Sebaliknya, pencapaian
pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul selama satu dekade terakhir
selalu berada di peringkat terakhir. Pencapaian IPM tahun 2015 Kota Yogyakarta
dan Kabupaten Sleman berada pada kategori sangat tinggi, sementara IPM
Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo berada pada kategori tinggi. Hanya
IPM Kabupaten Gunungkidul yang berada pada kategori sedang.

9. Kemiskinan dan ketimpangan wilayah

Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduk. Kesejahteraan yang dimaksud tidak semata-mata diukur tinggi atau
rendahnya pendapatan perkapita dan pertumbuhannya, tetapi menyangkut aspek
penurunan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.
Dimensi kemiskinan tidak semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga

menyangkut aspek sosial dan kultural atau dengan kata lain kemiskinan bersifat
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multidimensional. Namun demikian, metode pengukuran kemiskinan yang
digunakan di banyak negara termasuk Indonesia masih bertumpu pada pendekatan
ekonomi. Konsep kemiskinan di Indonesia diukur dengan pendekatan pengeluaran
atau pendekatan kebutuhan dasar minimum (basic needs approach). Kebutuhan
dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang yang
mencakup kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per
hari ditambah dengan kebutuhan nonmakanan (pakaian, perumahan, pendidikan,
kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya) yang disebut dengan garis kemiskinan.
Seseorang dikatakan miskin apabila memiliki pengeluaran per bulan di bawah garis
kemiskinan.

Perkembangan garis kemiskinan DIY selama periode 2002-2016
menunjukkan pola yang terus meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan
jasa kebutuhan rumah tangga. Pada tahun 2002, nilai nominal garis kemiskinan DIY
tercatat sebesar Rp 113.000,- perkapita per bulan dan terus meningkat menjadi Rp
354.000,- ribu di bulan Maret 2016. Secara umum, garis kemiskinan DIY selalu lebih
tinggi dibandingkan dengan level nasional.
Grafik 2.21.
Perkembangan Garis Kemiskinan DIY dan Nasional, 2002-2016 (000 rupiah)

Sumber : BPS

Garis kemiskinan dihitung dalam bentuk absolut berdasarkan Susenas modul
konsumsi dan angka kemiskinan diestimasi berdasarkan data Susenas kor secara
berkala.

Berdasarkan wilayah, garis kemiskinan perkotaan tercatat selalu lebih tinggi
dari daerah perdesaan, namun keduanya menunjukkan pola yang semakin
meningkat. Secara umum, garis kemiskinan DIY baik perkotaan maupun perdesaan
selalu lebih tinggi dari level nasional. Faktor ini menjadi salah satu penyebab level
kemiskinan DIY yang cenderung lebih tinggi dari angka nasional, karena ukuran
kemiskinan sangat sensitif terhadap garis kemiskinan yang digunakan.
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Grafik 2.22.
Perkembangan Garis Kemiskinan DIY menurut Wilayah,
2002-2016 (ribuan rupiah)

Sumber : BPS

Perkembangan jumlah penduduk miskin (HC) di DIY selama periode 20002016 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, meskipun terdapat
pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2000, jumlah penduduk miskin tercatat
sebanyak 1.035,8 ribu jiwa dengan persentase (HCI) sebesar 33,39 persen.
Tingginya level kemiskinan pada saat itu masih terpengaruh dampak krisis ekonomi
1997/1998 yang belum sepenuhnya pulih. Secara bertahap, jumlah penduduk
miskin maupun persentasenya semakin menurun hingga mencapai jumlah 494,9
ribu jiwa atau 13,4 persen di bulan Maret 2016.

Berdasarkan data series, jumlah penduduk miskin terlihat meningkat
beberapa kali seperti pada tahun 2003, 2005-2006, 2011-2012, 2014 dan 2015. Hal
ini terjadi akibat pengaruh kenaikan harga (inflasi) yang cukup tinggi terutama
harga kelompok komoditas pangan dan kelompok energi (bahan bakar minyak,
listrik, dan gas). Kenaikan harga komoditas ini mendorong kenaikan harga barang
dan jasa yang lainnya, sehingga garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk
miskin juga meningkat.
Lebih dari satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan
selalu lebih dominan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini terlihat dari
persentase penduduk miskin perdesaaan yang selalu lebih tinggi dari perkotaan,
meskipun dari sisi jumlah penduduk miskin (head count) di daerah perkotaan sudah
melampaui daerah perdesaan sejak tahun 2005.
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Tabel 2.24
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Head Count-HC) dan
Persentase (Head Count Index- HCI) di DIY menurut Wilayah, 2000-2016

Sumber : BPS

Grafik 2.23.
Pola Perkembangan Persentase Penduduk Miskin DIY menurut Wilayah,
Tahun 2000-2016

Sumber : BPS

Perkembangan penduduk miskin perkotaan dan perdesaan hampir sama dan gap
antar kedua wilayah terlihat semakin mengecil.

Persoalan kemiskinan tidak sekedar mencakup urusan jumlah dan persentase
penduduk miskin, tetapi juga menyangkut dimensi kedalaman (poverty gap index)
dan keparahan (poverty severity index) dari kemiskinan maupun sifatnya baik
persisten maupun transitory. Secara sederhana, indeks kedalaman kemiskinan (P1)
menggambarkan

sejauh

mana

pendapatan

kelompok

penduduk
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menyimpang dari garis kemiskinan. Sementara, indeks keparahan kemiskinan (P2)
menyatakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi
nilai indeks kedalaman dan keparahan menunjukkan persoalan kemiskinan yang
semakin kronis.

Berdasarkan data series selama 2007-2016, terdapat kecenderungan
penurunan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di DIY. Penurunan
ini menjadi sinyal yang cukup mengembirakan bagi pengentasan kemiskinan.
Namun demikian, kedua indeks terlihat beberapa kali meningkat di bulan Maret
2009 dan Maret 2012 dan Maret 2015. Penyebab kenaikan kedua indeks adalah
pertumbuhan garis kemiskinan yang melebihi pertumbuhan pengeluaran kelompok
penduduk miskin.
Grafik 2.24.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) DIY, 2007-2016

Sumber : BPS, Beberapa Terbitan

Selama periode 2007-2016, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di
daerah perdesaan dan perkotaan terlihat semakin menurun. Secara umum, nilai
indeks di daerah perdesaan tercatat selalu lebih tinggi dari perkotaan. Fenomena
tingginya indeks di daerah perdesaan menjadi gambaran kemiskinan di perdesaan
yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perkotaan.
Nilai indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan DIY pada
bulan Maret 2016 masing-masing tercatat sebesar 2,3 dan 0,6. Nilai ini sedikit
menurun dibandingkan periode bulan yang sama di tahun 2015. Artinya, secara
rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.
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Tabel 2.25.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) DIY menurut Wilayah, 2007-2016

Sumber : BPS, Beberapa Terbitan

Tingginya angka kemiskinan, indeks kedalaman, dan keparahan kemiskinan di
daerah perdesaan berkaitan dengan produktivitas dan pendapatan penduduk
perdesaan yang lebih rendah dari perkotaan
Tabel 2.26.
Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY, 2012-2014

Sumber : BPS

Distribusi penduduk miskin menurut kabupaten/kota di DIY menunjukkan
pola yang tidak merata. Ketidakmerataan ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk
miskin (HC) maupun persentasenya (HCI) yang sangat bervariasi. Berdasarkan
jumlah, sebaran penduduk miskin pada tahun 2014 sebagian besar terdapat di
Kabupaten Gunungkidul dan Bantul dengan jumlah masing-masing sebesar 148,4
ribu dan 153,5 ribu jiwa. Sementara, populasi penduduk miskin terendah terdapat

di Kota Yogyakarta sebanyak 36,6 ribu jiwa. Berdasarkan persentase, Kabupaten
Gunungkidul dan Kulonprogo merupakan daerah dengan persentase penduduk
Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2018 >>

44 | P a g e

miskin tertinggi masing-masing sebesar 20,83 persen dan 20,64 persen. Sementara,
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan persentase
kemiskinan terendah.

Perbedaan tersebut merepresentasikan kesejahteraan penduduk antar
wilayah yang cukup heterogen. Perbedaan kualitas infrastruktur pendidikan,
kesehatan, perekonomian, dan infrastruktur fisik lainnya maupun kemudahan
dalam mengakses sarana menjadi penjelas perbedaan kualitas kesejahteraan yang
cukup mencolok. Secara umum, perkembangan kemiskinan di semua
kabupaten/kota selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang menurun.
Grafik 2.25.
Distribusi Pendapatan Berdasarkan Golongan Pendapatan Penduduk DIY,
Tahun 2005-2015 (Persen)

Sumber : diolah dari Susenas bulan Maret, BPS

Kebijakan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi di satu sisi
berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan penduduk, namun juga membawa
persoalan berupa peningkatan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Hal
ini terjadi karena distribusi aset dan skill tidak tersebar secara merata, sehingga
pendapatan yang diperoleh juga sangat bervariasi. Indikator yang sering digunakan
untuk mengukur ketimpangan pendapatan (distribusi ukuran) adalah ukuran Bank
Dunia dan Gini Rasio.

Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret tahun 2005-2015, distribusi
pendapatan yang diproksi dengan pendekatan pengeluaran perkapita penduduk
menunjukkan pola yang semakin tidak merata. Pada tahun 2015, 40 persen
penduduk berpendapatan terendah menerima 15,6 persen dari total pendapatan,
sementara 20 persen penduduk golongan pendapatan tertinggi memperoleh porsi
sebesar 50,3 persen. Jika dihitung dengan rasio Kuznets maka pendapatan 20
persen penduduk berpendapatan tertinggi besarnya lebih dari 3 kali lipat
pendapatan 40 persen penduduk golongan berpendapatan terendah. Fenomena ini
menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar. Hal ini diperjelas oleh nilai koefisien
Gini DIY pada bulan Maret 2015 yang sebesar 0,43. Perkembangan indeks Gini
selama periode 1999-2015 juga menunjukkan pola yang semakin meningkat.
Peningkatan indeks ini menggambarkan distribusi pendapatan antar penduduk
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yang semakin tidak merata. Dibandingkan dengan level nasional, nilai indeks Gini
DIY terlihat lebih tinggi atau distribusinya lebih timpang
Grafik 2.26
Perkembangan Indeks Gini DIY dan Nasional, 1996-2015

Sumber : diolah dari Susenas bulan Maret, BPS

Selain isu ketimpangan pendapatan antar penduduk, isu ketimpangan
pendapatan antar wilayah (ketimpangn regional) juga menjadi persoalan krusial di
DIY. Salah satu pendekatan metode untuk mengukur ketimpangan regional adalah
indeks Williamson. Perkembangan indeks Williamson di DIY selama periode 20082015 menunjukkan pola yang semakin meningkat dari 0,46 di tahun 2000 menjadi
0,47 di tahun 2015. Fenomena ini menggambarkan kesenjangan atau ketimpangan
pendapatan antarwilayah yang semakin tidak merata. Salah satu pemicunya adalah
terpusatnya aktivitas perekonomian di daerah perkotaan terutama di Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sementara, perkembangan kawasan perdesaan
di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo jauh lebih lambat. Persoalan
infrastruktur dan kualitas modal manusia antarwilayah yang tidak merata juga
menjadi penyebab lain dari tingginya ketimpangan regional di DIY.
Grafik 2.27
Perkembangan Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson) DIY,
Tahun 2008-2015 (Persen)

Sumber : diolah dari PDRB DIY Series 2010, BPS DIY

Lambatnya penurunan kemiskinan di DIY karena pertumbuhan yang dihasilkan juga
membawa distribusi pendapatan antarpenduduk ke arah yang semakin timpang.
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10. Pertanian
Kelangsungan dan keberlanjutan budidaya pertanian sangat ditentukan olah
keberadaan lahan. Mayoritas usaha pertanian di DIY adalah pertanian berbasis
lahan, baik lahan sawah maupun lahan bukan sawah. Lahan sawah digunakan untuk
budidaya tanaman pertanian semusim, sementara lahan bukan sawah digunakan
untuk budidaya tanaman tahunan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan
perikanan.

Distribusi lahan di DIY sampai tahun 2015 sebagian besar dimanfaatkan untuk
lahan pertanian dengan luas 242,2 ribu hektar atau 76,0 persen dari luas wilayah
DIY. Lahan pertanian terdiri dari lahan sawah seluas 55,4 ribu hektar (17,4 %) dan
lahan bukan sawah seluas 186,8 hektar (58,6 %). Luas lahan pertanian semakin
berkurang dan beralih fungsi menjadi lahan bukan pertanian seperti pemukiman,
pertokoan, perkantoran, dan infrastruktur lainnya. Luas lahan bukan pertanian di
DIY mencapai 76,3 ribu hektar atau 24 persen dari luas wilayah DIY.
Grafik 2.28.
Distribusi Lahan menurut Penggunaan di DIY, 2015 (Persen)

Sumber : SP-VA, Dinas Pertanian DIY

Hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah semakin berkurangnya
lahan pertanian produktif terutama sawah berpengairan/irigasi. Selama periode
2005-2015, luas lahan sawah di DIY berkurang lebih dari 2.337 hektar atau setiap
tahun berkurang sebesar 234 hektar. Jika alih fungsi ini terus berlangsung secara
masif dalam waktu yang lama, maka akan menganggu stabilitas dan ketahanan
pangan di masa yang akan datang.

Distribusi lahan menurut penggunaan didominasi oleh lahan tegal/kebun (33
%) dan diikuti oleh lahan pertanian lainnya (hutan, tambak, kolam, dan lainnya)
sebesar 26 persen. Proporsi lahan sawah beririgasi sebesar 14 persen dan sawah
tadah hujan 3 persen. Berdasarkan wilayah, distribusi lahan sawah yang terbesar
terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul. Distribusi lahan bukan sawah terbesar
terdapat di Gunungkidul dengan luas 117,4 ribu hektar. Sekitar 79 persen wilayah
Kabupaten Gunungkidul merupakan lahan pertanian bukan sawah. Sementara,
lahan pertanian terkecil terdapat di Kota Yogyakarta.
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Tabel 2.27.
Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian menurut Kabupaten/Kota di DIY,
Tahun 2015 (Ha)

Sumber: Dinas Pertanian DIY

Angka dalam () menunjukkan %

Grafik 2.29.
Distribusi Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian menurut Penggunaan di DIY,
Tahun 2015 (Persen)

Sumber: Dinas Pertanian DIY

a.

Angka dalam () menunjukkan %

Produksi tanaman bahan makanan

Tanaman bahan makanan mencakup komoditas padi (sawah dan ladang),
palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau,
dan cantel) serta tanaman hortikultura tahunan dan semusim. Padi menjadi
komoditas paling dominan karena menjadi bahan makanan pokok penduduk
DIY.
Produksi Padi

Beras menjadi komoditas pangan yang bernilai strategis, karena menjadi
bahan makanan pokok sebagian besar penduduk DIY. Jaminan ketersediaan
pasokan beras dan stabilitas harga beras menjadi bidang intervensi pemerintah
dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi.

Produksi padi DIY dalam satuan gabah kering panen selama dua dekade
terakhir menunjukkan tren yang meningkat dengan pola berfluktuasi. Produksi
padi sampai tahun 2007 berfluktuasi di bawah 700 ribu ton dan meningkat
secara bertahap sampai level 975 ribu ton di tahun 2015. Peningkatan ini
disebabkan oleh bertambahnya luas panen dan meningkatnya produktivitas.
Produktivitas padi sawah tercatat sebesar 66,1 kw/ha dengan luas panen 113
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ribu ha, sementara produktivitas padi ladang sebesar 46,3 kw/ha dengan luas
panen 42,8 ribu ha.
Grafik 2.30.
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di DIY, 1993-2015

Sumber : BPS

Produksi padi juga ditentukan oleh faktor musim dan cuaca, terutama
curah hujan. Masa penanaman padi secara masif dilaksanakan pada bulan
Oktober sampai dengan Desember atau pada saat memasuki musim penghujan.
Panen raya akan terjadi pada bulan Januari-April (subround I) setiap tahun.
Rata-rata luas panen padi di bulan Januari-April mencapai dua kali lipat luas

panen bulan Mei-Agustus, sementara luas panen bulan Mei-Agustus rata-rata
dua kali lipat luas panen bulan September-Desember.
Grafik 2.31.
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di DIY
menurut Sub Round, 2007-2015

Sumber : BPS

Kenaikan produksi padi DIY didorong oleh peningkatan produktivitas padi
sawah dari 62,2 kw/ha di tahun 2014 menjadi 66,1 kw/ ha di tahun 2015.
Produksi padi sawah DIY disumbang oleh luas panen di Kabupaten Sleman (45
%) dan Kabupaten Bantul (26 %), sementara produksi padi ladang ditopang
oleh luas panen di Kabupaten Gunungkidul (98 %)
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Produksi Palawija

Komoditas tanaman palawija yang cukup potensial dibudidayakan di DIY
adalah jagung, ubi kayu, kacang tanah dan kedelai. Hal ini terlihat dari luas
panen keempat komoditas selama beberapa tahun yang terlihat mendominasi.
Pada umumnya, komoditas palawija sebagian besar diusahakan di lahan
pertanian di Kabupaten Gunungkidul.

Perkembangan luas panen dan produksi tanaman palawija selama periode
2000-2015 relatif berfluktuasi. Luas panen tanaman jagung mencapai puncak
pada tahun 2010 sebesar 86,8 ribu hektar dengan total produksi sebesar 345,6
ribu ton. Namun, produksi jagung selama lima tahun terakhir terlihat menurun
hingga sebesar 299 ribu ton di tahun 2015. Produksi tanaman kedelai
menunjukkan pola yang semakin menurun dari 68,10 ribu ton di tahun 2000
menjadi 18,8 ribu ton di tahun 2015. Penyebabnya adalah penurunan luas
panen, meskipun dari sisi produktivitas terus menunjukkan peningkatan.
Fenomena ini menggambarkan minat petani di DIY untuk menanam kedelai
semakin menurun dan cenderung memilih kacang tanah atau komoditas
sayuran sebagai penggantinya.
Luas panen tanaman kacang tanah relatif berfluktuasi dan terlihat
meningkat hingga mencapai 70,9 ribu hektar. Sementara, produktivitasnya juga
terus meningkat secara nyata. Hal ini memberi pengaruh terhadap produksi
yang meningkat secara berfluktuasi. Pada tahun 2015, produksi kacang tanah
mencapai 83,3 ribu ton dan meningkat 16 persen dari tahun sebelumnya.

Komoditas palawija lainnya yang memiliki kenaikan produksi selama
tahun 2015 adalah ubi jalar dengan produksi sebesar 6,1 ribu ton, meskipun
dari sisi luas panennya menurun. Komoditas ubi kayu mengalami penurunan
produksi yang cukup nyata dalam tiga tahun terakhir dari 1.013,6 ribu ton
menjadi 873,4 ribu ton di tahun 2015 atau turun 13,8 persen dibanding tahun
2013. Penurunan produksi terjadi akibat luas panen yang berkurang dan
produktivitas yang menurun. Produksi Kacang Hijau juga menunjukkan
penurunan selama lima tahun terakhir dari 610 ton di tahun 2010 menjadi 230
ton di tahun 2015.
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Tabel 2.28.
Luas Panen (Hektar) dan Produksi (Ton) Tanaman Palawija di DIY, 2000-2015

Sumber : BPS

b.

Lebih dari 84 persen luas panen tanaman palawija diusahakan di wilayah
Kabupaten Gunungkidul dengan sistem tumpangsari dan campuran.
Produksi Tanaman Sayur-sayuran

Komoditas sayuran semusim yang potensial dibudidayakan di DIY adalah
cabe merah dan bawang merah. Kedua komoditas ini menjadi produk unggulan
yang dibudidayakan di sepanjang Pesisir Selatan Kabupaten Bantul dan
Kulonprogo. Produksi bawang merah selama tahun 2015 mencapai 87,98
ribu/kw dengan luas panen 1.029 ha. Dibandingkan dengan tahun 2014,
produksi bawang merah menurun 28,8 persen akibat berkurangnya luas panen
dan menurunnya produktivitas.
Produksi cabe merah pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Cabe
besar yang dominan dari sisi luas panen mengalami peningkatan produksi dari
177,6 ribu/kw menjadi 233,9 ribu/kw atau tumbuh 31,7 persen dari tahun
2014. Pertumbuhan produksi ini semata-mata disebabkan oleh peningkatan
produktivitas, karena dari sisi luas panen justru turun 0,9 persen. Produksi cabe
rawit juga meningkat 3,4 persen, meskipun dari sisi luas panen mengalami
penurunan.
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Tabel 2.29.
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Sayuran Unggulan di DIY,
Tahun 2013-2015

Sumber : BPS

Tanaman sayuran lain yang mengalami kenaikan produksi adalah sawi,
kangkung dan bayam. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh kenaikan luas
panen dan produktivitas. Sementara, kacang panjang dan terung tercatat
mengalami penurunan produksi akibat penurunan luas panen. Luas panen
budidaya kelima jenis sayuran tersebut memang relatif lebih kecil dibandingkan
dengan bawang merah. Pada tahun 2015, luas panen kacang panjang tercatat
sebesar 416 ha dan produksi mencapai 27,8 ribu/kw. Luas panen sawi tercatat
sebesar 558 ha dengan produksi mencapai 64,5 ribu/kw.
Komoditas tanaman buah-buahan yang unggul dari sisi produksi di DIY
adalah salak, pisang, mangga, pepaya, nangka, rambutan, dan melon. Produksi
salak tahun 2015 tercatat mencapai 2.063 ribu ton dan sebagian besar
diusahakan di Kabupaten Sleman. Produksi pisang selama tahun 2015
mencapai 405,8 ribu ton dan sebagian besar dihasilkan di Kabupaten
Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo.
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Tabel 2.30.
Produksi Tanaman Buah-buahan Unggulan di DIY menurut Wilayah, 2015

Sumber : BPS

c.

Produksi tanaman perkebunan

Tanaman perkebunan unggulan yang banyak dibudidayakan di DIY adalah
kelapa, jambu mete, coklat, tembakau rakyat dan tebu rakyat. Kelapa menjadi
komoditas yang paling dominan dengan luas tanaman mencapai 43 ribu ha dan
luas panen 34,6 ribu ha di tahun 2015. Produksi kelapa selama 2015 mencapai
50,4 ribu ton atau turun 5,8 persen dibandingkan dengan tahun 2014 (53,5 ribu
ton). Penyebab penurunan produksi kelapa adalah berkurangnya produktivitas.

Potensi tanaman kakao/cokelat di Kabupaten Kulonprogo terdapat di
Kecamatan Kalibawang, Samigaluh dan Kokap. Sementara di Kabupaten
Gunungkidul terdapat di Kecamatan Patuk.

Tanaman jambu mete dan coklat menjadi tanaman unggulan berikutnya
dengan luas tanaman masing-masing sebesar 12,5 ribu ha dan 5,2 ribu ha.
Kedua tanaman ini banyak dibudidayakan di Gunungkidul dan Kulonprogo.
Produksi kedua tanaman pada tahun 2015 mencapai 447 ton dan 1,6 ribu ton.
Dibandingkan dengan tahun 2014, produksi jambu mete turun 1,3 persen dan
produksi coklat meningkat 18,4 persen.
Tanaman tembakau rakyat sebagian besar diusahakan di wilayah Sleman
dan Bantul. Produksi tembakau selama tahun 2015 sebesar 1,45 ribu ton.
Produksi ini turun 5,7 persen dibandingkan dengan tahun 2014, akibat musim
yang kurang mendukung untuk kegiatan budidaya. Komoditas tebu rakyat
banyak diusahakan di Kabupaten Sleman dan Bantul. Selama tahun 2015,
tanaman tebu rakyat mengalami kenaikan produksi dari 9,9 ribu ton menjadi
12,7 ribu ton. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produktivitas.
Tanaman perkebunan yang lain yakni cengkeh, dan jarak pagar tercatat
mengalami penurunan produksi selama 2015.
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Tabel 2.31.
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas tanaman Perkebunan
di DIY, 2012-2015

Sumber : BPS

d.

Produksi ternak dan unggas

Jenis ternak besar dan kecil yang banyak dibudidayakan di wilayah DIY
adalah sapi, kambing, dan domba. Sapi masih menjadi ternak unggulan yang
mayoritas diusahakan oleh rumah tangga usaha peternakan di Gunungkidul.
Jumlah populasi sapi selama periode 2010-2015 terlihat berfluktuasi. Pada
tahun 2015, jumlah populasi sapi di DIY tercatat mencapai 306,7 ribu ekor.

Budidaya sapi perah terpusat di Kabupaten Sleman dengan populasi di
atas 90 persen. Kegiatan budidaya sapi perah sempat terganggu oleh aktivitas
erupsi Gunung Merapi dan secara perlahan juga mulai menunjukkan
peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah populasi sapi perah di DIY mencapai
4.044 ekor dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014.
Populasi ternak besar lainnya yang semakin bertambah adalah kuda dan
kerbau. Populasi kambing dan domba pada tahun 2015 tercatat sebanyak 400
ribu dan 177,6 ribu ekor. Dibandingkan dengan tahun 2014, populasi kedua
jenis ternak meningkat sebesar 3,8 persen dan 6,6 persen. Populasi babi pada
tahun 2015 tercatat sebanyak 13 ribu ekor dan relatif stabil dibandingkan tahun
sebelumnya.
Jenis unggas yang banyak dibudidayakan di DIY adalah ayam ras
(pedaging dan petelur) dengan populasi mencapai 10,7 juta ekor. Sementara
populasi ayam kampung dan itik masing-masing mencapai 4,4 juta ekor dan
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568,7 ribu ekor. Ketiga jenis unggas ini mengalami peningkatan yang cukup
nyata dibandingkan dengan tahun 2014.

Produksi daging dari beberapa komoditas ternak dan unggas selama dua
dekade terakhir terlihat cukup berfluktuasi (Grafik 2.32.). Produksi daging sapi
mencapai puncaknya pada tahun 2012 sebesar 8.583 ton dan meningkat 12,10
persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun produksi di tahun
2013-2015 terlihat mengalami penurunan hingga mencapai 7.696 ton.

Pola yang lebih berfluktuasi terjadi pada produksi daging kambing dan
domba. Meskipun tren produksi selama dua dekade terakhir cenderung
menurun, jumlah produksi daging kambing dan domba di tahun 2011-2015
terlihat mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, produksi daging kambing
dan domba masing-masing tercatat sebesar 2.196 ton dan 2.869 ton.
Grafik 2.32.
Produksi Daging Sapi, Kambing, Domba dan Unggas di DIY, 1995-2015 (ton)

Sumber : BPS
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Sebanyak 50 persen populasi sapi dibudidayakan di Kabupaten Gunungkidul,
93 persen populasi sapi perah terdapat di Kabupaten Sleman, dan 82 persen
populasi kuda terdapat di Kabupaten Bantul.

e.

Produksi daging unggas yang terdiri dari daging ayam ras, daging ayam
bukan ras dan daging itik selama dua dekade terakhir terakhir menunjukkan
tren yang semakin meningkat dengan pola yang berfluktuasi. Produksi daging
unggas mencapai puncaknya pada tahun 2014 dengan jumlah produksi
mencapai dan 47,3 ribu ton. Namun demikian, produksi daging unggas tahun
2015 menurun 2,3 persen menjadi 45,8 ribu ton.
Produksi perikanan

DIY memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut dan dilalui
oleh beberapa jalur sungai, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai
kawasan budidaya perikanan laut maupun darat. Namun, potensi perikanan
belum dikelolanya secara optimal sehingga produktivitas perikanan laut dan
darat masih jauh dari harapan.
Produksi perikanan darat selama periode 2004-2015 menunjukkan tren
yang meningkat. Pada tahun 2004, produksi perikanan darat mencapai 7.629
ton dan meningkat secara signifikan menjadi 69.174 ton pada tahun 2015.
Hampir 95 persen produksi perikanan darat merupakan hasil budidaya kolam
dan sisanya hasil budidaya tambak (4,7 %). Budidaya ikan darat terpusat di
Kabupaten Sleman dengan pangsa produksi 53 persen.
Grafik 2.33.
Produksi Perikanan Darat dan Laut di DIY, 2004- 2015 (Ton)
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Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Produksi perikanan laut belum meningkat secara nyata, karena hanya
dihasilkan dari hasil penangkapan. Sementara, produksi hasil budidaya
perikanan laut masih sangat sedikit. Selama periode 2004-2014,
produksiperikanan laut lebih berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh faktor
cuaca dan iklim. Produksi perikanan laut mencapai puncaknya di tahun 2009
dengan total produksi sebesar 4.238 ton. Kondisi cuaca yang buruk

menyebabkan gelombang Laut Selatan menjadi tinggi, sehingga banyak nelayan
yang terpaksa tidak melaut. Di samping itu, rendahnya produksi juga
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disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan mumpuni,
serta keterbatasan alat tangkap.
Grafik 2.34.
Distribusi Produksi Perikanan Darat DIY menurut Jenis Budidaya, 2015

(Persen)

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Penyumbang produksi perikanan laut terbesar adalah Kabupaten Gunungkidul
(64 %), diikuti Kabupaten Bantul (20 %) dan Kabupaten Kulonprogo (16 %).
Jenis ikan tangkapan yang cukup dominan adalah manyung, kuniran, tiga waja,
cakalang, dan layur.

11. Pertambangan dan Energi.

Potensi pertambangan dan penggalian di wilayah DIY merupakan penggalian tipe C
(pasir, batu, tanah, dan sirtu) yang mayoritas terdapat di sepanjang aliran sungai
yang berhulu di Gunung Merapi.
a.

Pertambangan

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mencakup kegiatan
pertambangan migas dan non migas serta kegiatan penggalian batu, pasir, dan
tanah. DIY tidak memiliki pertambangan migas, namun memiliki potensi
pertambangan pasir besi di Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo dan potensi
penggalian golongan C (batu, pasir atau bahan galian lainnya). Potensi ini
bersumber dari material sisa erupsi Gunung Merapi.
Nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan penggalian di DIY selama
tahun 2015 mencapai Rp 573 milyar dan memberi andil 0,6 persen terhadap
PDRB DIY. Laju pertumbuhan nilai tambah penggalian mencapai puncak tahun
2011 pasca erupsi Merapi 2010 dengan laju 7,3 persen. Dalam empat tahun
terakhir laju pertumbuhannya cenderung melambat. Penggalian menjadi
tumpuan hidup sebagian penduduk yang tinggal di lereng Merapi dan daerah
aliran sungai yang menjadi alur materialnya. Hal ini terkait dengan kualitas
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b.

galian yang dikenal baik untuk mendukung kegiatan konstruksi dan industri
pendukung konstruksi seperti ubin, bus beton, dan lainnya.
Listrik

Listrik yang didistribusikan oleh PT. PLN Divisi Regional DIY tidak
diproduksi di wilayah DIY, tetapi berasal dari pembangkit listrik di provinsi lain
terutama Jawa Tengah. Volume daya listrik yang didistribusikan semakin
meningkat seiring dengan pertumbuhan rumah tangga dan kegiatan ekonomi.
Pada tahun 2015, jumlah pelanggan listrik di DIY tercatat sebanyak 1.034 ribu
dan meningkat 6,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara,
daya listrik yang terpasang dan terjual 2015 masing-masing sebesar 1.449 juta
Kwh dan 2.484 juta Kwh. Dibandingkan tahun 2014, daya listrik yang terjual
meningkat sebesar 4,8 persen.
Tabel 2.32
Jumlah Pelanggan (000 unit), Daya Listrik Terpasang dan Terjual (Juta Kwh)
di DIY, 1994-2015

Sumber : PLN Yogyakarta

Komposisi pengguna layanan listrik dikategorikan menjadi kelompok
rumah tangga, usaha, industri dan umum (pemerintah, kegiatan sosial, rumah
sakit, lembaga pendidikan, tempat ibadah dan lainnya). Pada tahun 2015,
pelanggan listrik terbesar di DIY adalah kelompok rumah tangga dengan
proporsi 92,0 persen. Meskipun dominan dari sisi jumlah pelanggan, pangsa
jumlah daya listrik yang dikonsumsi oleh rumah tangga hanya 55,4 persen dari
total daya listrik yang terjual dan semakin menurun dari tahun ke tahun.
Konsumen terbesar berikutnya adalah kegiatan usaha yang mencakup
perdagangan, hotel, restoran, perkantoran dan lainnya dengan proporsi sebesar
4,6 persen. Total daya listrik yang dikonsumsi oleh kelompok ini mencapai 21,9
persen dan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi
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pelanggan dari kelompok umum (sekolah, rumah sakit, perkantoran
pemerintah dan rumah ibadah) mencapai 3,3 persen dengan total konsumsi
mencapai 12,1 persen. Sementara, jumlah pelanggan dari kelompok industri
hanya 0,06 persen, dengan total konsumsi daya sebesar 9,6 persen dari total
daya listrik yang terjual.
Grafik 2.35.
Distribusi Konsumen/Pelangga Listrik di DIY menurut Kelompok Pelanggan,
Tahun 2015 (%)

Sumber : PLN Yogyakarta

Grafik 2.36.
Distribusi Daya Listrik Terjual di DIY menurut Kelompok Pelanggan, 2015 (%)

Sumber : PLN Yogyakarta

c.

Mayoritas pengguna listrik di wilayah DIY memanfaatkan listrik yang
dibangkitkan oleh PLN. Rumah tangga menjadi pelanggan/konsumen listrik
PLN terbesar di DIY dengan proporsi 92 persen dan total daya yang dikonsumsi
mencapai 1.376 juta KWH (55,4 %).
Air Bersih

Air bersih digunakan penduduk sebagai sumber air minum, MCK, dan
lainnya. Tidak semua penduduk mampu menyediakan dan memenuhi
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kebutuhan air bersih secara mandiri dengan berbagai pertimbangan. Hal ini
membutuhkan peran pemerintah dan swasta untuk memproduksi dan
mendistribusikannya. Terdapat enam unit perusahaan air bersih yang
beroperasi di DIY dan lima diantaranya berstatus Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) hanya satu yang berstatus perusahaan swasta.

Potensi kapasitas produksi air bersih di DIY pada tahun 2015 tercatat
2.071 liter/detik, namun baru efektif digunakan sebesar 1.814 liter/detik atau
87,6 persen. Dibandingkan dengan tahun 2014, kapasitas produksi potensial
maupun kapasitas produksi efektif mengalami peningkatan.

Sumber air bersih yang diolah berasal dari sungai, waduk, mata air, serta
air tanah dan lainnya (air hujan). Dari keempat sumber tersebut, sebanyak 64,3
persen atau 29.722 ribu m3 berasal dari air tanah dan lainnya. Sumber dari mata
air dan sungai masing-masing mencapai 10.392 ribu m3 (22,5 %) dan 5.171 ribu
m3 (11,2 %). Sementara, air dari sumber waduk mencapai 950 ribu m 3 atau
sebesar 2,0 persen.
Grafik 2.37.
Distribusi Air Bersih yang Diolah Perusahaan di DIY Berdasarkan Sumbernya,
Tahun 2015 (%)

Sumber : BPS DIY

Volume air bersih yang terbesar disalurkan ke konsumen rumah tangga
dengan jumlah mencapai 24.151 m3 atau 88,0 persen dari total volume air yang
disalurkan. Instansi pemerintah mengkonsumsi air bersih dengan volume
mencapai 1.031 ribu m3 atau 3,8 persen. Kelompok niaga dan industri serta
institusi sosial mengkonsumsi air bersih dengan porsi masing-masing sebesar
3,0 persen dan 3,3 persen. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
konsumsi kelompok niaga dan jasa cenderung menurun, tetapi kelompok
institusi pemerintah dan sosial justru meningkat. Sementara, volume air yang
susut akibat kualitas infrastruktur distribusi air yang memburuk karena faktor
usia maupun pemakaian illegal juga masih cukup besar. Volume susut pada
tahun 2015 tercatat sebesar 0,6 persen.
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Nilai produksi atau pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan air
bersih dari tahun ke tahun terus meningkat akibat kenaikan volume maupun
kenaikan harga. Pada tahun 2015 besarnya nilai produksi air bersih yang
tersalurkan mencapai 119,8 milyar rupiah dan meningkat 7,6 persen
dibandingkan dengan tahun 2014 (111,3 milyar rupiah). Penyumbang terbesar
nilai produksi tahun 2015 berasal dari komponen non niaga (rumah tangga dan
instansi pemerintah) dengan andil masing- masing sebesar 85,0 persen dan 5
persen.
Grafik 2.38.
Distribusi Air Bersih menurut Konsumen di DIY, 2015 (%)

Sumber : BPS DIY

12. Industri Pengolahan
Struktur industri pengolahan di DIY berdasarkan hasil Sensus Ekonomi
didominasi oleh usaha industri berskala mikro dan kecil, sementara industri yang
berskala menengah dan besar populasinya kecil.
Grafik 2.39.
Distribusi Perusahaan IBS DIY menurut Golongan Industri, 2013 (Persen)

Sumber : Survei Industri Besar dan Sedang, BPS DIY

Jumlah perusahaan industri berskala besar dan sedang yang respon

berdasarkan Survei IBS tahun 2014 tercatat sebanyak 339 perusahaan. Berdasarkan

golongannya, industri furnitur memiliki populasi terbesar sebanyak 49 usaha (14,8
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%). Berikutnya adalah industri pakaian jadi (13,0 %), industri makanan dan
minuman (12,4 %), industri barang galian bukan logam (11,8 %), dan industri kayu
dan barang dari kayu (10,0 %). Jumlah usaha pada golongan yang lainnya relatif
kecil dengan persentase di bawah 10 persen.

Salah satu indikator untuk mengkategorikan skala perusahaan industri adalah
jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja menjadi faktor produksi terpenting, selain modal
dan bahan baku. Jumlah tenaga kerja hasil survei perusahaan IBS 2014 DIY tercatat
sebanyak 58.676 orang, terdiri dari 28.464 pekerja laki-laki (48,5 %) dan 30.212
perempuan (51,5 %). Dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah tenaga kerja
perusahaan IBS meningkat 4 persen. Nilai total balas jasa pekerja selama tahun
2014 mencapai Rp 1,2 triliun, sehingga upah per pekerja tercatat sebesar Rp 20,0
juta per tahun.
Struktur tenaga kerja yang terbesar terserap oleh golongan industri pakaian
jadi sebanyak 12.940 orang (22 %) dengan nilai balas jasa mencapai Rp 280,8
milyar. Artinya, rata-rata satu pekerja menerima upah Rp 21,7 juta per tahun.
Industri tekstil dan industri makanan dan minuman menyerap tenaga kerja 17,9
persen dan 10,8 persen. Nilai balas jasa per pekerja yang tertinggi terdapat pada
golongan industri batubara, kimia dan obat sebesar 32,17 juta rupiah per tahun.
Tabel 2.33.
Jumlah Tenaga Kerja (orang) dan Upah Perusahaan IBS DIY
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Industri, 2014

Sumber : BPS DIY

Struktur tenaga kerja perusahaan IBS di DIY yang terbesar terserap oleh
industri tekstil dan produk tekstil (pakaian jadi). Rata-rata upah per pekerja
tertinggi terdapat pada industri barang galian non logam dan percetakan.

Perkembangan indikator perusahaan IBS DIY selama 2006-2014 disajikan
dalam Tabel 11.4. Rata-rata jumlah pekerja per perusahaan IBS pada tahun 2014
tercatat sebesar 173 orang dan sedikit menurun dari tahun 2013. Rata-rata upah
pekerja per tahun meningkat 6,5 dibandingkan tahun 2013. Produktivitas pekerja
yang diukur dari rasio output terhadap jumlah pekerja menunjukkan
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perkembangan positif. Demikian pula dengan rasio input output terlihat menurun
atau semakin efisien.
Tabel 2.34.
Perkembangan Rata-rata Jumlah Pekerja, Upah, Produktivitas, Rasio Input Output,
dan NTB Perusahaan IBS di DIY, 2006-2014

Sumber : BPS DIY

Status permodalan perusahaan industri bisa berasal dari penanaman modal
dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), dan non fasilitas.
Berdasarkan hasil Survei IBS, mayoritas perusahaan IBS yang beroperasi di DIY
selama tujuh tahun terakhir memiliki status modal non fasilitas dengan jumlah 77,3
persen pada tahun 2014. Proporsi perusahan yang berstatus modal PMDN dan PMA
masing-masing sebanyak 14,2 persen dan 8,6 persen.
Tabel 2.35.
Distribusi Perusahaan IBS di DIY menurut Status Permodalan, 2008-2014 (Persen)

Sumber : BPS DIY

Dari sisi jumlah atau populasi, struktur lapangan usaha industri pengolahan di
DIY didominasi oleh industri yang berskala kecil dan mikro (usaha rumah tangga).
Hasil Sensus Ekonomi 2006 menunjukkan populasi industri mikro kecil DIY
mencapai 90,62 persen. Kelompok industri mikro kecil ini terbukti memiliki daya
tahan yang kuat terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia, namun
perkembangannya sering terkendala oleh keterbatasan modal dan strategi
pemasaran.
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Berdasarkan hasil pendataan Survei Industri Mikro Kecil (IMK) yang
dilaksanakan secara periodik setiap triwulan dapat disajikan perkembangan indeks
produksi triwulanan dan pertumbuhan produksinya. Perkembangan indeks
produksi triwulanan (2010=100) di DIY secara umum berada di bawah level
nasional.

Nilai rata-rata indeks produksi tahunan 2011 tercatat sebesar 106,6. dan
menurun menjadi 100,9 di tahun 2012 atau tumbuh -5,4 persen. Indeks produksi
kembali meningkat menjadi 113,4 di tahun 2013 dan 122,4 pada tahun 2015. Angka
sebesar 122,4 ini mengandung arti selama periode 2010-2015 terjadi kenaikan
produksi industri kecil dan mikro sebesar 22,4 persen atau tumbuh 4,5 persen per
tahun.
Grafik 2.40.
Perkembangan Indeks Produksi Triwulanan IMK DIY dan Nasional,
Tahun 2011-2016 (2010=100)

Sumber : BPS DIY

13. Pariwisata
Visi pembangunan pariwisata DIY 2012-2025 adalah muwujudkan Yogyakarta
sebagai destinasi wisata berkelas dunia, memiliki keunggulan saing dan banding,
berwawasan budaya, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah, dan
berbasis kerakyatan sebagai pilar utama perekonomian.

Pariwisata merupakan industri yang digerakkan oleh permintaan atau
dihidupi oleh wisatawan dan suplainya disediakan oleh kegiatan sektoral terutama
hotel, akomodasi, restoran, transportasi, komunikasi, dan jasa-jasa. Perkembangan
kegiatan wisata dapat diukur dari indikator akomodasi, jumlah kunjungan wisata,
tingkat penghunian kamar hotel dan rata-rata lama menginap tamu.

Kegiatan akomodasi dikategorikan menjadi hotel bintang dan nonbintang, vila,
penginapan, hostel, dan akomodasi lainnya. Jumlah hotel bintang di DIY pada akhir
tahun 2015 tercatat sebanyak 85 unit dengan rincian di Kabupaten Bantul dan
Kabupaten Gunungkidul masing-masing 1 unit, 26 unit di Kabupaten Sleman, dan 57
unit di Kota Yogyakarta. Dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah hotel bintang
meningkat sebanyak 14 unit. Peningkatan ini terjadi di Kota Yogyakarta dan mulai
marak sejak tahun 2010. Jumlah kamar hotel bintang pada tahun 2015 tercatat
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sebanyak 8.763 unit dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 13.709 unit. Jumlah
kamar dan tempat tidur meningkat selaras dengan peningkatan jumlah hotel.

Jumlah akomodasi hotel nonbintang di akhir tahun 2015 tercatat sebanyak
1.081 hotel dan tersebar di lima kabupaten/kota dengan rincian Kulonprogo 26
unit, Bantul 261 unit, Gunungkidul 69 unit, Sleman 363 unit dan Kota Yogyakarta
362 unit. Jumlah kamar tidur yang tersedia tercatat sebanyak 13.831 unit dengan
kapasitas tempat tidur 19.896 unit. Dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah hotel
nonbintang, jumlah kamar, dan kapasitas tempat tidur sedikit mengalami
peningkatan. Peningkatan jumlah akomodasi hotel bintang dan nonbintang, jumlah
kamar, dan kapasitas tempat tidur menggambarkan kunjungan wisata ke DIY yang
semakin bergairah.
Tabel 2.36.
Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di DIY Menurut Jenis Hotel,
Tahun 2004-2015 (Unit)

Sumber : BPS DIY

Indikator yang dapat menggambarkan aktivitas pariwisata adalah jumlah
kunjungan wisatawan baik domestik maupun asing. DIY dikenal sebagai salah satu
destinasi wisata di Indonesia selain Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan
Kepulauan Riau. Khasanah kekayaan wisata DIY sangat beragam, baik wisata alam
maupun wisata budaya, wisata yang sifatnya massal maupun minat khusus.
Jumlah kunjungan wisatawan dapat diukur dengan pendekatan jumlah tamu
yang menginap di hotel atau berdasarkan catatan pengunjung di setiap kawasan
wisata. Kelemahan pengukuran dengan pendekatan jumlah tamu yang menginap di
hotel adalah tidak mampu mencatat wisatawan yang tidak menginap atau
wisatawan yang berkunjung ke DIY tetapi menginap di hotel di luar DIY.

Jumlah kunjungan wisata ke DIY selama periode 2005-2015 menunjukkan
tren meningkat dan berfluktuasi. Jumlah kunjungan wisata tercatat mengalami

penurunan pada tahun 2006 sebagai dampak dari gempa bumi dan tahun 2010
sebagai dampak dari erupsi Merapi, namun dalam lima tahun terakhir jumlahnya
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meningkat secara nyata. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan yang berkunjung ke
DIY mencapai 4,1 juta, terdiri dari 3,8 juta wisatawan domestik dan 218 ribu
wisatawan asing. Kunjungan wisatawan domestik selama 2005-2015 tumbuh 5,4
persen per tahun, sementara wisatawan asing tumbuh 10,6 persen per tahun.
Kunjungan wisatawan domestik lebih dominan dengan proporsi 94,5 persen.

Berdasarkan negara asal, wisatawan asing yang berkunjung ke DIY selama
tahun 2015 didominasi oleh wisatawan dari Belanda (10,8 %), Jepang (9,6 %), dan
Malaysia (9,1 %). Peta negara asal wisatawan dalam beberapa tahun tidak berubah,
tapi dari sisi persentase semakin homogen. Wisatawan asal Belanda dan Jepang
terlihat dominan karena adanya ikatan historis kedua negara pernah menduduki
Indonesia khususnya Yogyakarta.
Grafik 2.41.
Pangsa Wisatawan Asing yang Berkunjung ke DIY menurut Negara Asal,
Tahun 2015 (Persen)

Sumber : BPS DIY

Pangsa wisatawan asing berdasarkan kawasan negara asal menunjukkan
sebanyak 47 persen wisatawan berasal dari kawasan Asia dengan rincian 22,6
persen negara ASEAN dan 24,5 persen negara di kawasan Asia lainnya. Sementara,
kawasan Eropa yang mendominasi kunjungan wisata DIY pada tahun 2012 (52,9 %)
mengalami penurunan proporsi menjadi 37,8 persen. Secara absolut, jumlah
wisatawan dari kawasan Eropa meningkat, tetapi pertumbuhannya lebih rendah
dari kawasan Asia. Pemetaan negara dan kawasan asal wisatawan asing sangat
penting bagi perencanaankegiatan promosidanpemasaran wisata DIY di luar negeri.
Kinerja pariwisata juga bisa diukur dengan indikator rata-rata lama menginap
(Length of Stay - LOS). Semakin tinggi nilai LOS, menunjukkan semakin lama
wisatawan tinggal di wilayah DIY, sehingga akan semakin besar pula konsumsinya.
Semakin besar konsumsi wisatawan akan menggerakkan perekonomian pada sisi
supplai terutama yang terkait dengan lapangan usaha hotel, restoran, industri
kreatif, transportasi, dan jasa lainnya.

Kendati volume wisatawan asing lebih rendah dari wisatawan domestik, rata-

rata lama menginapnya justru lebih panjang. Pada tahun 2015, rata-rata lama
menginap wisatawan asing mencapai 2 malam. Sementara, rata-rata lama menginap
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wisatawan domestik hanya 1,4 malam. Secara umum, rata-rata lama menginap
wisatawan asing dan domestik di DIY selama periode 2002-2015 menunjukkan pola
yang semakin menurun.
Grafik 2.42.
Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Domestik dan Asing di Hotel DIY,
Tahun 2002-2015 (malam)

Sumber : BPS DIY

Perkembangan rata-rata lama menginap menurut bulan menunjukkan adanya
pola musiman, meskipun tidak ada hubungan yang sistematis antara jumlah

kunjungan dan rata-rata lama menginap. Rata-rata lama menginap tertinggi biasa
terjadi pada saat momentum liburan sekolah, perayaan hari raya, dan pergantian
tahun.
Indikator kinerja pariwisata yang lain adalah Tingkat Penghunian Kamar
(TPK) hotel. TPK hotel mencerminkan produktivitas hotel, semakin tinggi nilainya
maka semakin produktif. TPK dihitung dalam persen dengan cara membagi jumlah
kamar yang terjual dengan jumlah kamar yang tersedia.
Grafik 2.43
Tingkat Penghunian Kamar menurut Jenis Hotel di DIY, 1998-2015 (Persen)

Sumber : BPS DIY

Perkembangan TPK hotel DIY selama periode 1998-2015 menunjukkan
kecenderungan yang semakin meningkat, meskipun ada pola yang berfluktuasi. TPK
hotel mengalami penurunan tajam di tahun 2005-2006 akibat kondisi
perekonomian yang lesu dan dampak bencana gempa bumi. Pada tahun 2015, TPK
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tercatat sebesar 36,1 persen dan cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir
akibat pertambahan jumlah kamar.

Berdasarkan golongan, TPK hotel bintang tercatat selalu lebih tinggi dari hotel
non bintang. Pada tahun 2015, TPK hotel bintang mencapai 57,1 dan TPK hotel non
bintang tercatat sebesar 27,2 persen. TPK hotel bintang cenderung meningkat
dalam empat tahun terakhir, sementara TPK hotel nonbintang cenderung turun.
Fenomena ini menggambarkan kecenderungan wisatawan untuk menginap di hotel
bintang lebih tinggi.

Pola perkembangan TPK bulanan selama tahun 2013-2015 terlihat cukup
berfluktuasi. TPK 2015 mencapai puncak tertinggi pada bulan Desember dan
Agustus, sementara TPK 2014 mencapai puncaknya di bulan Mei dan Desember.
Bulan tersebut bersamaan dengan momentum liburan sekolah dan pergantian
tahun. TPK terendah selama tahun 2014 dan 2015 terjadi pada bulan Juli yang
bersamaan waktunya dengan momentum bulan puasa Ramadhan.
Tabel 2.37.
Tingkat Penghunian Kamar Hotel menurut Bulan di DIY, 2013-2015 (Persen)

Sumber : BPS DIY

LOS dan TPK hotel bintang cenderung lebih tinggi dari hotel non bintang, karena
aktivitas MICE (Meetings, incentives, conferences and exhibitions) di hotel bintang
lebih marak.

14. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto (selisih antara
nilai output dengan biaya antara) yang timbul dari seluruh aktivitas perekonomian
dalam suatu wilayah tertentu tanpa memperhatikan dari mana faktor produksi yang
digunakan berasal.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beserta indikator turunannya
menggambarkan kemajuan kegiatan perekonomian suatu wilayah. Penghitungan
PDRB dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yakni produksi, pendapatan,
dan pengeluaran. Sampai saat ini, yang lazim digunakan adalah pendekatan
produksi PDRB lapangan.
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Perkembangan nilai PDRB DIY dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan
pola yang semakin meningkat. Atas dasar harga berlaku, PDRB meningkat dari Rp
64,7 triliun di tahun 2010 menjadi Rp 101,4 triliun di tahun 2015. Atas dasar harga
konstan tahun 2010, PDRB meningkat dari Rp 64,7 triliun di tahun 2010 menjadi Rp
83,5 triliun di tahun 2015. Selama periode 2010-2015, kinerja perekonomian DIY
yang diukur dari pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh rata-rata 5,2 persen per
tahun.
Laju pertumbuhan ekonomi DIY periode 2000-2015 terlihat berfluktuasi di
bawah 5,5 persen, setelah mengalami kontraksi yang dalam di tahun 1998-1999.
Secara bertahap perekonomian mulai pulih yang ditandai oleh laju pertumbuhan
ekonomi hingga level 5,12 persen di tahun 2004. Kebijakan menaikkan harga BBM
tahun 2005 dan bencana gempa bumi bulan Mei 2006 berdampak terhadap
melambatnya perekonomian hingga level 3,7 persen di tahun 2006. Selama 20092010, perekonomian juga tumbuh melambat hingga level 4,4 persen akibat dampak
krisis finansial yang melanda beberapa negara tujuan ekspor terutama Amerika
Serikat dan Uni Eropa. Krisis ini memukul sektor industri pengolahan yang berbasis
ekspor. Selama periode 2010-2013 perekonomian secara perlahan membaik yang
ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi hingga 5,5 persen dan level pertumbuhan
tertinggi yang mampu dicapai DIY selama lebih dari satu dasawarsa. Dalam dua
tahun terakhir, perekonomian tumbuh melambat hingga level 4,9 persen di tahun
2015.
Grafik 2.44.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2000-2015 (Persen)

Sumber : BPS DIY

15. Perbandingan Regional
a.

PDRB

Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2015 berada di
peringkat kedua puluh dua secara nasional setelah Provinsi NTB dan sebelum
Provinsi Kalimantan Tengah. Peringkat ini sedikit melorot dibandingkan
dengan tahun 2014 yang berada di peringkat kedua puluh. Dibandingkan
dengan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa, nilai PDRB DIY ADHB tahun 2015
berada di posisi yang terendah. Kontribusi PDRB DIY terhadap total PDB
nasional ADHB tercatat sebesar 0,87 persen. Sementara, dibandingkan dengan
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nilai andil tahun 2010 (0,94 %), andil PDRB DIY tahun 2015 sedikit mengalami
penurunan.

Kontribusi PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa terhadap total PDB
nasional tercatat sebesar 58,3 persen. Angka ini sedikit meningkat
dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 57,4 persen. Fenomena ini
menggambarkan konsentrasi kegiatan perekonomian nasional yang masih
terpusat di Pulau Jawa, meskipun dalam beberapa dekade levelnya semakin
berkurang.

Kontribusi PDRB DIY terhadap total PDB nasional yang relatif rendah juga
searah dengan level pertumbuhan DIY yang termasuk dalam kelompok bawah.
Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 tercatat sebesar
4,98 persen dan sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2014 (5,2 %).
Sementara, level pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2015 tercatat sebesar 4,9
persen. Rata-rata pertumbuhan provinsi-provinsi di Pulau Jawa mencapai 5,5
persen. Rendahnya kontribusi PDRB DIY terhadap perekonomian
Tabel 2.38.
PDRB Seri 2010, Pertumbuhan dan Andil menurut Provinsi, 2015 (Rp Triliun)
Provinsi

(1)
NAD
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Bengkulu
Lampung
Kep. Babel
Kep. Riau
DKI Jakarta
Jabar
Jateng
DIY
Jatim
Banten
Bali
NTB
NTT
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sulsel
Sultra
Gorontalo
Sulbar
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Indonesia

(2)
129,20
571,72
178,81
652,39
155,11
332,73
50,34
253,16
60,99
203,28
1983,42
1525,15
1014,07
101,40
1689,88
477,94
177,17
102,79
76,43
146,89
100,15
137,52
564,69
91,28
107,60
341,75
87,74
28,54
33,02
34,34
26,63
62,88
152,13

(3)
112,67
440,96
140,53
448,94
125,04
254,02
38,07
199,53
45,96
155,16
1454,10
1207,00
806,61
83,46
1331,42
367,96
129,14
88,87
56,82
112,26
78,89
110,89
488,90
70,42
82,83
250,73
72,99
22,07
25,98
24,84
20,38
52,35
131,27

Pertum
buhan
(%)
(4)
-0,72
5,10
5,41
0,22
4,21
4,50
5,14
5,13
4,08
6,02
5,88
5,03
5,44
4,94
5,44
5,37
6,04
21,24
5,02
4,81
7,01
3,84
-0,85
6,12
15,56
7,15
6,88
6,23
7,37
5,44
6,10
4,10
7,97

11.651,13

9.031,05

4,98

PDRB (Rp Triliun)
ADHB

ADHK

Andil
(%)

(5)
1,11
4,91
1,53
5,60
1,33
2,86
0,43
2,17
0,52
1,74
17,02
13,09
8,70
0,87
14,50
4,10
1,52
0,88
0,66
1,26
0,86
1,18
4,85
0,78
0,92
2,93
0,75
0,24
0,28
0,29
0,23
0,54
1,31

Rank
(6)
19
6
13
5
15
10
29
11
28
12
1
3
4
22
2
8
14
21
26
17
23
18
7
24
20
9
25
32
31
30
33
27
16

100,00

Sumber : BPS DIY
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b.

PDRB Perkapita

Perbandingan nilai PDRB per kapita tahun 2015 ADHB maupun ADHK
2010 menurut provinsi di Indonesia menunjukkan adanya gap atau
kesenjangan yang cukup lebar. Grafik 2.45. mengilustrasikan level PDRB
perkapita nominal Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 sudah berada pada
level Rp 194,9 juta setahun. Angka ini tercatat 13 kali PDRB perkapita nominal
Provinsi terendah yakni NTT (Rp 14,9 juta). Demikian pula secara riil (ADHK
2000), nilai PDRB perkapita DKI tercatat 12 kali PDRB perkapita NTT.
Fenomena ini menggambarkan kesenjangan pendapatan regional yang sangat
kontras. Provinsi DKI Jakarta menjadi prototype daerah maju sebagai
representasi pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian, sementara NTT
merepresentasikan daerah yang pembangunan ekonominya masih jauh
tertinggal.
Grafik 2.45
PDRB Perkapita ADHB menurut Provinsi di Indonesia, 2015 (Rp Juta)

Sumber : BPS DIY

Secara nasional, level PDRB perkapita nominal tahun 2015 tercatat
sebesar Rp 45,6 juta per tahun dan setara dengan Rp 35,4 juta atas dasar harga
konstan 2010. Berdasarkan level tersebut, tercatat 8 dari 34 provinsi di
Indonesia yang memiliki nilai PDRB perkapita riil dan konstan diatas level
nasional. Kedelapan provinsi tersebut secara berurutan adalah DKI Jakarta,
Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Utara, Papua Barat,
Papua, dan Jambi. Sementara, 26 provinsi yang lainnya memiliki nilai PDRB
perkapita nominal dan riil di bawah level nasional, termasuk DIY. Berdasarkan
peringkat secara nasional, PDRB perkapita riil DIY pada tahun 2015 berada di
urutan berada ke-26 dan berada diantara Provinsi Jawa Tengah dan Bengkulu.
Beberapa provinsi yang memiliki nilai PDRB perkapita tinggi seperti Riau,
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau dan Papua tercatat
memiliki potensi pertambangan minyak dan gas maupun pertambangan bahan
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mineral lainnya, sehingga mendorong tingginya nilai PDRB perkapita wilayah
yang bersangkutan.
Grafik 2.46
PDRB Perkapita ADHK 2010 menurut Provinsi di Indonesia, 2015 (Rp Juta)

Sumber : BPS DIY

c.

Pertumbuhan PDRB perkapita riil memiliki pola yang searah dengan
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan terlihat melambat di tahun 2014-2015
akibat melambatnya kinerja perekonomian, sementara pertumbuhan
penduduk relatif stabil.
Indeks Pembangunan Manusia

IPM DIY pada tahun 2015 tercatat sebesar 77,6. Angka ini berada di
peringkat kedua tertinggi secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta (IPM
78,99). Sejak dihitung menggunakan pendekatan metode baru mulai tahun
2010, peringkat IPM DIY tidak mengalami perubahan dan selalu berada di
peringkat kedua. Keunggulan IPM DIY terletak pada tingginya rata-rata usia
harapan hidup penduduk pada saat lahir (AHH) dan angka harapan lama
sekolah penduduk (HLS).

AHH yang merepresentasikan dimensi kesehatan penduduk secara
agregat tercatat mencapai 74,5 tahun dan menjadi harapan hidup yang tertinggi
secara nasional. Secara kasar, angka ini menggambarkan kualitas kesehatan
penduduk DIY yang lebih baik dan berkualitas dibandingkan dengan provinsiprovinsi lain di Indonesia. Angka harapan hidup yang tinggi memiliki relasi yang
kuat dengan rendahnya angka kematian bayi dan balita. Hal dipengaruhi oleh
ketersediaan sarana prasarana dan tenaga penolong kesehatan yang memadai
serta kemudahan dalam mengaksesnya. Faktor yang lainnya adalah pendidikan
dan gaya hidup penduduk DIY yang dikenal low profile serta tingkat keamanan
dan kenyamanan wilayah yang ditunjukkan oleh tingginya preferensi penduduk
untuk menghabiskan masa tuanya juga di wilayah DIY.
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HLS penduduk DIY pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 15,0 tahun
dan menjadi level tertinggi secara nasional. Angka ini merepresentasikan
perkiraan rata-rata tahun lama sekolah yang akan dijalani oleh penduduk DIY
sampai menuntaskan jenjang pendidikan tertingginya. Tingginya HLS berkaitan
dengan status Yogyakarta sebagai Kota Pelajar yang menjadi rujukan studi
pelajar/mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara. Hal ini tidak lepas dari
ketersediaan infrastruktur dan sarana pendidikan yang relatif lengkap mulai
dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah dan tinggi. Faktor
yang lainnya terkait dengan cara pandang sebagian besar orang tua di DIY yang
menganggap kebutuhan pendidikan anak sebagai bentuk proses investasi yang
hasilnya akan dinikmati pada masa mendatang.
Tabel 2.39
IPM Metode Baru 34 Provinsi di Indonesia dan Peringkatnya, 2015
Provinsi

AHH

HLS

RLS

PPP

IPM

Rank

(1)

(2)
69,50
68,29
68,66
70,93
70,56
69,14
68,50
69,90
69,88
69,41
72,43
72,41
73,96
74,68
70,68
69,43
71,35
65,38
65,96
69,87
69,54
67,80
73,65
72,16
70,99
67,26
69,80
70,44
67,12
64,22
65,31
67,44
65,19
65,09
70,78

(3)
13,73
12,82
13,60
12,74
12,57
12,02
13,18
12,25
11,60
12,60
12,59
12,15
12,38
15,03
12,66
12,35
12,97
13,04
12,84
12,25
12,22
12,21
13,18
12,54
12,43
12,72
12,99
13,07
12,70
12,22
13,56
13,10
12,06
9,95
12,55

(4)
8,77
9,03
8,42
8,49
7,96
7,77
8,29
7,56
7,46
9,65
10,70
7,86
7,03
9,00
7,14
8,27
8,26
6,71
6,93
6,93
8,03
7,76
9,15
8,36
8,88
7,97
7,64
8,18
7,05
6,94
9,16
8,37
7,01
5,99
7,84

(5)
8.533
9.563
9.804
10.364
9.446
9.474
9.123
8.729
11.781
13.177
17.075
9.778
9.930
12.684
10.383
11.261
13.078
9.241
7.003
8.279
9.809
10.891
11.229
8.354
9.729
8.768
9.992
8.697
9.035
8.260
8.026
7.423
7.064
6.469
10.150

(6)
69,45
69,51
69,98
70,84
68,89
67,46
68,59
66,95
69,05
73,75
78,99
69,50
69,49
77,59
68,95
70,27
73,27
65,19
62,67
65,59
68,53
68,38
74,17
68,76
70,39
66,76
69,15
68,75
65,86
62,96
67,05
65,91
61,73
57,25
69,55

(7)
13
10
9
6
17
23
20
25
15
4
1
11
12
2
16
8
5
30
32
29
21
22
3
18
7
26
14
19
28
31
24
27
33
34

NAD
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Bengkulu
Lampung
Kep. Babel
Kep. Riau
DKI Jakarta
Jabar
Jateng
DIY
Jatim
Banten
Bali
NTB
NTT
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Kaltara
Sulut
Sulteng
Sulsel
Sultra
Gorontalo
Sulbar
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
Indonesia

Sumber : BPS DIY

Indikator rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja (25 tahun ke
atas) berada pada peringkat keenam tertinggi dengan level 9,0 tahun. Hal ini
terjadi karena pada umumnya para pelajar atau mahasiswa dari daerah luar
yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya akan melakukan migrasi ke
daerah lain atau pulang ke daerah asal untuk memperoleh lapangan pekerjaan
yang sesuai dengan pendidikan dan kapasitas yang dimilikinya.
Aspek kehidupan yang layak yang diukur dari daya beli (pengeluaran
perkapita riil yang disesuaikan) penduduk DIY berada di peringkat keempat
Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2018 >>

73 | P a g e

tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Bali. Fenomena
tingginya daya beli penduduk DIY terkait dengan tingkat harga relatif barang
dan jasa yang lebih rendah atau lebih murah dibandingkan dengan provinsi
lainnya. Hal ini menyebabkan nilai nominal uang yang sama ketika dibelanjakan
di wilayah DIY akan mendapatkan barang atau jasa dalam kuantitas yang lebih
banyak dibandingkan dengan daerah lainnya.

B. Permasalahan.

Perkembangan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup pesat dalam
kurun waktu 5 tahun terakhir untuk menuju visi pembangunan jangka panjang.
Dukungan pembangunan yang diberikan dalam bentuk kebijakan daerah oleh DPRD
terus dilakukan untuk mejadikan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta sebagai mitra kerja
mampu memberikan hasil pembangunan yang terbaik bagi masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Dalam mewujudkan pembangunan setiap tahunnya untuk menuju visi jangka
panjang di D.I. Yogyakarta tentu saja menyimpan sejumlah persoalan, mulai dari
pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan relasi
sosial kemasyarakatan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah angka
kemiskinan yang terus berkurang dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi yang
terus meningkat, pemerataan pembangunan mencapai keseimbangan bagi kawasankawasan tertinggal.
Pengambilan kebijakan pembangunan berpijak pada data-data yang tersaji pada
bagian sebelumnya. Dasar kebijakan tersebut selalu memperhatikan berbagai data,
seperti angka kemiskinan, persoalan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga persoalan
lain seperti bencana alam yang selalu bisa merubah orientasi kebijakan pembangunan
setiap saat. Berbagai persoalan tersebut bisa dilihat sebagai berikut:
1. Pemerintahan

Bidang Urusan Pemerintahan (Bidang Pemerintahan, Ketertiban,
Ketentraman umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pertanahan, Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penanaman Modal, Statistik, Persandian,
Perpustakaan, Kearsipan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi,
Pelaksanaan Otonomi Khusus, Penanganan Bencana) mempunyai ruang lingkup
yang luas dan membutuhkan beberapa penanganan khusus terhadap Bidang Urusan
Pemerintahan. Isu mengenai good governance atau tata pemerintahan yang baik
terus menjadi persoalan utama. Di D.I. Yogyakarta, penguatan agenda tata
pemerintahan yang baik dengan mendorong pembangunan struktur pemerintahan
disertai penegakan nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta menjadi agenda penting
yang terus didorong perbaikan struktur pemerintahan.

Tahun 2018 adalah tahun pertama masa jabatan Gubernur D.I. Yogyakarta
periode 2017-2022. Pengisian jabatan gubernur D.I. Yogyakarta termasuk salah satu
urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta yang di lakukan dengan sistem
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penetapan. Diharapkan dengan keistimewaan tersebut kondisi wilayah D.I.
Yogyakarta memiliki stabilitas politik yang dapat mendukung bagi perekonomian,
khususnya terhadap masuknya arus investasi di DIY.

Pengaturan keistimewaan D.I. Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan
pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman
masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin keBhinneka-Tunggal-Ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung
jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya
Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
Kewenangan D.I. Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan
dalam urusan Pemerintahan Daerah D.I. Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan
berdasar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan keistimewaan D.I.
Yogyakarta itu adalah tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang
gubernur dan wakil gubernur D.I. Yogyakarta, Kelembagaan, Kebudayaan,
Pertanahan dan Tata Ruang. Undang-undang mengamanatkan bahwa untuk
penjabaran lebih lanjut kewenangan keistimewaan tersebut dibentuk Peraturan
Daerah Istimewa (Perdais) Yogyakarta.
Hal yang juga perlu di tegaskan kembali dalam dokumen pokok-pokok pikiran
DPRD ini adalah masalah Dana Otonomi Khusus atau sering di sebut Dana
Keistimewaan (danais) yang jumlahnya dari tahun ke tahun meningkat. Selama ini
kemanfaatan danais terus mendapatkan perhatian DPRD disebabkan serapan
program dan kegiatan belum maksimal.

Kritik muncul dari pengelolaan program dan kegiatan dana Keistimewaan
Yogyakarta adalah program dan kegiatan masih bersifat pada infrastruktur budaya
yang dikembangkan, bukan pada substansi atau nilai-nilai pengembangan
kebudayaan itu sendiri. Kritik lain yang muncul adalah mengenai sejumlah arah dan
orientasi implementasi program dan kegiatan dalam pengelolaan dana
Keistimewaan Yogyakarta. berbagai stakeholders terus mendorong upaya-upaya
program dan kegiatan yang bersumber pada Keistimewaan Yogyakarta untuk
mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya mengatasi berbagai kemiskinan
melalui isu-isu pengembangan program kebudayaan yang berorientasi pada
kesejahteraan sosial.
Sedangkan dari aspek perencanaan DPRD tetap berupaya untuk dapat terlibat
mengingat selama ini danais menjadi bagian tak terpisah dari APBD DIY setiap
tahunnya.

Terkait dengan lima urusan keistimewaan, sampai dengan tahun 2016 baru
ada dua kewenangan yang sudah dibentuk Perdais Yogyakarta. Perdais tentang tata
cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil
gubernur, serta perdais kelembagaan. Perdais kebudayaan masih dalam tahapan
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proses pembahasan oleh DPRD D.I. Yogyakarta. Dua perdais lainnya, pertanahan
mulai di bahas di akhir tahun 2016. Dan perdais tata ruang di bahas di tahun 2017.
Tahapan selanjutnya pada tahun 2018 adalah tahapan sosialisasi di masyarakat dan
tahapan implementasi. Terhadap perdais pertanahan dan perdais tata ruang perlu
dilakukan sosialisasi yang luas ke masyarakat agar pelaksanaannya sesuai output
yang diharapkan.

Khusus di bidang kebijakan pertanahan, D.I. Yogyakarta perlu menata kembali
kebijakan pertanahan. Kebijakan pertanahan yang menyangkut Kasultanan
Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman menjadi isu yang mencuat. Keputusan
penting tidak hanya pada arah kebijakan daerah mengenai status tanah kasultanan
dan kadipaten, akan tetapi menyangkut persoalan penataannya dan bangunan
informasi yang luas dengan sistem informasi akurat untuk diketahui secara umum
oleh seluruh lapisan masyarakat D.I. Yogyakarta. Ketegasan Pemerintah Daerah D.I.
Yogyakarta untuk membangun sistem pengelolaan pertanahan menjadi penting
karena menyangkut kepentingan pemerintah, kepentingan umum, dan kebijakan
daerah menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah D.I. Yogyakarta.
Isu yang lain dalam bidang pemerintahan adalah mendorong pemerataan
pembangunan D.I. Yogyakarta dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi, penyelesaian kasus-kasus sosial masyarakat, konflik sosial, hingga
ketertiban masyarakat dengan sejumlah permasalahannya seperti pencegahan isu
SARA dan kekerasan anak muda. Sejumlah program lainnya adalah penguatan
aparatur pemerintah daerah, penguatan bidang informasi, hingga sosialisasi
kebijakan perlu diperkuat kembali. Pengamanan dokumen pemerintah dengan
memperkuat pola-pola persandian, akurasi data-data melalui penguatan statistik
daerah, hingga pada memperkuat minat baca masyarakat melalui pembangunan
berbagai perpustakaan di desa-desa merupakan investasi penguatan dan
pemberdayaan pemerintah dan masyarakat. Sejumlah agenda-agenda penting
tersebut harus menjadi agenda kebijakan pembangunan D.I. Yogyakarta tahun
2018.

2. Ekonomi dan Keuangan

Persoalan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi
satu masalah tersendiri ketika gagasan pembangunan menjadikan programprogram tersebut tidak terkoneksitas dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Menjadikan program pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial menjadi
penting karena mempunyai aspek-aspek peningkatan kesejahteraan secara
langsung dan menjadikan perubahan profil ekonomi masyarakat. Sesuai dengan
persoalan yang muncul dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial
adalah beberapa sektor yang dominan menjadi mata pencaharian hidup
masyarakat. Beberapa sektor tersebut seperti pertanian, peternakan, perkebunan,
kehutanan, pengembangan ekonomi usaha kecil dan beberapa persoalan
pengembangan ekonomi lainnya.
Di D.I.Yogyakarta, angka pengangguran cukup tinggi seperti ditunjukkan data
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sebelumnya yang didominasi oleh lulusan SLTA. Oleh karena itu, kebutuhan
penguatan program dalam bidang ekonomi perlu ditingkatkan untuk penyerapan
tenaga kerja secara simultan. Tentu saja bidang pertanian, peternakan, perkebunan,
kehutanan dan sektor UKM lainnya menjadi prioritas pengembangan dalam APBD
2018.
DPRD melihat relevansi kebutuhan pengembangan ekonomi tersebut masih
signifikan, khususnya sektor-sektor yang berhubungan dengan lingkungan hidup
yang mempunyai fungsi lain perlindungan terhadap Sumber Daya Alam. Arah
kebijakan bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial bisa dilakukan dengan cara
membangun sumber daya manusia agar lebih berpengetahuan, terampil dan
mampu Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2018.
Perubahan skema kebijakan dalam meningkatkan modal ekonomi masyarakat
dalam bentuk bantuan hibah sosial maupun melalui skema program dan kegiatan
lainnya perlu mendapatkan perhatian mengingat kebutuhan untuk
mempertahankan status kelompok rentan, khususnya masyarakat miskin tetap
menjadi prioritas utama. Sisi lain yang harus diperhatikan adalah mengurangi angka
kemiskinan dan mempertahankan status nonmiskin dalam berbagai bentuk
program dan kegiatan pembangunan.

Pada sektor pendapatan daerah, D.I. Yogyakarta sangat mengandalakan sektor
pariwisata. Konteks ini sesuai dengan visi pembangunan D.I. Yogyakarta, dimana
D.I. Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata yang diandalkan di kawasan Asia
Tenggara. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah pengunjung wisata di D.I.
Yogyakarta sudah mencapai target yang dicanangkan. Meskipun demikian, dalam
pencapaian target yang dicanangkan masih belum seimbang. Persoalan jumlah
wisatawan baik domestik maupun mancanegara belum signifikan dengan target
rata-rata wisatawan tinggal di Yogyakarta.
Pengembangan fasilitas infrastruktur pendukung wisatawan memang cukup
berlebih jika ditinjau dari sisi jumlah ketersediaan hotel sebagai tempat tinggal
wisatawan. Pemerintah D.I. Yogyakarta perlu mengkaji ulang kembali pertumbuhan
hotel di Yogyakarta agar tidak menimbulkan monopoli dan persaingan tidak sehat
dalam bisnis pariwisata. Ketersediaan hotel sebagai tempat tinggal wisatawan
berbanding terbalik dengan aksesbilitas infrastruktur, khususnya persoalan jalan
raya sebagai akses kunjungan sering mengalami kemacetan. Bahkan kasus
kemacetan tersebut menjadi makin meningkat dari tahun ke tahun.

Pengembangan wisata dengan arah tujuan destinasi wisata pedesaan atau
pengembangan wisata desa mengalami kemajuan pesat atas dasar partisimasi
warga desa. Beberapa tahun terakhir, layanan wisata pedesaan cukup meningkat
dengan bertambahnya obyek wisata desa. Dukungan pemerintah daerah DI.
Yogyakarta masih belum optimal terhadap pengembangan destinasi wisata desa.
Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta perlu masih miskin inovasi dan program wisata
desa membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah daerah. Misalnya,
pengembangan homestay maupun fasilitas wisata lainnya.
Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2018 >>

77 | P a g e

Pemerintah daerah perlu mendorong proses pengembangan destinasi wisata
di D.I. Yogyakarta dengan bertemakan wisata berbasis kearifan lokal Yogyakarta.
Pengembangan wisata dengan tema lain perlu juga dikembangkan, seperti wisata
sejarah, pendidikan dan lainnya.

3. Pembangunan

Pembangunan di D.I. Yogyakarta cukup maju dengan ditandai pertumbuhan
ekonomi cukup tinggi dengan angka IPM 77,59 yang dicapai pada tahun 2015.
Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya memberikan sumbangan
pada pengurangan angka kemiskinan pada penduduk D.I. Yogyakarta yang
berjumlah 3.514.762 pada tahun 2012. Kondisi kenaikan IPM pada angka 76.75
pada tahun 2012 tersebut ternyata tidak linier dengan angka kemiskinan. Meskipun
turun, angka kemiskinan tetap tinggi di atas rata-rata angka kemiskinan nasional.
Angka kemiskinan D.I. Yogyakarta pada tahun 2013 adalah 535,180 dengan
pendapatan minimum rata-rata Rp 303,843/bulan. Dengan angka kemiskinan
tinggi, Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta seharusnya melakukan banyak evaluasi
mengenai capaian-capaian pembangunan dalam tiap tahun atau pembangunan
jangka pendek. Sedangkan dalam jangka menengah, maka perlu diperhatikan
mengenai pencapaian visi pembangunan jangka menengah yang perlu
mendapatkan koreksi lebih lanjut.
Tujuan membangun adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu
ukuran yang bisa digunakan adalah peningkatan angka IPM dari tahun ke tahun.
Peningkatan angka IPM memberikan gambaran sukses atau tidaknya satu
pembangunan berdasar implementasi tema pembangunan dan meningkatnya
angka kesejahteraan masyarakat. Begitu pula mengenai pertumbuhan ekonomoi
masyarakat dan pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur fisik sebagai
sarana utama perkembangan ekonomi masyarakat.

Tema–tema pembangunan yang mengusung tema-tema pemerataan
pertumbuhan ekonomi dan pemertaan infrastruktur pembangunan fisik sangat
perlu diutamakan sebagai bentuk mendorong keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
Oleh karena itu, harapan yang bisa dilakukan adalah melakukan koreksi atas
pencapaian visi-misi pembangunan, khususnya jangka menengah yang
memprioritaskan pada program-progran yang lebih pro poor, pro growth dan pro
job tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal Yogyakarta.
Kemajuan pembangunan di D.I. Yogyakarta cukup pesat, khususnya
infrastruktur perkotaan yang menjadi kebutuhan. Persoalan infrastruktur tentu saja
mencuat dengan perubahan konsep “Among Tani, Dagang Layar” yang
dikembangkan dan menempatkan kawasan selatan menjadi halaman depan
Yogyakarta. Dengan berubahnya konsep pembangunan tersebut, maka titik berat
tentu saja dilakukan pengembangan kawasan selatan dengan fokus pembangunan
infrastruktur dalam skema Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah dengan desain
baru. Fokus pembangunan tersebut tidak hanya pada titik fokus pada sentra
kawasan “Adikarta” sebagai kawasan utama, akan tetapi menyangkut area
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terdampak sekitarnya. Konsep “Aero City” tidak hanya pada daerah utama, akan
tetapi juga mengembangkan kawasan terjauh sebagai bentuk pemerataan
pembangunan infrastruktur.

Persoalan pembangunan di D.I. Yogyakarta tidak hanya fokus pada isu
pembangunan kawasan selatan-selatan. Persoalan disparitas ekonomi, sosial dan
infrastruktur pembangunan kawasan pedesaan menjadi fokus utama isu
pembangunan antarkawasan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dan infrastruktur bagi kawasan–kawasan pertumbuhan lambat.
Pemerintah harus memberikan porsi seimbang dalam pembangunan infrastruktur,
bahkan lebih kepada kelompok rentan yang bisa setiap saat terjerumus dalam
kelompok miskin.
Infrastruktur yang diperhatikan lainnya adalah pengembangan jalan dengan
persoalan kepadatan lalu lintas. Di D.I. Yogyakarta, jumlah panjang dan lebar jalan
cenderung lamban bertambah dibandingkan dengan jumlah pertambahan
kendaraan bermotor. Kepadatan lalu lintas menjadi isu utama yang harus direspon
untuk memperlancar aktivitas masyarakat maupun memperlancar laju ekonomi
masyarakat.

Isu lainnya adalah mengenai peran Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dalam
mendorong kebijakan bantuan infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten, Kota
dan Desa. Perkembangan bantuan infrastruktur perlu direspon mengingat desa
sudah mempunyai ADD yang memadai dari pemerintah pusat untuk program desa
membangun. Secara lebih rinci, Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta perlu
merumuskan pembantuan infrastruktur untuk kawasan pedesaan dalam bentuk
lainnya dengan isu menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan.

4. Kesejahteraan Rakyat

Pendidikan dan kesehatan penting untuk mendukung capaian visi DIY 2025
yakni “Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi pusat pendidikan, budaya dan
tujuan wisata dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera”.
Untuk menjadi D.I. Yogyakarta yang maju, berkarakter, berbudaya, mandiri dan
sejahtera hanya bisa di raih melalui pendidikan dan kesehatan yang berhasil.

Target di tahun 2018 pelaksanaan pendidikan wajib belajar bisa terpenuhi 12
tahun. Kebijakan pendidikan harus diperkuat dengan tidak adanya anak putus
sekolah. Artinya angka lama pendidikan rata-rata 9,6 tahun harus naik sebesar 12
tahun atau tidak ada anak-anak pelajar di D.I. Yogyakarta putus sekolah. Untuk itu
program pemberian beasiswa bagi siswa keluarga miskin dan kurang mampu perlu
ditingkatkan.

Demikian pula dalam urusan kesehatan komitmen untuk mewujudkan seluruh
warga DIY memiliki jaminan kesehatan juga perlu di tegaskan kembali. Berdasar
pokok-pokok pikiran DPRD sebelumnya (2015-2017) DPRD telah menyampaikan
aspirasi agar program jaminan kesehatan bagi seluruh warga DIY (total coverage)
dapat diwujudkan di tahun 2017. Namun sampai dengan akhir 2016 nampaknya
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target tersebut masih belum dapat dicapai dengan berbagai alasan dan kendala.

Beberapa kendala yang ada seperti belum tersedianya data kependudukan
yang valid untuk menghindari tumpang tindih kepesertaan masih dalam
penyelesaian. Selain itu masih ada kendala belum dilakukannya integrasi berbagai
program jaminan kesehatan yang ada baik milik kabupaten maupun jamkesos yang
ada di provinsi juga masih menjadi catatan DPRD. Jamkesos yang di kelola DIY
memiliki peran penting untuk membantu masyarakat yang kategori kurang mampu,
namun belum memiliki jaminan kesehatan.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai dinikmati rakyat telah
dirasakan manfaatnya. Program JKN dikelola operasionalnya oleh BPJS dan telah
berlaku secara nasional. Namun dalam evaluasi pelaksanaan JKN oleh BPJS
ditemukan masih banyak kendala di lapangan. Prosedur kepesertaan yang rumit
dan berat karena harus satu keluarga bagi peserta mandiri, juga ditemukan
pelayanan yang masih kurang.

Bidang kesejahteraan rakyat juga melihat beberapa persoalan di sektor
ketenagakerjaan. Persoalan ketersediaan lapangan kerja masih menjadi masalah
utama, dimana jumlah angka pengangguran terus meningkat sepanjang tahun.
Dominasi angka pengangguran oleh lulusan setingkat SLTA dan SMK terus naik dan
mendominasi. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans), jumlah penduduk yang bekerja di DIY tahun 2015 sebanyak
1.891.218 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.971.463 orang. Angka
pengangguran di D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 naik sebesar 12.827 orang
dibanding tahun sebelumnya. Angka pengangguran mengalami kenaikan yang
didominasi oleh angkatan kerja baru dengan lulusan setingkat SLTA sejumlah
43.557 orang dan lulusan diploma dan sarjana sebanyak 15.933 orang. Tingkat
pengangguran terbuka sebesar 4.07 persen pada tahun 2015. Sedangkan Indeks
Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) D.I. Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar
64.80.
Angka pengangguran yang didominasi oleh lulusan SLTA menunjukkan bahwa
Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta masih perlu fokus pada model pendidikan
keterampilan khusus bagi lulusan SLTA. Pendalaman program keterampilan dan
fasilitas training hendaknya ditingkatkan sebagai kesiapan angkatan kerja baru.
Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta perlu membangun skema investasi untuk
meningkatan serapan kerja, khususnya skema investasi padat karya.
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BAB III
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018

A. Keuangan Daerah
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, serta lebih teknis lagi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi
menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa APBD
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya
Alam (SDA) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi
Hasil Pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Alokasi
Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.
Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung :
1. Belanja Tidak Langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi
Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kab/Kota dan Desa yang terdiri dari Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Kabupaten dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
2. Belanja Langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja
Modal.
Pembiayaan Daerah bersumber dari :
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
2. Penerimaan Pinjaman Daerah.
3. Dana Cadangan Daerah (DCD).
4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Dana Dekonsentrasi.
6. Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, pendanaan penyelenggaraan
pemerintahan telah diatur sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih ataupun tidak tersedianya
pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.

Penyelengaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari
APBD, sedangkan penyelengaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab
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Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan
kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Untuk kerangka pendanaan APBD Tahun 2018 berdasarkan pada hasil analisis
APBD 5 (lima) tahun terakhir, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran atau LRA
APBD Tahun 2013, LRA APBD Tahun 2014 dan LRA APBD Tahun 2015, serta APBD
Tahun 2016 yang sedang berjalan dan RAPBD Tahun 2017.
Selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD
Tahun 2018 dirumuskan kebijakan dan langkah yang perlu dilakukan dibidang
Keuangan Daerah yang terdiri atas Kebijakan Bidang Pendapatan Daerah, Kebijakan
Bidang Belanja Daerah dan Kebijakan Bidang Pembiayaan Daerah.
1. Pendapatan

Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2013–2017 berdasarkan Laporan
Realisasi Anggaran atau LRA APBD Tahun 2013-2015 dan APBD Tahun 2016 yang
sedang berjalan serta RAPBD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Pertumbuhan Target Pendapatan Daerah Tahun 2013–2017
No

Tahun

1
2
3
4
5
Accres
6

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Target (Rp)

2,689,370,090,569.00
3,165,760,939,182.27
3,357,761,886,230.77
3,908,041,304,127.00
4,971,717,180,714.63
5,096,010,110,232.50

Persen
(%)
22,73
17,71
6,06
16,39
27,22
2,50
-

Dari data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan Pendapatan
Daerah DIY terjadi fluktuatif dengan peningkatan yang cukup tinggi pada Tahun
2013 sebesar 22,73 persen, Tahun 2014 sebesar 17,71 persen. Pada tahun
berikutnya 2015 terjadi penurunan yang cukup tajam pula sebesar 6,06 persen.
Tahun 2016 merambat naik menjadi 16,38 persen. Bahkan Tahun 2017 naik lagi
menjadi 27,21 persen.
Kalau dihitung selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan Pendapatan
Daerah memang mencapai 19,17 persen. Namun prosentase tersebut belum dapat
dipakai menghitung perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2018, karena faktor yang
berpengaruh penerimaan jenis pendapatan daerah pada setiap tahunnya tidak
sama. Khususnya Tahun 2017 pada alokasi Dana Perimbangan sangat dipengaruhi
oleh penarikan kewenangan pendidikan menengah atas dari kabupaten/kota ke
Provinsi serta alokasi Dana Keistimewaan (Danais). Untuk itu Pendapatan Daerah
akan dihitung dari rekapitulasi jenis-jenis Pendapatan Daerah, yaitu dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Dana Pendapatan Lain Yang
sah.
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Ukuran yang digunakan untuk untuk menghitung kenaikan pendapatan
daerah adalah accres dengan angka kenaikan 2,5 persen dari total pendapatan
tahun lalu. Pilihan accres sebesar 2,5 persen digunakan karena ada lonjakan
pelimpahan kewenangan urusan sekolah menengah atas dan pegawainya.
Pelimpahan tersebut membawa perubahan pembiayaan, khususnya pada belanja
tidak langsung yang naik tajam. Sehingga angka perkiraan pendapatan pada tahun
2018 adalah sebesar 2,5 persen dari pendapatan tahun 2017 sebesar Rp
5,096,010,110,232.50.

Namun demikian secara umum kebijakan yang perlu ditetapkan dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah adalah :
 Pencermatan semua potensi sumber Pendapatan Daerah yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kelompok Lain-lain
Pendapatan Yang sah.
 Intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber sumber Pendapatan
Daerah.
 Menekan kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah.
Program kegiatan yang perlu dilakukan adalah :
 Peningkatkan manajemen tata kelola penerimaan Pendapatan Daerah sesuai
dengan mekanisme pelayanan yang cepat, tepat dan benar sesuai dengan
ketentuan perundang undangan.
 Pemanfaatkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada wajib pajak dan wajib retribusi, sebagai bentuk transparansi dan
akuntabilitas kepada masyarakat.
a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013–2017
berdasarkan RLA APBD 2013-2015 dan proyeksi APBD 2016 serta Nota
Penghantaran RAPBD 2017 sebagai berikut :
Tabel 3.2.
Pertumbuhan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013–2017
No

Tahun

1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
Rata-rata pertumbuhan
6
2018

Target (Rp)

1,151,006,344,797.00
1,342,290,475,580.27
1,518,860,030,656.77
1,535,180,369,527.00
1,540,455,855,128.63
1,698,934,049,835.90

Persen
(%)
20.25
16.62
13.15
1.07
0.34
10.29
-

Dari data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi penurunan sejak tahun 2015 bila dilihat
dari pertumbuhan tahun 2013 ke tahun 2014. Penurunan ini berlanjut pada
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tahun 2016 dan 2017. Namun demikian rata rata pertumbuhan selama lima
tahun terakhir masih mencapai 10,29 persen.
Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018
diperkirakan akan mencapai sebesar Rp 1,698,934,049,835.90 dengan angka
rata-rata pertumbuhan sebesar 10,29 persen dalam kurun 5 tahun terakhir.

Memperhatikan bahwa terjadi prosentase penurunan penerimaan pada
setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan yang perlu ditetapkan di
bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :
- Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber Pendapatan Asli Daerah,
yang terdiri dari dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah.

b.

Dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan
sebagai berikut :
1) Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan obyek pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan sistem
birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan
komunikasi dan informasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
2) Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi dengan
pelayanan secara cepat, tepat dan benar 1 (satu) jam selesai proses
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat serta pengadaan mobil samsat
keliling.
3) Ekstensifikasi difokuskan pada upaya penggalian sumber pendapatan
lainnya seperti pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan
pendapatan .
4) Evaluasi kinerja dan optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) PD Tarumartani, PT. Anindya Mitra Internasional (PT. AMI) dan
PT. Bank BPD DIY. Semuanya agar memberikan kontribusi yang optimal
pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
5) Pemberian tambahan modal kerja bagi BUMD yang dapat memberikan
kontribusi secara optimal.
6) Peninjauan kembali terhadap beberapa Peraturan Daerah di bidang
Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kondisi sekarang.
7) Pengkajian dan pendayagunaan aset tetap milik Pemerintah Daerah DIY
yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar dalam rangka memberikan
kontribusi pada tambahan peningkatan PAD.
Dana Perimbangan

Pemerintah Daerah pada prinsipnya memiliki kewenangan dan
fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas program dan kegiatannya,
serta didukung oleh penerimaan daerah yang cukup memadai. SumberPokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2018 >>
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sumber penerimaan daerah tidak hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah,
tetapi juga termasuk bagi hasil (revenue sharing) dan transfer yang berasal
dari Pusat melalui Dana Perimbangan.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 yang dimaksud Dana Perimbangan
adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan ke
Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Penerimaan Dana Perimbangan sangat ter gantung kepada
kebijakan Pusat. Daerah tinggal menerima saja.

Meskipun kebijakan penentuan ada di Pemerintah Pusat, dalam konteks
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka peningkatan penerimaan
daerah dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan Dana Perimbangan.
1) Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan didapat
dari dana bagian daerah (revenue sharing) atau yang lebih dikenal dengan
Dana Bagi Hasil yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAU dan DAK.
2) Peningkatan Dana Perimbangan hanya dimungkinkan, jika persyaratan
dalam konteks APBN dapat dipenuhi.
3) Pengeluaran yang selama ini masih dilakukan secara signifikan oleh
Kementerian atau Instansi tingkat pusat lainnya juga didesentralisasikan.
Sedangkan penerimaan setiap tahun tidak selalu sama, sebagaimana terlihat
pada pertumbuhan Dana Perimbangan selama lima tahun terakhir sebagai
berikut :

No

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2013–2017

1
2
3
4
5
accres
6

Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Target (Rp)

954,396,534,022.00
1,046,227,488,649.00
1,056,608,866,160.00
1,196,880,768,000.00
2,461,740,932,739.00
2,523,284,456,057.47

Persen
(%)
8,46
9,62
0,99
13,28
105,68
2,5
-

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan Dana
Perimbangan selama lima tahun 27,61 persen. Namun demikian untuk tahun
2018 karena kewenangan penentuan besaran Dana Perimbangan ada di Pusat,
sementara dari tahun 2016 telah naik sangat fantastis 105,68 persen pada
tahun 2017 dimana penyerahan kewenangan penyerahan pendidikan
menengah atas tidak akan terulang lagi pada tahun berikutnya. Disamping itu
serapan Danais pada tahun tahun sebelumnya masih belum optimal dari pagu
yang dialokasikan, maka, untuk tahun 2018 bertahan tetap pada angka tahun
2017, yaitu masih sebesar Rp 2.461.740.932.739,00. Dengan demikian untuk
Tahun 2018 Dana Perimbangan sama dengan Tahun 2017, dihitung
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c.

berdasarkan accres dalam belanja tidak langsung, khususnya kenaikan belanja
pegawai.
Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pertumbuhan Lain Lain Pendapatan Yang Sah berdasarkan LRA APBD
Tahun 2013–2015, dan APBD Tahun 2016 serta proyeksi RAPBD Tahun 2017
sebagai berikut :

No

Tabel 3.4.
Pertumbuhan Target Lain Lain Pendapatan Yang Sah
Tahun

Target (Rp)

1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
Rata-rata pertumbuhan
6
2018

542,987,211,750.00
767,242,974,953.00
782,292,389,414.00
1,157,980,166,600.00
869,492,319,847.00
1,067,035,461,861.22

Persen
(%)
47.22
41.30
1.96
48.02
-24.91
22.72
-

Dari data di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan Lain-lain
Pendapatan Yang Sah sangat fluktuatif. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi.
Pada tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 47.22 persen. Sedangkan angka
pertumbuhan sebesar 41,30 persen ditunjukkan tahun 2013 ke tahun 2014.
Tetapi juga terjadi penurunan yang tajam 1,96 persen pada Tahun 2015.
Namun selanjutnya terjadi peningkatan yang tinggi 48,02 persen pada Tahun
2016 dan terjadi penurunan sebesar -24.91 persen tahun 2017. Dari
pertumbuhan tersebut diatas rata-rata pertumbuhan selama lima tahun
terakhit 2013–2017 mencapai adalah 22,72 persen.
Rata-rata peningkatan yang cukup tinggi karena perkiraan tambahan
Dana Keistimewaan (Danais) serta penyerahan kewenangan pendidikan
menengah atas dari kewenangan Kabupaten Kota menjadi kewenangan
Provinsi. Angka ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan rata rata
pertumbuhan 22.72 persen, maka pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Yang
Sah Tahun 2018 diharapkan akan menjadi Rp 1,067,035,461,861.22.

2. Belanja

Secara umum pengertian Belanja Daerah adalah pengeluaran Daerah dalam
periode tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah
Daerah, terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Pengertian umum Belanja Langsung adalah belanja yang dialokasikan terkait
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja
pegawai, belanja pengadaan barang dan jasa serta belanja modal.
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Sedangkan Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dialokasikan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dibagi menurut
jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja
hibah belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan
belanja tidak terduga.
Perkembangan Belanja Daerah LRA APBD Tahun 2013, 2014, 2015 dan APBD
Tahun 2016 serta RAPBD Tahun 2017adalah sebagai berikut :

No

Tabel 3.5.
Pertumbuhan Target Belanja Tahun 2013–2017
Tahun

Target (Rp)

1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
Rata-rata pertumbuhan
6
2018

2,917,270,974,520.00
3,466,745,462,269.77
3,806,092,624,463.02
3,908,041,304,127.00
5,183,583,874,001.43
6,128,278,350,528.73

Persen
(%)
27.18
18.84
9.79
2.68
32.64
18.22

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rata rata pertumbuhan Belanja
daerah 18.22 persen dan pertumbuhan pada setiap tahunya tidak konstan. Hal ini
disebabkan karena dalam menentukan alokasi besaran belanja dengan
mempertimbangkan urgensi penentuan skala prioritas program dan kegiatan yang
nyata pada setiap tahunnya berbeda pada jenis Belanja Daerah yang terdiri dari
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Untuk itu kebijakan yang perlu diambil adalah :
a. Belanja Daerah yang efektif dan efisien akan menjadi kunci bagi keberhasilan
pembangunan. Berapapun besarnya pendapatan akan kurang bermakna
apabila dalam pola belanjanya masih terjadi pemborosan anggaran dalam
bentuk belanja program dan kegiatan.
b. Belanja Daerah disusun berdasarkan suatu analisis kebutuhan nyata yang harus
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Tidak sekedar secara linear, dengan
anggaran tahun sebelumnya sebagai acuan utama, tetapi dirumuskan sebagai
suatu peningkatan proporsional dari anggaran tahun berjalan, dengan
mempertimbangkan skala prioritas perumusan kebutuhan yang nyata.
c. Setiap pengalokasian Belanja Daerah diharapkan dapat bersinergis dengan
upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan disparitas pembangunan
antar wilayah.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah mencermati pertumbuhan
kedua jenis belanja daerah pada setiap tahunnya didapat perangkaan sebagai
berikut :
Belanja Langsung
Rp 2.686.697.632.760,59
Belanja Tidak Langsung
Rp 2.919.877.370.661,55
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Dengan demikian perkiraan
5,606,575,003,422.14
a.

Belanja

Daerah

Tahun

2018

adalah

Rp

Belanja Langsung

Pertumbuhan Belanja langsung dari LRA APBD Tahun 2013–2015 dan
APBD Tahun 2016 serta Nota Penghantaran RAPBD Tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.6.
Pertumbuhan Target Belanja Langsung Tahun 2013–2017

No

Tahun

Target (Rp)

1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
Rata-rata pertumbuhan
Asumsi pertumbuhan
6
2018

1,530,012,706,032.00
1,663,950,552,723.10
1,875,147,190,222.67
2,071,881,299,154.80
2,428,982,580,924.50
2,686,697,632,760.59

Persen
(%)
43.97
8.75
12.69
10.49
17.24
18.63
10,61

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan Belanja Langsung
selama lima tahun terakhir adalah 18.63 persen. Menurut catatan, angka 18,5
persen merupakan pertumbuhan bangka belanja tinggi dengan didukung situasi
yang up normal. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi pertumbuhan belanja
sangat tinggi. Sedangkan pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi persoalan yang
sama adanya belanja tinggi karena perubahan kebijakan pengelolaan sekolah
SLTA dan SMK masuk pada area Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta. Dengan
demikian, maka rata-rata pertumbuhan belanja akan diambil pada tiga tahun
normal karena kenaikan belanja ekstrim tidak akan terjadi pada setiap
tahunnya. Rata-rata tiga tahun belanja yang dijadikan dasar perhitungan adalah
tahun 2014, 2015, dan tahun 2016. Dengan rata-rata pertumbuhan belanja
10.61 persen dengan kenaikan belanja sebesar Rp 2,686,697,632,760.59.

Kebijakan dan program kegiatan yang perlu dilakukan adalah :
1) Proporsionalitas Belanja Langsung harus lebih banyak diarahkan untuk
Belanja Publik atau belanya yang dampak dan benefidnya dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2) Belanja Langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional
dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
melekat.
3) Belanja Langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, fasilitas
sosial dan fasilitas umum yang layak.
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b.

4) Belanja Langsung yang mendukung program kegaitan strategis yang terkait
dengan agenda nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan
daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
Belanja Tidak langsung

Tabel 3.7.
Pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2017
No

Tahun

Target (Rp)

1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
Rata-rata pertumbuhan
6
2018

1,530,012,706,032.00
1,663,950,552,723.10
1,875,147,190,222.67
2,071,881,299,154.80
2,754,601,293,076.93
2,919,877,370,661.55

Persen
(%)
-26.50
8.75
12.69
10.49
32.95
6.00
-

1) Dari data diatas dapat diketahui bahwa rata rata pertumbuhan belanja tidak
langsung adalah 6 persen. Sehingga untuk Tahun 2018 Belanja Tidak
langsung diharapkan akan menjadi Rp 2,919,877,370,661.55. Angka 6
persen diambil karena situasi kenaikan belanja yang tidak normal yang
terjadi pada tahun 2017.
2) Belanja Tidak Langsung yang bersifat tetap dan mengikat seperti Belanja
Pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun yang
berkenaan. Pengalokasian tambahan belanja pegawai harus bersinergi
dengan upaya peningkatan kinerja pegawai.
3) Belanja Tidak Langsung yang berupa Hibah dan Bantuan Sosial diberikan
secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan
mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah serta berpedoman
pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
4) Belanja Langsung Tidak Terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran
siaga (stanby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan
bencana alam dan bencana sosial.

Arah kebijakan dan program kegiatan Pembiayaan Daerah

Dari uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Daerah sebesar Rp
5,289,253,967,754.59 dan Belanja Daerah sebesar Rp 5,606,609,205,819.87, maka
terjadi defisit belanja sebesar Rp 317,355,238,065.28.
Pada tahun 2018 diprediksi akan terjadi defisit Rp 317,355,238,065.28. Hal ini
disebabkan pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah. Hal ini
terjadi karena ada kecenderungan di pemerintahan daerah untuk mengakomodir lebih
banyak kebutuhan publik dan aparatur daerah dalam APBD. Akibatnya, semakin besar
beban daerah untuk mencari sumber penerimaan agar program dan kegiatan yang
sudah disetujui DPRD dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan . Hal ini
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memang diperkenankan dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja dan akan di
atas dengan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran
atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara
anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan
diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam
penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan
Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

B. Urusan Kewenangan

Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun III
(2015–2019) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 20052025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan
kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama
pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta
penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.
Skenario RPJPD tersebut juga tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah 2018-2022. Dalam perencanaan untuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD
2018, dalam hal ini belum bisa mengacu pada dokumen RPJMD karena belum menjadi
kebijakan daerah. Pilihan tema yang dilakukan mengacu pada dokumen RPJM DI.
Yogyakarta 2005–2025.

Gagasan untuk mengacu pada dokumen RPJP tersebut diambil karena PokokPokok Pikiran DPRD 2018 tidak bisa menunggu pada dokumen RPJMD yang belum
ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan mengacu pada dokumen RPJP menjadi pilihan
utama dengan asumsi bahwa dasar pilihan tersebut bisa tetap fokus pada pencapaian
visi membangun DI. Yogyakarta.
Selanjutnya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengamanatkan 5 urusan
keistimewaan yaitu 1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang
gubernur dan wakil gubernur, 2) kelembagaan pemerintah DIY, 3) Kebudayaan, 4)
Pertanahan, 5) Tata Ruang diharapkan tidak berdiri sendiri bila dibandingkan dengan
grand design pembangunan daerah. Hal ini penting agar program-program yang
bersumber dari dana keistimewaan juga tetap seiring sejalan dan tetap mendukung arah
kebijakan RPJP 2005-2025.
1. Bidang Pemerintahan (Bidang Pemerintahan, Ketertiban, Ketentraman
umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pertanahan, Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penanaman Modal, Statistik,
Persandian, Perpustakaan, Kearsipan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan
Desentralisasi, Pelaksanaan Otonomi Khusus, Penanganan Bencana).
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Bidang Urusan Pemerintahan (Bidang Pemerintahan, Ketertiban,
Ketentraman umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pertanahan, Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penanaman Modal, Statistik, Persandian,
Perpustakaan, Kearsipan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi,
Pelaksanaan Otonomi Khusus, Penanganan Bencana) mempunyai ruang lingkup
yang luas dan membutuhkan beberapa penanganan khusus terhadap Bidang Urusan
Pemerintahan. Isu mengenai good governance atau tata pemerintahan yang baik
terus menjadi persoalan utama. Di D.I. Yogyakarta, penguatan agenda tata
pemerintahan yang baik dengan mendorong pembangunan struktur pemerintahan
disertai penegakan nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta menjadi agenda penting
yang terus didorong perbaikan struktur pemerintahan.
Berdasarkan kinerja tahun sebelumnya, isu–isu yang berkembang dalam
ruang lingkup bidang pemerintahan adalah penegasan sikap pemerintah daerah DI.
Yogyakarta mengenai implementasi atas amanat UU No 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Yogyakarta yang masih belum terselesaikan. Amanat UU
Keistimewaan Yogyakarta tersebut menjadi salah satu pekerjaan utama yang harus
diselesaikan untuk mendorong nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta dalam
pelaksanaan pemerintahan di D.I. Yogyakarta.

Khusus di bidang kebijakan pertanahan, D.I. Yogyakarta perlu menata kembali
kebijakan pertanahan. Kebijakan pertanahan yang menyangkut kasultanan
Yogyakarta dan kadipaten Paku Alaman menjadi isu yang mencuat. Keputusan
penting tidak hanya pada arah kebijakan daerah mengenai status tanah kasultanan
dan kadipaten, akan tetapi menyangkut persoalan penataannya dan bangunan
informasi yang luas dengan sistem informasi akurat untuk diketahui secara umum
oleh seluruh lapisan masyarakat D.I. Yogyakarta. Ketegasan Pemerintah Daerah D.I.
Yogyakarta untuk membangun sistem pengelolaan pertanahan menjadi penting
karena menyangkut kepentingan pemerintah, kepentingan umum, dan kebijakan
daerah menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah D.I. Yogyakarta.
Memberdayakan desa dengan mendorong desa menjadi “Pusat Pertumbuhan
Ekonomi Masyarakat” dengan desain ‘Agenda Desa Membangun” harus dilakukan
mengingat angka kemiskinan berpusat di desa. Sisi lainnya adalah mendorong
agenda pemerataan pembangunan, di mana kawasan pedesaan juga menjadi daerah
yang tertinggal dalam sisi pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
Data menunjukkan disparitas pembangunan wilayah menjadikan desa sebagai
obyek yang harus di dorong untuk maju dan mengejar ketertinggalan.

Persoalan sosial masyarakat juga menjadi penting ketika banyak isu SARA,
munculnya persoalan ketertiban umum seperti fenomena ‘cah klitih’, dan beberapa
persoalan miskinnya relasi sosial antarmasyarakat, menurunnya aktivitas
komunitas untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal juga perlu diangkat sebagai isuisu kebijakan pembangunan D.I. Yogyakarta untuk tahun 2018. Menurunnya
kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi bangsa, nilai kearifan lokal,
hingga kesadaran membangun sikap gotong-royong antarkomunitas harus direspon
Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD 2018 >>

91 | P a g e

dengan baik oleh pemerintah dan menjadikan persoalan ini sebagai agenda utama
dalam kebijakan pembangunan 2018.

Mengenai pengembangan persoalan lain di bidang pemerintahan, perhatian
untuk penguatan aparatur pemerintah daerah, penguatan bidang informasi, hingga
sosialisasi kebijakan perlu diperkuat kembali. Pengamanan dokumen pemerintah
dengan memperkuat pola-pola persandian, akurasi data-data melalui penguatan
statistik daerah, hingga pada memperkuat minat baca masyarakat melalui
pembangunan berbagai perpustakaan di desa-desa merupakan investasi penguatan
dan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat. Sejumlah agenda-agenda penting
tersebut harus menjadi agenda kebijakan pembangunan D.I. Yogyakarta tahun 2018
mendatang.
a.

Bidang Pemerintahan

Pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
ditentukan
bahwa
Pemerintahan
Daerah
memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar. Adapun Pelayanan Dasar dimaksud sesuai Pasal 12
ayat (1) meliputi : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan
ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial. Artinya keenam program
pelayanan dasar ini harus mendapatkan prioritas pembiayaan, SDM,
Sarana/prasarana, dan manajemennya sehingga pelaksanaannya bisa berjalan
dengan baik.

Selain Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar, juga terdapat Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar. Sesuai dengan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, meliputi : tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa;
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi
dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal;
kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan;
dan kearsipan.
Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (3) disebutkan adanya Urusan
Pemerintahan Pilihan meliputi : a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c.
pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g.
perindustrian; dan h. transmigrasi.
Berdasarkan Peraturan Tata tertib DPRD DIY Nomor 1 tahun 2014, bahwa
komisi adalah alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, dan mempunyai
tugas diantaranya mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk terlaksananya
kewajiban daerah, maka DPRD DIY membentuk komisi yakni : Komisi A (Bidang
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Pemerintahan), Komisi B (Bidang Ekonomi dan keuangan), Komisi C (Bidang
Pembangunan) dan Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat). Kemudian
dengan Keputusan Pimpinan DPRD DIY Nomor 91 tahun 2014 masing-masing
Komisi mempunyai mitra kerja.

Komisi A (Bidang Pemerintahan), sebagaimana dimaksud pasal 53 pada
ayat (4) Peraturan Tata tertib DPRD DIY Nomor 1 tahun 2014 bidang tugasnya
meliputi: pemerintahan dan tata praja; kepegawaian/aparatur/diklat;
ketentraman dan ketertiban umum; hukum/peraturan perundang-undangan;
umum; kerja sama; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; sosial politik;
pengawasan; kearsipan; perwakilan dan kesekretariatan DPRD; kebencanaan;
informasi dan komunikasi; organisasi kemasyarakatan; dan pembinaan
kehidupan beragama.
Sedangkan bedasar pengelompokan urusan bidang komisi sebagaimana
diatur dalam Keputusan Pimpinan DPRD DIY Nomor 91 Tahun 2014, Komisi A
(Bidang Pemerintahan) memiliki mitra kerja yakni : Biro Tata Pemerintahan,
Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Latihan,
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Biro Hukum, Biro
Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, Badan Kerjasama dan Penanaman
Modal, Inspektorat, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Perwakilan
Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Penanggulangan Bencana, Satuan Polisi
Pamong Praja, Dinas Komunkasi dan Informatika.

Dengan demikian ruang lingkup Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY
khususnya Bidang Pemerintahan adalah memprioritaskan pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib sebagai berikut:
1) Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni : Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Pelindungan Masyarakat
2) Tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar yaitu : pertanahan; administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil; komunikasi dan informatika;
penanaman modal; statistik; persandian, perpustakaan; dan kearsipan.
3) Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
4) Pelaksanaan Otonomi Khusus
Pemerintah Daerah DIY dihadapkan pada perubahan UU No. 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini tentunya berimplikasi pada
perubahan semua relasi pemerintahan, khususnya hubungan antara Propinsi,
Kabupaten dan Kota. Maka, Pemerintah DIY perlu menyesuaikan implementasi
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam aturan kebijakan
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perubahan UU No 6 Tahun 2014 tentang
Desa juga memberikan perubahan-perubahan kebijakan baru dalam
pengaturan tentang desa di DIY.

Permasalahan lainnya adalah terus menuju good governance dalam tata
kelola pemerintahan DI. Yogyakarta. Tentu saja penataan kelembagaan Pemda
DIY disertai dengan penguatan struktur organisasi dan pemberdayaan staf
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pemerintah daerah. Selanjutnya dengan kebijakan pemerintah adalah adanya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta yang menjadi semangat baru dalam tata kelola Pemerintah DIY.
Kebijakan tentu menjadi keharusan oleh Pemerintah Daerah DIY yang
mengadopsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 untuk semangat
perubahan tata kelola pemerintahan DIY yang mengadopsi nilai-nilai
Keistimewaan Yogyakarta. Beberapa kebijakan mengenai turunan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 perlu ditindaklanjuti sebagai tindakan
penyelesaian yang menjadi kewajiban pemerintahan daerah.
Arah program dan sasaran pembangunan bidang pemerintahan :

1) Ketertiban, Ketentraman umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Bahwa Ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat, merupakan
urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Mengingat bahwa setiap warga berhak :
a) mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum.
b) mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas
Permasalahan utama adalah terdapat potensi gangguan terhadap
ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu perlu berbagai
kegiatan yakni :
No

Program

Kegiatan

1

Pendeteksian dini
pencegahan konflik di
masyarakat

Penelitian potensi konflik di
masyarakat

Pengidentifikasian potensi konflik
dan menemukan solusi
penyelesaian agar tidak
berkembang menjadi konflik
nasional.
Penyusunan dan pelaksanaan
rencana aksi penanganan konflik
sosial serta fasilitasi tim terpadu
penanganan konflik tingkat
Provinsi.
Penanganan faham radikal dan
terorisme (khususnya ISIS) melalui
mekanisme deteksi dini dan cegah
dini.
Pembentukan dan pemberdayaan
forum kewaspadaan dini
masyarakat (FKDM).
Peningkatan kapasitas dan
pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan(Ormas).
Penyelenggaraan kegiatan
revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai
Pancasila secara rutin.
Pembentukan dan pemberdayaan
pusat pendidikan wawasan
kebangsaan di daerah dalam
menyelenggarakan pendidikan
wawasan kebangsaan.
Pemberdayaan dan penguatan
kapasitas anggota dan

Sasaran

Pemerintah daerah,
stakeholders, masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah,
stakeholders, masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah,
stakeholders, masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah,
stakeholders, masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah,
stakeholders, masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah,
stakeholders, masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah,
stakeholders, masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah,
stakeholders, masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah,
stakeholders, masyarakat DI.
Yogyakarta
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kelembagaan forum kerukunan
umat beragama (FKUB).
Pemantauan dan pengawasan
orang asing, ormas asing, lembaga
asing dan tenaga kerja asing.
Pembentukan dan pemberdayaan
pusat pendidikan wawasan
kebangsaan di daerah dalam
menyelenggarakan pendidikan
wawasan kebangsaan.
Pelaksanaan revolusi mental.
2

Konflik dan resolusi
konflik di masyarakat

3

Program Penegakan
Perda dan Perkada

Penanganan konflik sosial meliputi
pencegahan, penghentian dan
pemulihan konflik.
Meningkatkan kegiatan penertiban
dan melakukan Revitalisasi PPNS

Pemerintah daerah,
stakeholders, masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah,
stakeholders, masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah,
stakeholders, masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah,
stakeholders, Masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta, masyarakat

2) Pertanahan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY juga berkedudukan
sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu
urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan. Urusan
Pertanahan masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan.
Adapun permasalahan tersebut adalah banyaknya tanah belum
bersertifikat, dan penyelesaian tanah provinsi yang dikuasai oleh
masyarakat dan pihak lain. Oleh karena itu perlu strategi dalam
penanganan masalah tersebut yakni meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, dengan arah kebijakan mewujudkan tertib
administrasi pertanahan, melalui program Pengadaan, Penataan dan
Pengendalian Administrasi Pertanahan dengan sasaran Terwujudnya
tertib administrasi pertanahan.

Beberapa persoalan lain pertanahan yang belum selesai adalah
mengenai peruntukan pertanahan Kasultanan dan Kadipaten yang
melibatkan beberapa program pembangunan nasional seperti bandara
internasional dan pelabuhan di Kabupaten Kulonprogo, proyek Jalan
Lingkar Selatan Yogyakarta juga masih menyisakan konflik ganti rugi tanah.
Beberapa usulan program untuk pertanahan untuk tahun 2018 adalah
sebagai berikut.
No

Program

1

Menyelesaikan
Kebijakan pertanahan
DI. Yogyakarta
Pengadaan tata kelola
Administrasi
pertanahan

2

3

Sinkronisasi
pertanahan dan tata
ruang wilayah

Kegiatan

Menyelesaikan perdais tentang
pertanahan

Penyelesaian kasus-kasus sertifikat
tanah
Pembangunan data base tanah yang
melibatkan semua status tanah di DI.
Yogyakarta
Identifikasi peruntukan pertanahan
untuk kepentingan khusus

Sasaran

Pemerintah daerah,
DPRD, Keraton,
Kadipaten
Pemerintah daerah,
masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
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4

Perlindungan penggunaan tanah untuk
kepentingan khusus
Penetapan kawasan peruntukan tanah
dalam tata ruang DI. Yogyakarta
Membangun resolusi konflik dan
memfasilitasi penyelesaian konflik
pertanahan di DI. Yogyakarta

Penyelesaian konflik
pertanahan

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta, masyarakat

3) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Permasalahan urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil adalah penduduk migran belum terdokumentasikan secara baik;
pengendalian penduduk belum optimal. beberapa catatan dari berbagai
pihak, konteks layanan KTP khususnya untuk KTP elektronik juga masih
banyak keluhan. Catatan-catatan tersebut menjadi masukan dan kemudian
ditransformasikan menjadi usulan program-program pembangunan untuk
tahun 2018.
Dengan demikian perlu arah kebijakan
dalam menangani
permasalahan tersebut yakni Pengendalian dan menata kependudukan
melalui program Penataan Administrasi Kependudukan dengan sasaran :
No
1

2

Program

Kegiatan

Menata Pengelolaan
administrasi
kependudukan

Menata persebaran
penduduk, baik di
dalam maupun keluar
wilayah provinsi

Sasaran

Memperbaiki administrasi
kependudukan

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

Penyusunan Profil Kependudukan

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

Mensinkronkan kepentingan data base
penduduk untuk kepentingan kebijakan
lainnya
Memperbaiki administrasi kepindahan
penduduk

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

4) Komunikasi dan informatika.

Permasalahan utama adalah Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan
pemerintah belum optimal, dan penyebarluasan informasi terkait kebijakan
pemerintah belum optimal. Untuk itu arah kebijakan
adalah
Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen
pemerintahan, selain itu peningkatan penggunaan teknologi informasi
komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province melalui
program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan program
Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan sasaran :
No

Program

Kegiatan

1

meningkatkan
penyelenggaraan
pelayanan pengadaan
barang danjasa
pemerintah secara
elektronik

Sasaran

Perbaikan program-program
egovernance, khususnya untuk
pengadaan barang dan jasa

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

Perluasan informasi pengadaan barang
dan jasa

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
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2
3

4
5

6

7

8

9
10

Meningkatkan
pelayanan informasi
kepada masyarakat;
Meningkatkan indeks
Teknologi Informasi
Komunikasi (TK)

Sosialisasi informasi kebijakan, program
dan kegiatan pemerintah daerah DI.
Yogyakarta kepada masyarakat
Pengadaan teknologi informasi untuk
layanan masyarakat

Meningkatkan jumlah
penduduk melek TIK
Meningkatkan Konten
website Pemerintahan
Provinsi mengenai
kebijakan pemerintah
daerah DIY secara
lengkap
Meningkatkan transfer
IPTEK untuk
akselerasi
pembangunan;
Meningkatnya jumlah
perijinan lembaga
penyiaran;

Perluasan ruang publik untuk akses
internet gratis bagi masyarakat
Penguatan program informasi web site
pemerintah daerah DI. Yogyakarta

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta,
masyarakat,
stakeholders
Masyarakat DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

Perbaikan dan penambahan konten
informasi teknologi

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta, masyarakat

Penambahan kuota lembaga penyiaran

Meningkatnya peran
media masa dalam
penyebaran informasi
secara objektif dan
bertanggung jawab;;
Meningkatnya kualitas
SDM penyiaran;
Meningkatnya jumlah
masyarakat yang
melek media data

Fasilitasi informasi kepada lembaga
media massa untuk sosialisasi kebijakan
pemerintah daerah DI. Yogyakarta

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta,
stakeholders,
masyarakat
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta, pelaku
media

Training penyiaran kepada para pelaku
penyiaran
Training penggunaan internet dan media

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

Pelaku media
Masyarakat

5) Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan
pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan
memadai. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi
pengumpulan dan pemanfaatan data dan statistik daerah. Adapun Isu
strategis pada urusan statistik adalah belum optimalnya kualitas SDM dan
komitmen dalam pengelolaan data dan statistic. Sehubungan hal tersebut
maka arah kebijakan Peningkatan pengelolaan Satu Data Pembangunan
dengan prioritas program pengembangan data/informasi/statistik daerah
dengan sasaran dukungan Basis Data yang akurat terukur dan terintegrasi.
No
1

2
3

Program

Kegiatan

Penguatan data
statistik daerah

Pemberdayaan petugas statistik daerah

koordinasi dan
integrasi data base
Penggunaan data
base satu atap

Standari sasi data base

Perbaikan mekanisme pendataan daerah

Kebijakan data base satu atap

Sasaran

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

6) Persandian

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan bidang
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan maka diperlukan peningkatan
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kapasitas pertahanan, serta stabilitas keamanan dan ketertiban, yang
antara lain dapat terwujud melalui penyelenggaraan kegiatan persandian
untuk pengamanan informasi berklasifikasi, milik pemerintah atau Negara,
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara
Tahun 2015-2019, yang diarahkan pada sasaran “Terjaminnya layanan
sistem keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara
(information assurance)”. Dalam rangka peningkatan pelayanan persandian
maka melalui program :
No
1

Program

Kegiatan

Memperkuat tata
kelola persandian

Pelaksanaan tata kelola penjaminan
keamanan informasi berklasifikasi milik
pemerintah atau Negara
Pengelolaan sumber daya persandian

2

penguatan
pelaksanaan
persandian

Dukungan layanan operasional
persandian untuk pengamanan informasi
Pengawasan penyelenggaraan
persandian untuk pengamanan informasi
secara internal

Sasaran

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta,
masyarakat, pelaku
usaha
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

7) Perpustakaan

Untuk membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
Urusan Perpustakaan mempunyai peranan yang sangat penting, karena
perpustakaan merupakan jendela ilmu pengetahuan sehingga harus terus
eksis dimasa depan. Strategi yang harus ditempuh adalah mendukung
Perpustakaan di DIY dan meningkatkan sarana dan Prasarana
Perpustakaan berbasis IT. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah
daerah yang diarahkan untuk perwujudan masyarakat gemar membaca di
DIY, melalui program Pengembangan budaya baca dan pembinaan
Perpustakaan. Adapun sasarannya adalah:
No

Program

1

Meningkatkan
penyelenggaraan dan
pemberdayaan
perpustakaan di DI.
Yogyakarta

Pemberdayaan aparatur pemerintah
untuk pengelolaan perpustakaan

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta,

Perluasan jumlah perpustakaan di
masyarakat

Meningkatkan koleksi
bahan perpustakaan
di DI. Yogyakarta
Meningkatkan
Layanan
Perpustakaan di DI.
Yogyakarta

Tambahan koleksi perpustakaan

Pemerintah daerah,
stakeholders,
masyarakat
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

2
3

Kegiatan

Sasaran

Tambahan perpustakaan di tingkat desa,
sekolah, dan lembaga layanan
masyarakat lainnya

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

Tambahan mobil perpustakaan keliling

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

Pengadaan perpustakaan elektronik
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8) Kearsipan

Melalui strategi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif
dengan arah kebijakan mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang
mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui
prioritas program urusan kearsipan , yaitu :
No
1
2

3

Program

Perbaikan sistem
administrasi
kearsipan.
Penyelamatan dan
pelestarian
dokumen/arsip
daerah.
Optimalisasi arsip,
naskah-naskah
sebagai salah satu
sumber pencerahan
bagi masyarakat.

Kegiatan

Sasaran

Pengadaan dukungan kearsipan

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

Pendokumentasian arsip dalam bentuk
digital

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

Pendokumentasian arsip dan
membangun aksesbilitas masyarakat
untuk mengakses arsip

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

9) Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah,
telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan
Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Oleh
karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2018
antara lain, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Review peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai kewenangan
daerah;
b) Merancang perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor
umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD
dan faktor teknis terkait dengan beban kerja pada masing-masing
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
c) Penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah;
d) Penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja
perangkat daerah;
e) Evaluasi jabatan perangkat daerah;
f) Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan
pemerintah tentang organisasi perangkat daerah;
g) Penyusunan dan Evaluasi mandiri terhadap LPPD;
h) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) oleh
pemerintah provinsi; dan
i) Penyusunan dan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah.
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Untuk itu diperlukan berbagai strategi meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, meningkatkan sarana dan prasarana untuk
mendukung pelayanan kepada masyarakat melalui program :
No
1

Program

Perbaikan tata
pemerintahan dalam
kerangka otonomi
daerah

Kegiatan

Sasaran

Kerjasama Pembangunan antar pemerintah
daerah DI. Yogyakarta dan Kabupaten/kota

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

Kerjasama antara SKPD

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta

Perbaikan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah,
Pengembangan kompetensi Aparatur

2

Penguatan kebijakan
daerah

Pengendalian dan Pengawasan
Pembangunan
Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah,
Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur,
Perencanaan Pengendalian dan
Pengawasan Pembangunan Daerah
Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem
Administrasi Daerah
Penataan Peraturan Perundang-Undangan,
Kesadaran Hukum dan HAM,
Penyelesaian rancangan peraturan daerah

10) Penanganan Bencana

Pada prinsipnya bahwa Setiap warga negara yang menjadi korban dan
terdampak bencana/kebakaran memerlukan pertolongan, dan menerima
layanan sesuai standar. Selain itu bahwa setiap warga negara korban
bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar
(sandang, pangan dan papan). Sehubungan hal tersebut maka dalam rangka
antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana yang
akhir-akhir ini sering terjadi di wilayah DIY yang telah menimbulkan
kerugian harta benda dan korban jiwa manusia supaya memperhatikan halhal sebagai berikut:
a) Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan
prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam
kebakaran dan SDM damkar;
b) Fasilitasi bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana,
tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran
dan SDM damkar;
c) Sarana Prasarana yang dialokasikan dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;
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d) Implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
e) melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran;
f) Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas
sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana
dan kebakaran
Untuk mewujudkan pemenuhan hak sebagaimana tersebut, maka
diperlukan program dan kegiatan sebagai berikut:
No

Program

1

Program Pencegahan
Dini Bencana
Program
Penanggulangan
Korban Bencana
Program Pemulihan
Pasca Bencana

2
3

Kegiatan

Sasaran

Bantuan sarana dan prasarana bagi
Kelompok Relawan Bencana
Bantuan peralatan dan Logistik dalam
Penanggulangan Bencana

Kelompok relawan
bencana
Kelompok relawan
bencana

Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca
Bencana
Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca
Bencana

Masyarakat terdampak
Kelompok Masyarakat
Terdampak Bencana di
DIY

11) Urusan Keistimewaan Yogyakarta

Berbagai permasalahan prioritas urusan keistimewaan DIY sebagaimana di
uraikan dalam bab II dapat di ringkas sebagai berikut :
a) Penyelesaian dan atau penyempurnaan
Perdais yang menjadi
kewenangan keistimewaan DIY.
b) Sosialisasi Perdais kebudayaan, pertanahan dan tata ruang ke
masyarakat terkait berbagai hal yang timbul akibat implementasi
perdais yang ada.
c) Peran DPRD DIY dalam ikut penatausahaan dana otonomi khusus, baik
dalam perencanaan maupun pengawasan nya.
d) Pengawasan pelaksanaan keistimewaan DIY
Program dan kegiatan keistimewaan :
No

Program

Kegiatan

1

Program keistimewaan

1.

Pengisian jabatan Gubernur DIY
periode 2017-2022

2

Program Keistimewaan
pertanahan

1.

Sosialisasi perdais pertanahan

2.

Pelaksanaan kerangka umum
kebijakan pertanahan dalam
rangka pengelolaan dan
pemanfaatan tanah kasultanan
dan tanah kadipaten
Melakukan inventarisasi dan
identifikasi, verifikasi tanah
keprabon dan bukan keprabon

3.

Sasaran
Pemerintah,
DPR,Keraton dan
pakualaman, Masyarakat
Masyarakat,
Notaris/PPAT; DIY;
SKPD terkait;
Pemerintah Desa; BPN
DIY & Kab / Kota
Masyarakat,
Notaris/PPAT; DIY;
SKPD terkait;
Pemerintah Desa; BPN
DIY & Kab / Kota
Masyarakat,
Notaris/PPAT; DIY;
SKPD terkait;
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4.

3

4

Program keistimewaan
Tata Ruang

1.

Program keistimewaan
kebudayaan

1.

2.

2.
5

Program Pengawasan
Dana Keistimewaan
(Danais)

1.

2.

6

Program Pengawasan
Pelaksanaan
Keistimewaan

berpedoman perdais
pertanahan
Melakukan pendaftaran tanah
bukan keprabon kepada
lembaga petanahan sesuai
perundang-undangan
Sosialisasi perdais Tata Ruang
kepada masyarakat
Pengawasan pelaksanaan
pengelolaan dan pemanfataan
Tata Ruang Tanah Kasultanan
dan Kadipaten
Sosialisasi perdais
kebudayaan kepada
masyarakat
Pengawasan Pelaksanaan
Perdais Kebudayaan
Pengawasan pelaksanaan
danais

Penyusunan rencana kegiatan
urusan keistimewaan yang
biayai sumber danais
Pengawasan pelaksanaan
keistimewaan oleh DPRD

Pemerintah Desa; BPN
DIY & Kab / Kota
Masyarakat,
Notaris/PPAT; DIY;
SKPD terkait;
Pemerintah Desa; BPN
DIY & Kab / Kota
Masyarakat Umum,
Notaris/PPAT; BPN;
Pemdes, Pengguna Hak
Pakai Tanah Sultan dan
PA di DIY
Masyarakat,
Pecinta budaya;
Penggiat Seni dan
Budaya; Tenaga
Pendamping Budaya DIY
Masyarakat Inspektorat;
BPK; Keraton,
Pakualaman, Pemkab,
Pemdes
DPR, Gubernur, DPRD,
Depdagri, Depkeu
Alkap DPRD, Pansus

2. Bidang Ekonomi (Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan,
Kehutanan dan Perkebunan, Pariwisata, Koperasi dan UMKM, Perindustrian,
Perdagangan)
Bidang ekonomi mempunyai banyak cakupan pembidangan. Mulai dari
Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan,
Pariwisata, Koperasi dan UMKM, Perindustrian, Perdagangan. Berbagai kendala di
alami D.I. Yogyakarta sebagai salah satu kawasan gudang pangan lokal dengan
berkurangnya lahan pertanian produktif yang berubah fungsi setiap tahunnya.

Dari sisi ketahanan pangan, berbagai program dan kegiatan Pemerintah
Daerah D.I. Yogyakarta dilakukan untuk mendorong kekuatan cadangan pangan dan
penguatan produksi pangan nonberas. Ketahanan pangan dilakukan dengan tujuan
untuk mendorong pemanfaatan lahan nonproduktif sebagai basis penghasil pangan.

Pengelolaan sumberdaya alam berupa pemanfaatan hutan, kebun dan
pengembangan peternakan serta perikanan dilakukan terus menerus. D.I.
Yogyakarta mempunyai kemampuan pemenuhan dalam kebutuhan untuk
pengembangan kawasan peternakan, perikanan dan produksi pangan lainnya.
Persoalan sumber pangan dan ketahanan pangan sebenarnya pada
pengolahan pasca panen, dimana produsen dalam konteks ini petani belum
mempunyai kemampuan pengembangan produksi pasca panen, atau post
harvesting dalam bentuk konsolidasi produksi.
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Bidang pariwisata, masih mendominasi atau menjadi primadona D.I.
Yogyakarta dalam meraup pendapatan daerah. target pemenuhan wisata selalu
terpenuhi. Kendala muncul ketika aksesbilitas wisatawan untuk menuju tempat
wisata terkendala padatnya lalu lintas D.I. Yogyakarta ketika moment wisata
muncul.
Bidang ekonomi produktif lainnya masih perlu dikembangkan. Banyak usaha
kecil menengah terkendala perijinan dan modal usaha. Pemerintah Daerah D.I.
Yogyakarta perlu mengembangkan aksesbilitas permodalam kepada pelaku usaha
sebagai bentuk penguatan usaha produktif.
a.

Urusan Pertanian

Isu-isu strategis pada urusan pertanian :
1) Masih belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian,
menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang.
2) Perlunya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui
penguatan sistem pertanian.
3) Penguatan kelembagaan petani pangan untuk memperjuangkan
kesejahteraan petani.
4) Peningkatan populasi ternak masih rendah.
5) Perlunya peningkatan jiwa kewirausahaan petani dalam merespon
permintaan dan peluang pasar didukung perbaikan infrastruktur dan
permodalan.

Menurut data BPS, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian
secara nasional terus menurun dari tahun ke tahun. Dari 39,22 juta jiwa pada
tahun 2013 menjadi 38,97 juta pada tahun 2014 dan turun lagi menjadi 37,75
juta pada tahun 2015. Dalam skala yang lebih kecil, kecenderungan hal tersebut
juga terjadi di daerah kita. Regenerasi petani di DIY tidak berjalan dengan
semestinya. Generasi muda tidak lagi melihat sektor pertanian sebagai sesuatu
yang menjanjikan sebagai sandaran masa depan. Lahan pertanian semakin
berkurang. Peningkatan produksi tanaman pangan dan holtikultura belum
berpengaruh signifikan terhadap NTP (Nilai Tukar Petani).
Menyikapi berbagai hal tersebut, Pemda DIY diharapkan mau dan mampu
mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelamatkan sektor pertanian
sebagai andalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peraturan Daerah
DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, harus dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak,
maka alih fungsi lahan akan terus berlangsung. Revitalisasi terhadap saluran
irigasi juga harus digalakkan.
Program dan kegiatan Dinas Pertanian harus bermuara pada penyelesaian
masalah-masalah yang ada pada sektor pertanian. Peningkatan kapasitas SDM
petani adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Generasi muda didorong untuk
mau terjun di sektor pertanian.
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Prioritas Program dan Kegiatan serta Sasaran/Lokasi kegiatan urusan
pertanian :
No
1.

2.

3.

4.

5.

Program

Peningkatan Kualitas
SDM dan Kelembagaan
Petani

Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian

Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan

Peningkatan Produksi
Holtikultura

Peningkatan Produk
Hasil Peternakan

Kegiatan

1. Penguatan kelembagaan petani
melalui: penyebaran SDM Sarjana
Pertanian, pemberdayaan
kelembagaan petani yang
berorientasi pada agribisnis, dan
fasilitasi dana penguatan modal
pemasaran hasil pertanian
2. Peningkatan kapasitas kelompok tani
dan wanita tani di wilayah perkotaan
dan pedesan.
3. Mendorong keterlibatan generasi
muda pada sektor pertanian.
1. Penerapan SOP dan mendorong
penerapan GMP (Good
Manufacturing Practices) serta GHP
(Good Handling Practices) pada
tahap pasca panen, pengelolaan hasil
panen hingga pemasaran produk
pertanian
2. Peningkatan pendapatan petani
melalui subsidi harga produk
pertanian yang berpihak pada petani
dalam rangka jaminan gagal panen,
asuransi pertanian.
3. Fasilitasi sertifikasi halal bagi produk
olahan makanan (komoditas olahan
memenuhi jaminan mutu)
1. Peningkatan penerapan teknologi
pertanian dalam rangka peningkatan
produktivitas hasil pertanian
2. Fasilitasi teknologi hasil pertanian
dan kemudahan dalam mendapatkan
pupuk dan bibit unggul untuk
menunjang produktivitas petani
3. Rehabilitasi dan peningkatan
infrastruktur irigasi
4. Optimalisasi pemanfaatan lahan
pesisir pantai untuk peningkatan
produksi pertanian
5. Peningkatan subsidi untuk petani
melalui bantuan pupuk organik
1. Pengembangan agribisnis dan
penguatan jejaring untuk
meningkatkan kesejahteraan petani
2. Peningkatan produksi holtikultura
untuk seluruh komoditas unggulan
dengan memperluas areal tanam,
penerapan teknologi dan peningkatan
ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung
3. Peningkatan pengembangan
holtikultura jenis flori maupun flora
yang bernilai ekonomis tinggi
1. Optimalisasi inseminasi buatan untuk
meningkatkan populasi komoditas
strategis peternakan (sapi potong)
2. Meningkatkan produksi komoditas
peternakan unggulan (sapi perah,
kambing, itik) dengan kegiatan VBC
(Village Breeding Stock), bantuan
bibit, penanganan kesehatan, dan
peningkatan kualitas pakan

Sasaran / Lokasi
Kegiatan
DIY

DIY
DIY
DIY

DIY

DIY
DIY
DIY

Bantul, Kulonprogo,
Gunungkidul, Sleman
DIY
DIY
Bantul, Kulonprogo,
Gunungkidul, Sleman
Bantul, Kulonprogo,
Gunungkidul, Sleman

Kulonprogo, Sleman
Bantul, Kulonprogo,
Gunungkidul, Sleman
Bantul, Kulonprogo,
Gunungkidul, Sleman
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b.

Urusan Ketahanan Pangan

Isu-isu strategis pada urusan ketahanan pangan :
1) Pola konsumsi rumah tangga masih kurang beragam dan tergantung pada
sumber energi dari satu jenis bahan pangan, yaitu beras dan/atau tepung
terigu.
2) Perkembangan usaha/industri pangan berbasis sumber daya lokal relatif
berjalan lambat.
3) Di DIY masih terdapat desa rawan pangan.
4) Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan
memproduksi pangan yang aman, masih rendah (masih banyak beredar
pangan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan manusia)
5) Perlu peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan,
ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai
dengan individu. Kondisi tersebut tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata,
terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya
masyarakat setempat.

Pemerintah Daerah DIY dituntut untuk senantiasa mampu mewujudkan
ketahanan pangan bagi seluruh warga masyarakat dengan bertumpu pada
pemenuhan sumber daya pangan lokal yang beragam.
Masyarakat dan para pelaku pengolahan pangan harus diberikan
sosialisasi dan edukasi tentang pangan yang bermutu dan aman, serta proses
pengolahan pangan yang baik dan benar. Pemda DIY juga harus selalu
melakukan pengawasan secara intensif terhadap peredaran makanan, terutama
di lingkungan sekolah dan pemukiman, melalui kerjasama dengan Balai POM
dan instansi lain yang terkait. Ke depan, perlu dibuat perangkat hukum yang
memungkinkan dilakukan penindakan terhadap para pelanggar.
Wilayah (desa) rawan pangan di DIY harus dapat diselesaikan, seiring
dengan pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan. Ketersediaan dan
distribusi pangan harus dijamin secara merata. Selain tentu saja konsumsi
pangan yang memenuhi kaidah B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman)

Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang
mantap dan didukung oleh SDM yang handal. Upaya pengembangan SDM perlu
lebih dioptimalkan. SDM berperan sangat penting dan menentukan dalam
pengelolaan dan dukungan pelaksanaan program/kegiatan kelembagaan
ketahanan pangan. Keberadaan penyuluh dan program penyuluhan yang baik
akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian dan ketahanan
pangan.

Prioritas Program dan Kegiatan serta Sasaran/Lokasi Kegiatan Urusan
Ketahanan Pangan :
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c.

No

Program

Kegiatan

1.

Peningkatan Pengamanan
Daerah Rawan Pangan

2.

Peningkatan Ketersediaan
dan Cadangan Tanaman
Pangan

3.

Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan
Pangan

4.

Peningkatan Distribusi dan
Keamanan Pangan

5.

Pemberdayaan Penyuluhan

1. Menyelesaikan Desa Rawan Pengan.
2. Peningkatan jumlah produksi pangan
agar bisa seimbang dengan
kebutuhan pangan dan konsep
kebutuhan pangan mandiri DIY.
3. Penambahan lumbung-lumbung
pangan di setiap desa di DIY sehingga
dapat menuntaskan masalah rawan
pangan.
Menjaga ketahanan dan kemandirian
pangan dengan melakukan revitalisasi
dan pembangunan supra dan infrastruktur
sektor pertanian dan peternakan yang
berbasis jaringan bisnis masyarakat.
Swasembada pangan (susu, telor, kedelai,
daging) perlu mendapat perhatian lebih
serius, karena swasembada pangan di
DIY masih cukup rendah dibandingkan
dengan rata-rata kebutuhan penduduk.
1. Peningkatan ketersediaan dan
keterjangkauan 9 (sembilan) bahan
pokok.
2. Penciptaan bantuan teknologi
pengolahan hasil pangan kepada
kelompok tani atau UMKM.
Perlu terus dilakukan peningkatan
kapasitas Penyuluh.

Sasaran/Lokasi
Kegiatan

Urusan Perikanan dan Kelautan

Isu-isu strategis pada urusan perikanan dan kelautan :
1) Peningkatan teknologi produksi dan produktivitas perikanan serta
profesionalisme SDM dalam sektor perikanan dan kelautan
2) Optimalisasi pengembangan perikanan budidaya
3) Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan untuk masyarakat
4) Konsumsi ikan untuk pemenuhan gizi masyarakat
5) Peningkatan sistem pemasaran

Harus diakui bahwa produksi perikanan budidaya terus meningkat dari
tahun ke tahun. Akan tetapi peningkatan tersebut tetap belum mampu untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi ikan untuk masyarakat DIY. Untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Hal
lain tentu saja harus terus diupayakan untuk meningkatkan produksi perikanan
budidaya, dengan mendorong peningkatan kemampuan petani ikan,
memperluas lahan, pengadaan benih yang berkualitas, dan penyediaan pakan
dengan harga yang terjangkau.
Selain memperluas lahan budidaya ikan di kolam, perlu juga dilakukan
optimalisasi budidaya ikan di tambak, sawah, jaring apung dan telaga. DIY
memiliki potensi yang cukup baik untuk peningkatan produksi perikanan
budidaya.
Di sisi lain, produksi perikanan tangkap seringkali mengalami fluktuasi.
Selain karena masalah alam (cuaca), juga dipengaruhi oleh terbatasnya
kemampuan nelayan untuk mengoperasikan kapal ikan bertonase besar. Oleh
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karena itu, para nelayan kita harus terus ditingkatkan kapasitasnya.
Keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng harus terus
dioptimalkan. Dan secara bertahap perlu dilakukan penambahan kapasitas
pelabuhan.

Potensi perikanan tangkap yang ada di sungai, telaga, embung, dan danau
harus dapat terus ditingkatkan produksinya. Keberadaan sungai harus terus
dijaga potensinya. Revitalisasi telaga dan pembuatan embung-embung baru
harus dilakukan.
Belum semua masyarakat DIY menyadari bahwa ikan adalah salah satu
sumber gizi yang baik untuk pertumbuhan. Oleh karena itu upaya sosialisasi dan
promosi harus terus digalakkan pada masyarakat luas. Output yang diharapkan
adalah bahwa masyarakat DIY semakin gemar mengkonsumsi ikan.
Prioritas Program dan Kegiatan serta Sasaran/Lokasi Kegiatan Urusan
Perikanan dan Kelautan
No

Program

1.

Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Pengembangan Perikanan
Tangkap

2.

d.

Kegiatan

3.

Pengembangan Budidaya
Perikanan

4.

Peningkatan Kualitas SDM
dan Kelembagaan
Perikanan dan Kelautan

5.

Pengendalian dan
penataan kawasan wilayah
pesisir secara terpadu,
sehingga tidak ada
tumpang tindih
pemanfaatan wilayah
pesisir (antara
pemanfaatan untuk
pariwisata,
perikanan/tambak,
pemukiman dan sempadan
pantai)

Sasaran / Lokasi
Kegiatan

Peningkatan dan modernisasi
prasarana penangkapan ikan laut dan
darat.
1. Mengembangkan sentra-sentra
perikanan air tawar, sentra
perikanan dan biota laut lainnya di
muara sungai tepi pantai, berbasis
masyarakat dan sistem informasi
terpadu
2. Optimalisasi perikanan budidaya dan
perluasan lahan perikanan budidaya
di tambak, sawah, jaring apung dan
telaga
1. Fasilitasi teknologi, permodalan,
manajemen, dan pemasaran.
2. Fasilitasi teknologi pembuatan
pakan murah, sehingga petani dan
peternak bisa memperoleh
keuntungan yang lebih besar lagi.

Urusan Kehutanan dan Perkebunan

Isu-isu strategis pada urusan kehutanan dan perkebunan :
1) Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya,
pariwisata dan pendidikan
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2) Pembangunan hutan diarahkan untuk peningkatan perlindungan hutan dan
perbaikan ekosistem dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan
3) Pengembangan agribisnis perkebunan untuk memperluas lapangan kerja,
menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4) Pengelolaan sumber daya hutan secara efisien dengan menggunakan
teknologi yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang
berkelanjutan
5) Mengembalikan fungsi lahan hutan untuk memenuhi fungsi ekologi yang
ideal.
Hutan yang lestari adalah sebuah kebutuhan, karena sangat penting dalam
menjaga kondisi fungsi hidrologis wilayah dan mendukung keberlangsungan
hidup ekosistem yang berkelanjutan. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara
komprehensif melalui pendekatan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi yang
terintegrasi.

Hutan harus terus berkembang dan dinamis dengan flora dan fauna yang
lebih variatif, serta fasilitas pendukung yang memadai untuk optimalisasi fungsi
hutan dalam perbaikan kualitas lingkungan, kebersihan udara, kesejahteraan
sosial dan ekonomi masyarakat.
Upaya peningkatan produksi minyak kayu putih perlu mendapatkan
perhatian khusus. Selain sebagai penyumbang PAD yang cukup besar, juga
dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan. Pengkayaan pohon dan
perluasan lahan harus dilakukan segera.

Dengan semakin banyak dan bervariasinya kendaraan yang selama 24 jam
hilir mudik di jalanan, otomatis berpengaruh pada kebersihan udara di wilayah
kita. Maka hutan taman kota harus terus diperluas dalam rangka meningkatkan
kualitas udara yang lebih baik dan menjaga keseimbangan lingkungan.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan produksi
perkebunan harus terus dilakukan. Agribisnis perkebunan harus terus
dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan
kerja.

Prioritas Program dan Kegiatan serta Sasaran/Lokasi Kegiatan Urusan
Kehutanan dan Perkebunan :
No
1.
2.

3.

Program

Kegiatan

Peningkatan Hasil
Perkebunan
Pengembangan Agribisnis
Perkebunan

Rehabilitasi Hutan dan
Lahan

Sasaran / Lokasi
Kegiatan

Pengembangan agribisnis perkebunan
untuk memperluas lapangan kerja,
menciptakan nilai tambah dan
meningkatkan kesejahteraan penduduk
DIY.
1. Pengembangan dan pelestarian
lingkungan hidup perlu terus
dikembangkan.
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a.

4.

Penataan Kawasan Hutan

5.

Pemanfaatan Sumber Daya
Hutan

6.

Pembinaan dan Penertiban
Industri Hasil Hutan

7.

Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Hutan

2. Mengembalikan fungsi lahan hutan
untuk memenuhi fungsi ekologi
yang ideal.
Peningkatan pemberdayaan
masyarakat di hutan-hutan milik
pemerintah dengan model tumpangsari
perlu dikembangkan sehingga bisa
meningkatkan kesejahteraan petani
penggarap.
Pemanfaatan fungsi hutan untuk
pemberdayaan ekonomi, sosial,
budaya, pariwisata dan pendidikan.
1. Peningkatan kapasitas manajemen
hutan lindung Tanaman Hutan
Raya (Tahura) dan hutan produksi,
sehingga semua hutan di DIY
memberikan manfaat bagi
masyarakat.
2. Evaluasi implementasi dan
pencapaian Peraturan Daerah
tentang Taman Hutan Raya.
1. Penciptaan hutan kota dengan
jumlah yang memadai untuk
meningkatkan kualitas udara yang
lebih baik di DIY.
2. Peningkatan jumlah hutan baru dan
pelestarian hutan di setiap desa.
3. Pengembangan dan pelestarian
lingkungan hidup.
4. Peningkatan kapasitas SDM dan
manajemen pengelolaan hutan
lindung, taman hutan raya dan
hutan produksi.

Urusan Pariwisata

Daerah Istimewa Yogyakarta yang kini berkembang sebagai tujuan utama
pariwisata nasional memperoleh tantangan tersendiri didalam rangka
mempertahankan kekhasan pariwisatanya yang istimewa. Beraneka ragamnya
jenis pariwisata di DIY dan didukung kekhasan pariwisataannya yang unggul
dibandingkan daerah lain ini menjadi modal dasar untuk dikembangkan ke
depan.
Beberapa persoalan mendasar yang ada diantaranya persoalan
infrastruktur pariwisata dan persoalan daya dukung pariwisata seharusnya
segera diberikan fokus perhatian sehingga mampu mengangkat citra DIY di
mata nasional maupun internasional. Kebijakan anggaran pariwisata
diharapkan mampu memenuhi 2 permasalahan utama tersebut. Persoalan
pertama yaitu persoalan Infrastruktur pariwisata yang selama ini kebanyakan
hanya disokong oleh paguyuban-paguyuban pengelola tempat wisata dan
gotong royong warga sekitar dinilai belum cukup memadai untuk memberikan
kenyamanan bagi para wisatawan. Persoalan daya dukung pariwisata yang
selama ini juga terkesan pembiaran harus segera diatasi dengan komitmen
anggaran yang jelas, diantaranya perbaikan jalan menuju daerah pariwisata,
perbaikan fasilitas umum pariwisata dan pendampingan serta pembekalan
kewirausahaan bagi masyarakat sekitar untuk lebih mengembangkan potensi
ekonomis yang ada.
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Melalui beberapa persoalan itulah peran pemerintah daerah harus
didorong untuk memiliki komitmen anggaran yang lebih baik terhadap
pariwisata DIY ini. DPRD DIY berharap agar setiap kebijakan pariwisata daerah
ini dapat mampu berkembang dan mampu meningkatkan length of stay para
wisatawan. Hal ini penting mengingat komitmen pemerintah pusat yang akan
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta
wisman pada tahun 2014-2019 melalui penetapan kebijakan bebas visa
kunjungan singkat untuk lima negara yang menjadi pasar utama pariwisata
Indonesia meliputi : Australia, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan dan Rusia.
Permasalahan pembangunan di bidang pariwisata :
1) Rendahnya lama tinggal wisatawan
2) Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya
3) Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai dalam
menghadapi globalisasi
4) Suasana kondusif masih sering terganggu oleh munculnya isu politik,
keamanan dan kesehatan
5) Kualitas pelayanan belum standar
6) Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata
7) Sistem pariwisata masih lemah
8) Stagnasi pengembangan produk wisata karena terbatasnya investasi
bidang pariwisata
9) Kurangnya persebaran kunjungan wisata
10) Tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain
No

Program

Kegiatan

1

Pengembangan pemasaran
pariwisata

2

Pengembangan destinasi
pariwisata
Pengembangan kemitraan
pariwisata
Pengembangan Desa
Wisata

1. Penyusunan sistem informasi
kepariwisataan DIY
2. Mengembangkan potensi wisata halal di
DIY
3. Optimalisasi dan koordinasi badan
promosi pariwisata
Memperluas jaringan moda transportasi
umum
Mengembangkan inovasi pariwisata berbasis
budaya local dan wisata minat khusus
Studi tentang pengembangan potensi desa
wisata di DIY
Pembinaan SDM Desa Wisata

3
4

b.

Sasaran

Urusan Koperasi dan UMKM

Kita ketahui bersama ciri khas denyut perekonomian di D.I. Yogyakarta
adalah koperasi dan usaha kecil menengah yang telah menyatu dengan
kehidupan tengah masyarakat D.I. Yogyakarta ini hal ini tentu saja menjadi
kebanggaan bagi D.I. Yogyakarta dan semestinya menjadi titik mula bagi
pengembangan ekonomi dan kesejahteraan D.I. Yogyakarta kedepan. Koperasi
dan usaha kecil menengah yang selama ini telah menjadi pahlawan ekonomi
masyarakat D.I. Yogyakarta dari gempuran inflasi dan ekonomi moneter
selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih utama.
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DPRD DIY mendorong kepada Pemerintah D.I. Yogyakarta agar pada tahun
2018 ini koperasi dan UKM mampu dikembangkan dalam berbagai aspek
diantaranya permodalan, pemasaran dan pengembangan manajemen serta
kapasitas sumber daya manusia. Hal ini penting mengingat ketiga hal tersebut
merupakan kunci kemajuan koperasi dan UKM di D.I. Yogyakarta. Disamping itu
upaya-upaya dan program perlindungan dan pengembangan usaha ke pasar
internasional harus menjadi perhatian yang tidak terpisahkan kepada koperasi
dan UKM sehingga mampu bersaing pada pasar bebas nantinya. Kita ketahui
bersama pemerintah pusat telah menandatangani kesepakatan perdagangan
bebas pada forum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan APEC.
No

Program

Kegiatan

1

Penciptaan iklim usaha
kecil dan menengah yang
kondusif
Pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UKM
Peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi

Sosialisasi tentang standard produk
Fasilitasi sertifikasi produk (Halal, PIRT,
MD, paten dll)
Pelatihan bisnis online
Pelatihan Motivasi bagi pengusaha pemula

2

3

c.

Sasaran

Pelatihan manajemen usaha bagi
pengelola koperasi
Mengembangkan kemitraan dengan
perbankan, BUMN dan Lembaga
Keuangan yang lain.

Urusan Perindustrian

Perkembangan perindustrian dan perdagangan di D.I. Yogyakarta cukup
lamban. Perdagangan sebagai jantung perekonomian semestinya mendapatkan
perhatian yang penting didalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan pembangunan daerah. Dalam era perdagangan bebas kedepan khususnya
MEA tentu tidak sedikit tantangan yang harus dihadapinya. Tantangan kualitas
dan kuantitas menjadi dua tantangan yang harus dipersiapkan secara serius.
Permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian :
1) Daya saing produk belum kuat;
2) Ketergantungan pada bahan baku impor;
3) Penggunaan bahan baku lokal belum optimal;
4) Sistem pengembangan industri belum komprehensif dan berkelanjutan;
5) Kualitas produk belum memenuhi standard; dan
6) Kemampuan teknologi IKM masih kurang.
No

Program

Kegiatan

1

Pengembangan IKM `

2

Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri

3

Pembinaan dan
pengembangan industry
kreatif

Sasaran

1. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi
IKM terhadap hasil industry (halal, HAKI,
SNI, MD, GMP)
2. Mengoptimalkan bahan baku lokal
1. Pelatihan manajemen
2. Peningkatan kerjasama dengan
perguruan tinggi (inovasi, design,
pemasaran)
1. Mengembangkan dan meningkatkan
kompetensi inti industry
2. Menjadikan DIY sebagai kiblat
busana muslimah
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3. Inovasi produk khas DIY (wayang,
gamelan)

d.

Urusan Perdagangan

Mengenai tantangan kualitas pada sektor perdagangan meliputi bagaimana
upaya Pemerintah Daerah DIY memberikan perhatian terhadap peningkatan
kualitas produkproduk andalan DIY sehingga mampu bersaing dengan produk
luar negeri yang nantinya akan membanjiri pasar DIY ini. Adapun mengenai
tantangan kuantitas tentu hal ini dapat didorong dengan mengupayakan peran
proaktif pemerintah daerah dalam rangka menjembatani promosi dan
pemasaran produk-produk perdagangan di DIY ini serta membantu
membukakan pasar luar negeri.
Permasalahan pada Urusan Perdagangan :
1) Akses pasar masih lemah;
2) Jaringan pemasaran belum kuat;
3) Kesadaran tentang perlindungan konsumen masih rendah;
4) Masih rendahnya kualitas produk dalam negeri;
5) Rendahnya kesadaran masyarakat unruk mencintai produk dalam negeri;
dan
6) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.
No

e.

Program

Kegiatan

1

Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan
Perdagangan

2

Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor

3

Peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri

Sasaran

Sosialisasi peneraan kepada semua
pelaku usaha
Pemantauan dan pengendalian barang
barang dari luar daerah dan luar negeri
(import)
Intensifikasi produk ekspor
Forum bisnis dengan pengusaha Luar
Negeri
Revitalisasi pasar tradisional
Pemanfaatan teknologi informasi bagi
produk UKM
Pameran potensi daerah

Penanaman modal

Untuk membangun Perkonomian yang kokoh dan berkeadilan, Penanaman
Modal mempunyai peranan yang sangat penting, karena untuk peningkatan
investasi. Untuk mewujudkan peningkatan investasi maka arah kebijakan yang
harus ditempuh adalah penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatkan
produktivitas BUMD serta lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian
program yang perlu dilakukan untuk mendukung arah kebijakan seperti :
No

Program

Kegiatan

1

Program kemudahan
dalam pelayanan perijinan
dengan konsep perijinan
1 atap sehingga para
investor dan masyarakat
tidak mengalami kesulitan
dalam hal perijinan sesuai
mekanisme yang berlaku

Perbaikan layanan perijinan
masyarakat, investasi dan para pelaku
usaha

Sasaran

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta, masyarakat,
pelaku usaha
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2
3

4

Penguatan Lembaga
Penjamin Kredit Daerah
Program Paket Investasi
yang menarik bagi
investor yang terintegrasi
antar stake holder yang
menguatkan ekonomi
kreatif
Program Peningkatan
Iklim, Promosi dan
Kerjasama Investasi

Perbaikan kebijakan kredit daerah
Kemudahan investasi dan penguatan
ekonomi kreatif

Promosi dan kerjasama investasi

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta
Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta, stakeholders,
masyarakat

Pemerintah daerah DI.
Yogyakarta, stakeholders,
masyarakat

3. Bidang Pembangunan
Pembangunan infrastruktur memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari
konteksnya namun demikian, umumnya infrastruktur ini dipahami sebagai suatu
produk fisik, seperti: jalan, jaringan drainase, jaringan air minum dan instalasi
listrik yang terkait dengan konteks infrastruktur sipil dan perkotaan. Akan tetapi,
definisi infrastruktur tidak hanya meliputi pengertian seperti di atas, prosedur
operasi serta kebijakan pembangunan juga merupakan salah satu jenis
infrastruktur. Pembahasan ini kemudian dikenal istilah Hard Infrastructure dan Soft
Infrastructure, yang pada akhirnya kedua jenis infrastruktur ini saling terkait dalam
menciptakan layanan infrastruktur secara utuh. Dan Berdasarkan pengertian
tersebut infrastruktur memiliki cakupan makna yang lebih luas.
Infrastruktur PU berperan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
suatu daerah terutama sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar dan
konsumen akhir yang keberadaannya dapat merefleksikan kemampuan
berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta merupakan
modal sosial bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum yang merupakan bangunan fisik
untuk kepentingan umum dan keselamatan umum, seperti: jalan, irigasi, air bersih,
sanitasi dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan permukiman lainnya,
merupakan prasyarat agar roda perekonomian berputar dengan baik. Agar
infrastruktur PU dapat berfungsi sesuai peranya dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi suatu daerah atau kawasan , maka harus diupayakan secara maksimal
mpenyediaan infrastruktur PU yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan dalam
mendukung ekonomi agar terwujudnya Daerah yang lebih sejahtera.
Ada beberapa faktor yang dominan indikator infrastruktur yaitu :
a.

b.

Infrastruktur Jalan darat.
Infrastruktur jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi
transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung satu wilayah
dengan wilayah lainnya. Jalan merupakan infrastruktur yang paling berperan
dalam perekonomian suatu daerah. Artinya adalah infrastruktur jalan
memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah.

Infrastruktur pengairan.
Infrastruktur pengairan pada umumnya pembangunan infrastruktur
sumberdaya air tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan pembangunan
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c.

d.

sektor-sektor lainnya karena infrastruktur merupakan penunjang atau
pendukung pembangunan sektor-sektor tersebut. Pembangunan infrastruktur
sumberdaya air banyak memberikan dukungan yang besar antara lain untuk
pembangunan pertanian, perkebunan, pengendalian banjir, penyediaan air
baku perkotaan dan industri, serta pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Infrastruktur air minum dan sanitasi.
Infrastruktur air minum dan sanitasi air merupakan sumber kehidupan bagi
seluruh makhluk di dunia ini. Kebutuhan akan air oleh manusia menyangkut
dua hal, yaitu air untuk kehidupan kita sebagai makhluk hayati dan air untuk
kehidupan kita sebagai manusia yang berbudaya kebutuhan air untuk
memenuhi kehidupan hayati secara langsung diperlukan dalam produksi bahan
makanan kita, seperti untuk tanaman padi, sayur-sayuran, holitkultura,
kehidupan ikan, ternak dan sebagainya. Selain itu, air diperlukan oleh industri
baik untuk proses pendinginan mesin dan pengangkutan limbah. Manusia
sebagai makhluk yang berbudaya memerlukan air untuk keperluan mandi,
mencuci, memasak, dan sebagainya. Oleh karena itu, permasalahan air dan
penyehatan lingkungan (sanitation) harus menjadi perhatian, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat. Ketersediaan air minum yang semakin
terbatas dan langka (scarcity) menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia
belum mampu menikmati atau mengakses pada sumber air minum yang sehat
dan bersih. Di samping itu, kondisi di atas diperparah dengan belum
terbangunnya budaya untuk hidup sehat dari masyarakat dan sistem
penyehatan lingkungan yang baik, seperti limbah, persampahan, dan drainase.
Hal ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.
Infrastruktur pelabuhan baik laut maupun udara.
Bandara sebagai suatu simpul dari suatu sistem transportasi udara
dewasa ini memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu pintu gerbang
negara dari negara lain. Selain itu juga bandara merupakan salah satu
infrastruktur transportasi yang wajib ada dalam setiap negara ini sangat
berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Bandara dewasa ini memiliki peran sebagai front input dari suatu rantai
nilai transportasi udara, dituntut adanya suatu manajemen pengelolaan barang
maupun manusia yang aman, efektif, dan efisien sesuai standar yang berlaku
secara internasional. Oleh karena itu sangat dituntut adanya kebijakan umum
yang sanggup menjamin terwujudnya tata manajemen bandara yang paling
efisien, efektif dan andal dalam pengelolaannya.

Pelabuhan dapat berperan dalam merangsang pertumbuhan kegiatan
ekonomi, perdagangan, dan industri dari wilayah, Pelabuhan menjadi sarana
bangkitnya perdagangan antar pulau bahkan perdagangan antarnegara,
pelabuhan pada suatu daerah akan lebih menggairahkan perputaran roda
perekonomian.
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Pada dasarnya kebijakan belanja Daerah yang efisien dan efektif akan menjadi
kunci bagi keberhasilan pembangunan, Berapapun besarnya pendapatan akan
menjadi kurang bermakna apabila dalam pola belanjanya masih terjadi
pemborosan-pemborosan dan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sekarang ini masih berwujud
desentralisasi di sisi pengeluaran. Hal ini berarti dana besar yang telah ditransfer
akan dikelola oleh daerah dengan diskresi yang cukup luas dalam penggunaannya
walaupun juga masih ada sedikit pembatasan oleh pemerintah pusat.

Sudah menjadi tradisi dari kebijakan belanja Daerah disusun tidak
berdasarkan suatu analisis kebutuhan yang nyata yang harus dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah. Anggaran belanja disusun secara linear, dengan anggaran tahun
sebelumnya sebagai acuan utama. Tidak jarang bahwa peningkatan anggaran
pemerintah hanya dirumuskan sebagai suatu peningkatan proporsional dari
anggaran tahun berjalan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang nyata.

Proporsionalitas belanja langsung harus lebih banyak diarahkan untuk belanja
publik atau belanya yang dampak dan benefidnya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat. Proses belanja daerah harusnya diupayakan tercapainya siklus
anggaran yang tepat waktu serta cakupan rencana kerja yang tidak hanya
menggambarkan kebijakan umum pemerintah daerah tetapi juga sudah mencakup
detail program yang komprehensif termasuk dalam hal estimasi pembiayaannya.

Proses review dari anggaran Pemerintah Daerah di tingkat legislatif melalui
pokok pokok pikiran DPRD diperlukan untuk menguatkan program pengeluaran
yang didasarkan atas pelibatan partisipasi masyarakat. Disamping itu Proses politik
dalam pembahasan dan penetapan anggaran seyogyanya diarahkan pada pengujian
efisiensi yang dapat dilakukan (cost saving) dari setiap anggaran yang diajukan.

a.

Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan dan Urusan penataan ruang dan
ESDM

Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum harus
memberikan penekanan dalam mendukung pengembangan kawasan tertinggal,
sesuai dengan arahan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional
2005-2025 (RPJMN) adalah mengurangi kesenjangan antarwilayah yang
merupakan perwujudan dari pembangunan yang merata ke seluruh wilayah.

Penanganan urusan Pekerjaan umum meliputi pembangunan di bidang
kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air sehingga pada tataran ini
pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk
pengelolaaan Infrastruktur jalan dan jembatan propinsi, baik itu mengenai
pemeliharaan rutin, rehabilitasi maupun peningkatan jalan dan jembatan, di
bidang sumberdaya air Pemerintah Daerah DIY bertanggung jawab terhadap
pengelolaan infrastruktur jaringan irigasi serta tata kelola sungai dengan tiga
pilar yaitu: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air
maupun pengendalian daya rusak air.
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Sedangkan untuk bidang keciptakaryaan adalah melaksanakan kegiatan
penyediaan infrastruktur dasar untuk peningkatan ekonomi lokal,
pemberdayan masyarakat, peningkatan pelayanan publik serta kelestarian
lingkungan perkotaan dan pedesaan yang melingkupi (1) pemukiman (2) air
minum (3) Air limbah (4) Persampahan (5) drainase (6) penataan bangunan
dan lingkungan .
Pada bidang sumber daya air (pengairan) hal yang harus dilakukan dalam
melaksanakan kegiatan adalah pengelolaan jaringan irigasi, penyedian air baku
untuk memenuhi berbagai kebutuhan utamanya adalah untuk memenuhi
kebutuhan air bersih, pengendalian daya rusak air utamanya adalah
pengendalian banjir.
Pada urusan perumahan diharapkan adanya upaya untuk menurunkan
tingkat perumahan tidak layak huni yang pada umumnya berlokasi pada
pemukiman kumuh yang ada pada perkotaan maupun rumah yang tidak layak
huni yang berlokasi pada pelosok pelosok desa yang pada umumnya berlokasi
pada daerah yang semi terinsolir.

Pada urusan penataan ruang pelaksanaan terhadap penegakan peraturan
daerah DIY nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta, hal yang paling urgen adalah pengendalian pemanfaatan
ruang yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang mempunyai kewenangan untuk
mengeluarkan izin akan pemanfaatan ruang harus berlandaskan pada regulasi
yang berlaku.
Beberapa program prioritas untuk urusan pekerjaan umum, perumahan dan
penataan ruang dan ESDM adalah sebagai berikut :
No

Program

Kegiatan

1

Peningkatan jalan Dan
Jembatan

Peningkatan jalan provinsi

2

Rehabilitasi/Pemeliharaan
jalan dan jembatan

3

Infeksi kondisi jalan dan
Jembatan
Penembangan dan
pengelolaan jaringan
Irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainya

1. Pemeliaharaan rutin jalan dan
jembatan
2. Rehabilitasi jalan dan jembatan
Insfeksi kondisi jalan dan jembatan

4

5

Penyediaan dan
pengelolaan air baku

1. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi
2. Peningktan pengelolaan sumber
daya air.
3. Pengelolaan sumberdaya air sungai
dan irigasi.
4. Perencanaan pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi.
5. Pengembangan jaringan Irigasi.
6. Pengelolaan jaringan irigasi.
1. Pengelolaan air baku

Sasaran / Lokasi
Kegiatan

1. Peningkatan ruas
jalan karang mojo
semin.
2. Peningkatan ruas
jalan wonosari baron.
3. Peningkatan ruas
jalan provinsi yang
mendesak
DIY
DIY
DIY
DIY
DIY
DIY
DIY
DIY
DIY
Peningkatan kapasitas
penyediaan air baku .
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2. Perencanaan penyediaan dan
pengelolaanair baku
6

7
8

9

Pengembangan ,
pengelolaan konservasi
sungai, danau dan
sumber daya air lainya
Pengendalian banjir
Pengelolaan
persampahan

1. Pengelolaan, sarana dan prasarana
konservasi air
2. Rehabilitasi, dan pemeliharaan
sarana dan prsarana konservasi air
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai.
1. Pengembangan sarana dan
prasarana persampahan

Pengembangan kawasan
perkotaan

2. Pengelolaan sarana dan prasarana
persampahan.
1. Pengembangan infra struktur
perkotaan

10

Pengembangan Kawasan
Pedesaan

11

Pengembangan
pengelolaan air minum

12

2. Perencanaan pengembangan infra
struktur kawasan perkotaan
1. Pembangunan infra struktur
Pedesaan
2. Perencanaan pengembangan
kawasan pedesaan.
1. Perencanaan pengembangan dan
pengelolaan SPAM.
2. Pengembangan sistem distribusi Air
Minum.
1. Pemantauan kualitas air dan
lingkungan sitem jaringan air limbah.
2. Penyediaan sarana dan prasarana
jaringan air limbah.

Pengembangan
pengelolaan air limbah

3. Pengelolaan sarana dan prasarana
air limbah
13

14.

Pengembangan kawasan
Agropolitan , minapoklitan
dan Desa potensi

1. Pengembangan Desa pusat
pertumbuhan
2. Pembangunan pasar Desa untuk
Desa potensi

Pengembangan
Perumahan

1. Penetapan kebijakan , strategi dan
program perumahan
2. Koordinasi penyelenggaraan
pengembangan perumahan.
3. Peningkatan Kualitas rumah tidak
layak huni.
Pembangunan sarana dan prasarana
dasar pemukiman

15

Pemberdayaaqn dan
pengembangan
Komunitas perumahan

14

Pengurangan Kawasan
Kumuh

15

Perencanaan tata ruang

16

Pemanfaatan Ruang

17

Pembinaan dan
pengawasan dan

Peningktan kualitas sarana dan
prasarana Utilitas (PSU) Kawasan
kumuh
Penyusunan kebijakan tentang
penyusunan tata ruang
1. Penyusunan kebijakan pemanfaatan
ruang
2. Pembinaan dan pengawasan
pemanfaatan Ruang.
1. Pembinan ,pengawasan distribusi
bahan bakar bersubsidi.

Dokumen strategi
kebijakan dalam
penyediaan air baku di
wilayah DIY
DIY
Telaga ,Embung Di DIY
(Gunungkidul)
DIY
Meminimalisirpersoalan
yang ditimbulkan oleh
sampah (DIY)
DIY
Kawasan-kawasan
kumuh di daerah
perkotaan di DIY
Kawasan perkotaan di
DIY
Desa Desa tertinggal di
kawasan di DIY
Kawasan Pedesaan di
DIY
Maksimalisasi
operasionalitas SPAM
(prioritas daerah
kekeringan/SPAMDES)
DIY
DIY
Peningkatan penanganan
air limbah di lingkungan
DIY.
Peningktan
operasionalitas sarana
dan prasarana air limbah
di DIY
Desa Potensi di DIY
Peningkatan
pertumbuhan Ekonomi
pedesaan Di DIY
DIY
DIY
Rumah Yang belum layak
huni Di DIY.
Peningkatan sarana dan
prasarana dasar
pemukiman di DIY
(terutama bagi
pemukiman padat
penduduk/kumuh)
Kawasan kumuh di
Perkotaan wilayah DIY
Kebijakan yang sesuai
dengan Peraturan daerah
tentang RTRW DIY
DIY
DIY
DIY
DIY
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18

19

20

21

22

b.

pengembangan bahan
bakar
Pembinaan, pengawasan
dan poengembangan
ketenaga listrikan

2. Pengembangan sarana dan
prasarana distribusi bahan bakar
1. Perencanaan Ketenaga listrikan
2. Pembangunan sarana dan
prasarana ketenaga listrikan

Pembinaan
,Pengembangan dan
pemanfaatan energi baru
terbarukan
Pembinaan ,
Pengawasan dan
pengendalian
pendayagunaan air tanah

1. Perencanaan energi baru terbarukan
2. Pembangunan pembanglit listrik
energi baru terbarukan

Pembinaan ,
pengembangan dan
pengawasan usaha
pertambangan
Penataan ruang
Keistimewaan D I Y

1. Pembangunan sarana dan
prasarana pengambilan air tanah.
2. Pengendalian daya rusak untuk air
tanah
Pembinaan , pengawasan dan
pengendalian usaha pertambangan
1. Pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang keistimewaan
DIY
2. Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) kawasan – kawasan
budaya

DIY
Derah daerah yang belum
ada jaringan induk dari
PLN (Desa semi
terinsolir) di DIY
DIY
Pembangunan
pembangkit listrik mikro
Hidro Di DIY
Pembangunan Sumur Bor
dalam bagi daerah yang
rawan kebutuhan air di
DIY.
DIY
Pengusaahaan
pertambangan terutama
galian C di wilayah D I Y
DIY
DIY

Perencanaan Pembangunan.

Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya yang
dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung dari manusia dan
stabilitas sosialnya; karena itu pembangunan tidak semata-mata upaya
pemerintah saja, namun peran serta masyarakat pula memiliki kreatif dalam
proses pembangunan disamping itu Pembangunan pada hakikatnya merupakan
proses perubahan sosial ekonomis yang bertujuan meningkatkan taraf hidup,
kualitas kehidupan dan martabat manusia. Proses perubahan yang positif dalam
arti bahwa perubahan mengandung pengertian pengarahan dan tujuan
sebagaimana terungkap dalam sasaran dan usaha dari apa yang disebut
perilaku pembangunan.
Fungsi utama badan perencanaan pembangunan Daerah adalah
perencanaan dari awal sampai akhir artinya harus bisa menjabarkan visi ,arah
pembangunan serta merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dalam
perencanaan yang telah ditetapkan, merumuskan RPJPD maupun RPJMD serta
menyusun RKPD sebagai landasan Kebijakan umum anggaran dan seterusnya.

Disamping hal tersebut, perencanaan pembangunan DIY diharapkan
mampu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang visioner,
implementatif dalam arti berbasis tujuan jangka panjang maupun berorientasi
terhadap kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
visi maupun misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk itu
output dari perencanaan yang disusun haruslah mudah untuk diimplentasikan,
adaftif, aspiratif serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kearipan lokal.
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Selain fungsi tersebut diatas lembaga ini juga harus melaksanakan
monitoring dan evaluasi atas semua proses pelaksanaan program maupun
kegiatan yang harus digunakan sebagai landasan untuk membuat perencanaan
selanjutnya.
Adapun program program prioritas dalam urusan perencanaan pembangunan
adalah :
No
1

2

Program

Kegiatan

Perencanaan
pembagunan Daerah

1. Penyusunan RPJMD DIY 20172022
2. Sinkronisasi program pembangunan
daerah dengan kabupaten dan kota
di DIY

Perencanaan
Pembangunan Ekonomi

1. Perencanaan pembangunan bidang
pertanian dan perikanan kelautan.
2. Perencanaan Pembangunan Bidang
usaha kecil dan menengah.
3. Perencanaan Pembangunan bidang
kesra.
4. Perencanaan pembangunan bidang
pengembangan SDM

3

4

Perencanaan
pengembangan wilayah
dan sarana prasarana

Perencanaan
pembangunan
pemerintahan

1. Perencanaan pembangunan bidang
perhubungan , tata ruang pemukiman
dan ESDM.
2. Perencanaan pembangunan bidang
sumberdaya air dan lingkungan
hidup.
3. Perencaaan peningktan pengelolaan
sumberdaya air wilayah sungai dan
pengelolaan irigasi
1. Perencanaan pembangunan sub
bidang aparatur, hukum dan politik.

2. Evaluasi, kinerja pembangunan
daerah
3. Pengendalian pembangunan Daerah

c.

Sasaran / Lokasi
Kegiatan

DIY
Terciptanya sinkronisasi
antara perencanaan
pembangunan kab/Kota
dengan Provinsi DIY
Upaya untuk peningkatan
hasil pertanian dan
perikanan.
Peningkatan kapasitas
pengusaha kecil dan
menengah.
Terwujudnya peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.
Peningkatan kapasitas
dan kualitas sumberdaya
manusia
DIY
DIY
DIY

- Terciptanya aparatur
yang bersih ,
peningktan pelayanan
publik, penegakan
hukum , stabilitas politik
lokal.
- Terciptanya kondisi
pembangunan daerah
sesuai dengan
rencana.
- Monitoring,
pengawasan proses
pembangunan .

Urusan Perhubungan

Sesuai dengan salah satu visi pembangunan Daerah istimewa yogyakarta
adalah mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tujuan wisata yang
terkemuka di Asia tenggara, maka prioritas variabel yang mendukung adalah
infra struktur jalan yang memenuhi standar dan dalam kondisi yang prima,
serta tersedianya moda transportasi yang lancar dan nyaman, yang
koneksitasnya harus menghubungkan simpul-simpul daerah tujuan wisata
antara kabupaten–kabupaten yang ada diseluruh wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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Faktor transportasi udara yang berkembang dengan pesat dewasa ini
merupakan faktor yang sangat mendukung, apalagi dengan ditetapkanya
Bandara Udara Adisucipto sebagai bandara internasional, sehingga
penerbangan dari dan keluar negeri sudah dapat diakses walalupun dengan
jalur penerbangan yang masih sangat terbatas, sehingga diperlukan respon
yang cepat dan tepat bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan
program yang orientasinya memacu pertumbuhan di sektor pariwisata atau
sektor-sektor yang lain.
Persoalan yang kita hadapi bersama pada bidang perhubungan dewasa ini
adalah pertumbuhan kendaraan bermotor tidak sebanding dengan
pertumbuhan badan jalan sehungga dapaknya adalah pasti terjadi kemacetan
pada simpul-simpul tertentu dan pada waktu tertentu, sehingga perlu solusi
yang tepat dan segera dalam penerapan manajemen lalu lintas, atau segera
dirancang sistem transportasi masal maupun penataan transportasi perkotaan
untuk memberikan dorongan agar masyarakat beralih meggunakan
transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi.

Load factor untuk angkutan reguler antarkota dalam provinsi di Daerah
Istimewa Yogyakarta maupun angkutan pedesaan antarkecamatan pada
dewasa ini mengalami penurunan yang sangat dratis, ini juga terjadi pada
angkutan reguler perkotaan, hal yang terjadi sebaliknya adalah semakin
meningkatnya load factor angkutan trans jogja.
Dalam penanganan terhadap sistem transportasi massal maupun
merancang sistem transportasi perkotaaan harus dilakukan secara total tidak
boleh sepotong sepotong hendaknya terfokus pada bagaimana menciptakan
sistem transportasi yang aman, nyaman murah dan terjangkau bagi masyarakat
bawah. System buy the service yang sekarang sedang berjalan dengan PT. JTT
nya perlu ditingkatkan pelayanan maupun pengembangannya dengan
tambahan armada maupun pembukaaan jalur-jalur baru agar bisa menjangkau
seluruh kawasan perkotaan.

Beberapa persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan
secara cepat dan terpadu adalah :
1) Pertambahan kendaraan terutama sepeda motor yang terlalu cepat dan
tidak diimbangi dengan pertambahan badan jalan sehingga menimbulkan
kerawanan baik kecelakaan maupun kemacetan.
2) Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan maupun
keterpaduan antarmoda angkutan dan antar wilayah belum terkoordinasi
dengan baik.
3) Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien serta murah dan
terpadu yang mendukung mobilitas penduduk serta barang antarpusat kota
dengan kawasan pedesaan dan daerah perbatasan belum optimal.
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4) Infrastruktur pendukung jalan untuk menjamin keselamatan serta
mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang berupa , pagar pengaman
jalan, penerangan jalan maupun trafick light belum optimal.
5) Pelyanan infrastruktur bandar udara yang bertaraf international belum
optimal.
6) Tingginya polusi udara akibat rendahnya pengendalian kendaraan yang
sebenarnya sudah tidak laik jalan pada lalu lintas di perkotaan.
Program program prioritas dalam urusan perhubungan adalah :
No

Program

Kegiatan

1

Pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan

1. Pembangunan sarana dan
prasarana pendukung perhubungan
Udara
2. Pembangunan sarana dan
prasarana operasional trans jogja.

2

Rehabilitasi /
pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ

1. Rehabilitasi dan pemeliharaan
fasilitas jembatan timbang.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana laut.
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana
keselamatan lalu Lintas
4. Rehabilitasi sarana dan prasarana
fasilitas angkutan perkotaan Buy
The service

3

Peningkatan Pelayanan
Angkutan

4

Pembangunan sarana
dan prasarana
Perhubungan
Pengendalian dan
pengamanan lalu lintas

5.

1. Fasilitasi perijinan di bidang
Perhubungan.
2. Penyelenggaraan pelayanan
angkutan Buy The Service ( Trans
Jogja )
Pengembangan dan pembangunan
Halte, rambu lalu lintas .
1. Pengadaan dan pembangunan
pagar pengaman jalan.
2. Pengadaan dan pembangunan
APILL.
3. Pengadaan dan pembangunan
lampu penerangan jalan.
4. Pengaturan dan pengamanan
angkutan lebaran, natal dan tahun
baru

6.

Peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor

7

Peningkatan management
dan rekayasa lalu lintas

8

Pengaturan sistem
simpang bersinyal

9

Pengendalian dan
pengawasan keselamatan
transportasi

1. Pelaksanaan registrasi, uji tipe
rancang bangun dan penilaian fisik
kelaikan kendaraan bermotor.
2. Pengendalian pelaksanaan
pengujian kendaraan bermotor
Penetapan dan pengaturan
management lalu lintas
Pengadaan dan pemasangan APILL
ATCS tenaga surya di wilayah
perkotaan
1. Pembinaan awak angkutan umum.

Sasaran / Lokasi
Kegiatan

DIY
Peningkatan pelayanan
angkutan perkotaan
dengan trans jogja
- buah jembatan timbang
- Peningkatan kapasitas
dermaga di wilayah DIY
- Peningkatan kapasitas
sarana keselamatan
lalu lintas.
- Peningkatan Pelayanan
dan kenyamanan
angkutan Buy The
service.
Peningkatan pelayanan
terhadap proses perijinan
di bidang perhubungan.
Angkutan perkotaan
Trans Jogja
Ruas jalan Provinsi
- Mengeliminasi
kecelakaan lalu lintas di
DIY
- Simpang jalan Yang
sangat perlu Dan
mendesak
- Ruas jalan Provinsi di
DIY
- Terciptanya angkutan
pada saat lebaran,
natal dan tahun baru
yang aman dan lancar
Kendaraan angkutan
barang, angkutan orang
di DIY
Mengurangi kemacetan
akibat padatnya lalu lintas
kendaraan bermotor
Wilayah perkotaan di DIY
- Terciptanya kondisi
awak angkutan umum
yang tertib dan disiplin
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10

Penataan, pembinaan
pengendalian angkutan
kendaraan tidak bermotor

2. 2.Pengendalian disiplin lalu lintas
dan angkutan jalan

-

3. 3. Pengendalian kelebihan muatan
barang

-

1. Penataan, angkutan dengan becak.

-

2. Penataan angkutan dengan
andong

d.

-

serta bertanggung
jawab
Terciptanya kondisi
arus lalu lintas yang
lancar, nyaman dan
aman di DIY.
Meningkatnya faktor
kesesalamatan di jalan,
terpeliharanya kondisi
fisik jalan .
Terciptanya kondisi
angkutan becak Yang
mengutamakan faktor
keselamatan, aman
dan nyaman dan dapat
mendukung sektor
pariwisata di D I Y
Terciptanya kondisi
angkutan andong
Yang mengutamakan
faktor keselamatan,
aman dan nyaman dan
dapat mendukung
sektor pariwisata di
DIY

Urusan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan yang
semakin menurun akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan
makhluk hidup lainnya oleh sebab itu perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten serta
kontinue bagi pemangku kepentingan maupun SKPD yang mempunyai tupoksi
untuk itu.
Pengawasan serta pengkajian akan kualitas lingkungan baik itu mengenai
kualitas udara, air maupun penciptaan ruang terbuka hijau merupakan hal yang
urgen untuk menjadikan kualitas akan lingkungan secara konstan dapat dijaga.
Usulan program program prioritas dalam urusan lingkungan hidup adalah :
No

Program

Kegiatan

1.

Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan.

2

pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan
hidup.

1. Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang lingkungan Hidup.
2. Pengkajian Dampak lingkungan.

3. Pembinaan teknis pelaksanaan
AMDAL,
4. Penegakan hukum Lingkungan
hidup.

Sasaran/Lokasi
Kegiatan

Meningkatkan
kebiasaan hidup yang
ramah lingkungan,
disiplin dalam
pengelolaan sampah
- DIY
- Kepastian hasil akan
dampak lingkungan,
sebagai dasar untuk
membuat kebijakan
baru
- DIY
- Meningkatkan akan
kesadaran regulasi
tentang lingkungan
hidup
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5. Peningkatan kepedulian
masyarakat akan lingkungan hidup.
6. Pengembangan kapasitas SDM
dan kelembagaan lingkungan
Hidup.
7. Pengendalian pencemaran Udara.
8. Pengembangan kapasitas
laboratorium lingkungan hidup
9. Pengendalian pencemaran air
tanah dan limbah B3
3

4

Perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam

Peningkatan kualitas dan
akses informasi
sumberdaya alam dan
Lingkungan hidup

5

Peningkatan pengendalian
polusi

6

Pengelolaan ruang Terbuka
Hijau

4. Bidang Kesejahteraan
perempuan dan anak)

Rakyat

1. Konservasi sumber daya air dan
keaneka ragaman hayati.
2. Pengendalian kerusakan
lingkungan
1. Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di bidang
lingkungan.
2. Pengembangan data dan informasi
lingkungan

1. Pengujian polusi limbah padat dan
limbah cair.
2. Pengujian emisi
Penataan Ruang Terbuka Hijau.

(pendidikan,

kesehatan,

- Kelompok kelompok
Masyarakat
- Meningkatnya
kapsitas SDM dan
kelompok masyarakat
terhadap Lingkungan
hidup
- Tercitanya kondisi
kualitas udara yang
sehat.
- DIY
- Terjaganya kondisi
kualitas air tanah
yang sehat bagi
masyarakat.
Terpeliharanya
ekosistem, sumber
daya air dengan
melibatkan masyarakat
sekitar.
DIY
- Peningkatan
pengetahuan, dan
kesadaran
masyarakat dalam
menjaga lingkungan.
- Tersedianya data
yang akurat sebagai
dasar penyusunan
kebijakan di bidang
lingkungan
DIY
DIY
DIY

perlindungan

Pendidikan dan kesehatan penting untuk mendukung capaian visi DI.
Yogyakarta 2025 yakni “Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi pusat
pendidikan, budaya dan tujuan wisata dalam lingkungan masyarakat yang maju,
mandiri dan sejahtera”. Untuk menjadi D.I. Yogyakarta yang maju, berkarakter,
berbudaya, mandiri dan sejahtera hanya bisa diraih melalui pendidikan dan
kesehatan yang berhasil.

Melalui program dan kegiatan pendidikan akan menjadikan warga D.I.
Yogyakarta yang cerdas, terampil dan berkarakter. Selain cerdas, warga yang
sejahtera ditandai dengan kondisi jasmani dan rohani yang sehat. Untuk itulah
urusan kesehatan juga sangat penting. Berdasar indikator Angka Harapan Hidup,
D.I. Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki Angka Harapan Hidup
yang tinggi. Di tahun 2013 telah mencapai angka 73,62 tahun. Angka tersebut
mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY yang mencapai 77,37 jauh
di atas rata-rata nasional 73,82. D.I. Yogyakarta sebagai kota pendidikan perlu terus
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agar tidak kalah bersaing
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dengan pusat-pusat daerah pendidikan yang lain yang mulai berkembang dan
menjadi destinasi tujuan pendidikan baru bagi warga daerah lainnya.

Target urusan pendidikan dan kesehatan di tahun 2018 belum tersedia data.
Hal ini di sebabkan RPJMD D.I. Yogyakarta periode 2012-2017 sudah berakhir di
tahun 2017 dan RPJMD periode 2018-2022 belum disusun. Namun demikian DPRD
berkomitmen untuk melanjutkan capaian kinerja pada periode lima tahun
sebelumnya. Hal ini bisa mengacu pada data-data yang sudah ada.

Target dalam RPJMD di tahun 2017 yang merupakan tahun terakhir periode
2012-2017. Rata-rata lama sekolah di tahun 2017 adalah 12 tahun. Artinya sama
dengan program wajib belajar 12 tahun dimana seluruh siswa D.I. Yogyakarta telah
mengenyam pendidikan tamat sekolah menengah baik SMA/SMK. Jika dilihat
capaian sampai dengan 2014 rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 9,6 tahun
maka dibutuhkan komitmen yang kuat untuk dapat meraih target 12 tahun di tahun
2018.
Angka melek huruf ditarget di akhir 2018 sebesar 95 persen. Dengan target
yang hendak dicapai tersebut, Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD 2018
berkomitmen untuk mensukseskan capaian target wajar 12 tahun. Salah satu faktor
yang mendukung capaian kinerja adalah tidak ada angka siswa putus sekolah
karena persoalan biaya pendidikan. Berdasar komitmen tersebut, program
pemberian beasiswa, khususnya bagi keluarga miskin dan kurang mampu perlu
ditingkatkan.
Kualitas lulusan sekolah menengah, khususnya sekolah kejuruan perlu
ditingkatkan sebagai bentuk meningkatkan kualitas calon tenaga kerja terampil.
Program dan kegiatan tersebut bisa berupa pembantuan sarana dan prasarana. Sisi
lainnya, untuk menambah kualitas dan pengalaman kerja, program dan kegiatan
sekolah kejuruan perlu mendapatkan fasilitas program magang. Selama ini tidak
mudah bagi sekolah kejuruan untuk memperoleh tempat magang di lingkungan
industri yang sesuai dengan kebutuhan.
Urusan program dan kegiatan bidang kesehatan perlu dibangun komitmen
untuk mewujudkan seluruh warga D.I. Yogyakarta memiliki jaminan kesehatan.
Program dan kegiatan tersebut perlu ketegasan semua stakeholders.

Berdasar pokok-pokok pikiran DPRD sebelumnya (2015-2017) DPRD telah
menyampaikan aspirasi agar program jaminan kesehatan bagi seluruh warga D.I.
Yogyakarta (total coverage) dapat diwujudkan di tahun 2017. Namun sampai
dengan akhir 2016 nampaknya target tersebut masih belum dapat dicapai dengan
berbagai alasan dan kendala.

Kualitas kesehatan warga sangat ditunjang oleh akses masyarakat pada
layanan kesehatan. Biaya kesehatan menjadi kendala akses warga ke layanan
kesehatan. Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kendala itu sudah
bisa diatasi. Data menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat belum memiliki
jaminan kesehatan yang berkaitan erat dengan peningkatan aksesbilitas pada
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layanan sarana kesehatan. Beberapa kendala seperti belum tersedianya data
kependudukan yang valid untuk menghindari tumpang tindih kepesertaan masih
dalam penyelesaian. Kendala lain adalah belum dilakukannya integrasi berbagai
program jaminan kesehatan yang ada baik milik kabupaten maupun jamkesos yang
ada di provinsi. Jamkesos yang dikelola DIY memiliki peran penting untuk
membantu masyarakat yang kategori kurang mampu, namun belum memiliki
jaminan kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai dinikmati rakyat telah
dirasakan manfaatnya. Program JKN dikelola operasionalnya oleh BPJS dan telah
berlaku secara nasional. Dalam evaluasi pelaksanaan JKN oleh BPJS masih
ditemukan banyak kendala di lapangan. Prosedur kepesertaan yang rumit dan berat
karena harus satu keluarga bagi peserta mandiri. Kasus lainnya ditemukan
pelayanan yang masih kurang seperti sistem paket rawat inap yang membatasi
jumlah hari maupun sistem rujukan yang rumit sering menjadi keluhan pasien yang
memakai kartu BPJS. Masyarakat yang mengalami masalah dengan pelayanan BPJS
masih belum maksimal mendapatkan layanan pengaduan.
Banyaknya kasus muncul karena buruknya layanan, dan minimnya pengaduan
kepada BPJS, maka pemerintah daerah DI. Yogyakarta seharusnya meningkatkan
layanan JKN dengan meningkatkan pengawasan kepada BPJS sebagai badan
pengelola. Peran SKPD kesehatan perlu ditingkatkan untuk melaksanakan
ketugasan tersebut.
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Tabel 3.8.
Target dan Indikator Dalam RPJMD 2013-2017

No.
INDIKATOR SASARAN
Satuan
1 Sasaran : Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.
%
2 Sasaran : Melek huruf masyarakat meningkat
Angka Melek huruf
%
3 Sasaran : Aksesibilitas pendidikan meningkat
Rata-rata lama sekolah.
Tahun
4 Sasaran : Daya Saing Pendidikan meningkat
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.
%
5 Sasaran : Harapan hidup masyarakat meningkat
Angka Harapan Hidup.
Tahun
6 Sasaran : Pendapatan masyarakat meningkat
Pendapatan perkapita pertahun.
Juta Rupiah
7 Sasaran : Ketimpangan Antar Wilayah menurun
Indeks Ketimpangan Wilayah
Indeks Williamson
8 Sasaran : Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun
Indeks Ketimpangan Pendapatan.
Indeks Gini
9 Sasaran : Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat
Jumlah wisatawan nusantara
Orang
Jumlah wisatawan mancanegara
Orang
10 Sasaran : Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat
Lama tinggal wisatawan mancanegara
Hari
Lama tinggal wisatawan nusantara
Hari
11 Sasaran : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Nilai (Kementerian PAN)
12 Sasaran : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
Opini pemeriksaan BPK.
Opini Pemeriksaan BPK
13 Sasaran : Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan
Load factor angkutan perkotaan meningkat.
%
14 Sasaran : Kualitas lingkungan hidup meningkat
Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.
%
15 Sasaran : Pemanfaatan Ruang terkendali
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat.
%

a.

2013

2014

2015

2016

2017

30

40

67,275

68,583

70,00

91,99

92,60

93,85

94,65

95,00

9,60

10,00

10,80

11,60

12,00

-

5,00

10,00

20,00

40,00

73,37

73,67

73,81

73,96

74,18

7,00

7,40

7,80

8,20

8,50

0,2980

0,2950

0,4465

0,4455

0,4445

0,298

0,295

0,2898

0,2888

0,2878

2.113.314 2.237.500 3.581.860 4.071.753 4.561.646
212.518 225.100 261.053 272.053 272.162
2,15
2,00

2,25
2,15

2,35
2,30

2,45
2,45

2,69
2,60

B

B

A

A

A

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

34,57

36,57

38,57

40,57

42,57

3,14

6,29

9,43

12,58

15,72

50,00

60,00

64,25

64,50

64,75

Urusan Pendidikan

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa urusan pendidikan dan kesehatan termasuk urusan
pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan yang berkaitan dengan
pelayanan dasar (pasal 12). Dan berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 urusan pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi.
Hal ini bagi DIY justru merupakan faktor pendorong untuk mampu
merealisasikan wajib belajar 12 tahun sebagaimana dicanangkan dalam
dokumen RPJMD 2012-2017. Jika selama ini urusan pendidikan menengah
ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota maka dengan adanya ketentuan
yang baru tersebut hendaknya dapat menjadi faktor pendorong untuk
mewujudkan pendidikan bagi semua di DIY. Di tahun 2018 sudah seharusnya
dapat ditargetkan untuk bisa mencapai rata-rata lama sekolah yang lebih
meningkat dibanding capaian di tahun 2017. Dari sisi kualitas selama ini masih
timpang antara sekolah menengah di kota dengan yang berada di kabupaten.
Demikian juga terjadi perbedaan kualitas antar sekolah. Selain itu ada beberapa
persoalan terkait dengan kebijakan kuota yang diberlakukan oleh pemerintah
kota dalam sistem penerimaan siswa baru. Dengan dikelola oleh provinsi
diharapkan ada pemerataan kualitas.
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Jika melihat capaian kinerja Pemda DIY di urusan pendidikan hasilnya
baik sekali. Sudah banyak indikator yang berhasil dicapai bahkan beberapa
telah melampaui target RPJMD 2017. Dari 12 indikator kinerja, 7 indikator (50
%) telah memenuhi target akhir 2017. Hal itu bisa di lihat dalam tabel di bawah
ini :
Tabel 3.9.
Indikator Kinerja Bidang Pendidikan

1

APK PAUD

%

82

96

117,07

Target
akhir
RPJMD
88

2

kinerja pemerataan dan
perluasan pendidikan dasar
kinerja pemerataan dan
perluasan pendidikan
menengah
Peningkatan layanan pendidikan
non formal dan informal

%

84,92

84,34

100,31

87,36

96,54

%

79,25

80,71

100,84

80,63

100,09

orang

7 ribu

7 ribu

100

10 ribu

70

Kinerja pelayanan PKPLK
Kinerja peningkatan mutu
pendidikan
Peningkatan aksesibilitas
pendidikan tinggi

%
%

70,78
74,47

80,99
83,13

114,42
111,63

72,11
75,17

112,31
110,59

%

57,50

60,00

104,35

59,00

101,69

Satuan pendidiksn yg
menerapkan pembelajaran
berbasis TIK
Jumlah peserta didik yang
mendapat pelayanan pendidikan
tehnik terstandar
Persentase satuan pendidikan
yang menerapkan model
pendidikan berbasis budaya
Satuan pendidikan yang
mengimplementasikan model
unggulan mutu pendidikan
lulusan SMK terserap dunia
kerja

%

45

70

155,56

60

116,67

peser
ta

1.849

1.892

102,33

1.977

95,70

%

5

5

100

40

12,5

%

5

5

100

40

12,5

%

30

69

230

45

153,33

No

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Indikator kinerja

Sat

Target

Realisasi

Realisasi
(%)

Program prioritas urusan pendidikan meliputi :
No
1

Program

PAUD

Kegiatan

1. Pengembangan PAUD

2. Peningkatan sarana PAUD
3. Peningkatan kesejahteraan guru PAUD

2

Program wajar 9 tahun

4. Pembinaan Mutu PAUD
5. Gebyar PAUD
1. Tersedianya BOS dan BOSDA
2. Peningkatan Sarana Prasarana
Sekolah
3. Perluasan Aksesbilitas pendidikan
dasar

3

Pendidikan Menengah

4. Pembinaan dan Pengembangan Mutu
SD
5. Pembinaan dan Pengembangan Mutu
SMP
1. Penyediaan BOS & BOSDA SM
2. Pembinaan dan Pengembangan Mutu
SMA/SMK

Capaian tahun
2014 terhadap
RPJMD
109,09

Sasaran
Pokmas, LSM, Paud sediy
PAUD se-DIY
Guru PAUD; Kader
PAUD di DIY & Kab /
Kota
PAUD se-DIY
PAUD se-diy
SD; SMP; di DIY & Kab
/ Kota
SD; SMP; di DIY & Kab
/ Kota
Tersedianya Bea Siswa
Rapus & Bea Siswa
Prestasi SD & SMP di
DIY & Kab / Kota
Sekolah SD, se-diy
Sekolah SMP se-diy
Sekolah menengah sediy
sekolah menengah sediy
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3. Penyediaan Beasiswa Pendidikan
Menengah
4

Pendidikan Non Formal
dan Informal (PNFI)

1. Peningkatan dan perluasan PNF dan
informal
2. Pengembangan Pengarusutamaan
gender Bidang Pendidikan
3. PengembanganPusat Kegiatan Belajar
Masyarakat
4. Pengembangan Pendidikan Kesetaraan
dan Keaksaraan
5. Pengembangan Lembaga Kursus dan
Pelatihan
6. Pendidikan Khusus dan Pendidikan
Layanan Khusus
7. Penyediaan Beasiswa PK-PLK

4

5

Peningkatan Manajemen
Pelayanan Pendidikan

Pendidikan TInggi

1. Penjaminan Mutu Sekolah
2. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik
dan Tenaga Pendidikan
3. Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga
Pendidikan
1. Promosi Pendidikan
2. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan
Mahasiswa / Bea Mahasiswa
3. Pembinaan Mahasiswa

6

Akselerasi Pendidikan
Terkemuka

Peningkatan Sistim Pendidikan berbasis IT

7

Peningkatan Pelayanan
Pendidikan Teknik
Berstandar

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana

2. Fasilitasi Pemagangan Siswa di
Industri
8

9

Pendidikan karakter
berbasis budaya

Pengembangan Pemuda

1. Peningkatan Pendidikan Karakter
Berbasis Budaya
2. Penerapan Kurikulum Berbasis Budaya
3. Peningkatan Intensitas Event Budaya
di Sekolah
1. Kemah Bakti Pemuda
2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
3. Peningkatan Nilai Kebangsaan
Pemuda

10

Peningkatan Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan dan

1. Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda

Siswa miskin dan
kurang mampu, siswa
berprestasi, sekolah
menengah se-diy
Masyarakat,
Penyelenggara PNF
dan Informal
Parpol, ormas, pemdes,
pokmas
PKBM di DIY
Penyandang buta
aksara
Pendidik/Instruktur/Labo
ran/Trainer; Sertifikasi
LKP di DIY
Siswa dengan kondisi
khusus, sekolah inklusi
Beasiswa Rawan
Bencana dan Beasiswa
SIswa PK-PLK; di DIY
Forum Pendidikan
untuk Semua di DIY
GTT dan PTT
GTT dan PTT
Kampus-kampus, media
masa,
Mahasiswa potensi
Putus kuliah, kampus
se DIY
Mahasiswa & Pendidik
Bebas Napza; Bebas
Narkoba; Bebas dari
Seks Bebas; Bebas
AID/HIV
Lembaga
Penyelenggara
Pendidikan Dasar/
Menengah/ Tinggi di
DIY
Lembaga
Penyelenggara
Pendidikan Teknik di
DIY
Lembaga
Penyelenggara
Pendidikan Teknik di
DIY
SD; SMP; SMA/SMK di
DIY
SD; SMP; SMA/SMK di
DIY
SD; SMP; SMA/SMK di
DIY
Ormas pemuda,
karangtaruna
Ormas kepemudaan,
karangtaruna
Ormas kepemudaan,
asrama mhs luar diy, kr
taruna
Pemuda Putus Sekolah;
Pemuda yg belum
bekerja; Pemuda
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Kecakapan Hidup
Pemuda
12

b.

penyandang Disabilitas
di DIY
Pemuda di DIY

2. Pembinaan Inovasi Bisnis bagi
Pemuda
1. Peningkatan Prestasi Olah Raga

Pengembangan Olah
Raga

2. Peningkatan Kesejahteraan Atlet dan
Mantan Atlet

Urusan Kesehatan

Tabel 3.10

Indikator Kinerja Bidang Kesehatan

No

Indikator Kinerja

% realisasi
102

Target akhir
RPJMD 2017
99,8

2014 vs
2017
100,16

1

% cakupan pertolongan
persalinan oleh nakes yg memiliki
kompetensi kebidanan (PN)

2

% kunjungan neonatus pertama
(KN1)
% cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat

98,25

99,63

101,7

99

100,64

98

99,69

101,7

98

101,72

4

% puskesmas mampu memberikan
layanan usila (PSU)

62

70,24

113

74,4

94,41

5

% Rumah tangga yg berperilaku
PHBS

42

37,74

89,9

60

62,90

6
7

Prevalensi balita kurang gizi (KEP)
% pencegahan dan pengendalian
penyakit
% kab/kota menyelenggarakan
program kab/kota sehat

8,8
63,20

7,91
96,13

111
152,10

8,5
73,44

107,00
130,90

100

100

100

100

100

% cakupan kepesertaan program
jaminan kesehatan bersubsidi dan
mandiri
% cakupan kepesertaan program
jaminan kesehatan semesta yang
dikelola bapel jamkesos
% ketersediaan obat generik di
pasyankes dasar
% mutu pelatihan kesehatan dan
institusi diklat kesehatan

40,25

43,69

109

47,5

92,00

65,23

60,8

93,21

77,38

78,57

95,5

96

100

97,00

99,00

70

76,74

109,64

94

82,29

% pelayanan kesehatan yang
bermutu
% penderita gangguan jiwa yang di
tangani RS Jiwa Grhasia

52,6

54,31

103,25

63,8

85,13

51,04

53,66

105,13

61,45

87,32

3

8
9
10
11
12
13
14

target
98

Tahun 2014
Realisasi
99,96

Siswa Pendidikan Olah
Raga dan Atlet di DIY
Atlet dan Mantan Atlet
di DIY

Dengan profil seperti di atas, maka sasaran prioritas pembangunan kesehatan
yakni dengan mempertahankan kondisi yang sudah baik dan memacu beberapa
indikator kinerja yang masih jauh dari target, antara lain: program Pola Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS). Di DIY jangan sampai ditemukan balita gizi buruk.
DPRD juga mendukung program-program untuk terus menekan angka
kematian ibu melahirkan. Fasilitasi ibu hamil (bumil) untuk mencegah
kekurangan zat besi perlu ditingkatkan. Demikian juga usaha-usaha
penanganan penyakit menular dan endemik yang ada seperti malaria dan
demam berdarah. Angka kejadian pasien demam berdarah cukup tinggi di
setiap tahunnya. DPRD juga mendukung upaya pencegahan dan penanganan
penyakit yang berkaitan dengan pola hidup yang telah terbukti meningkatkan
angka kesakitan dan kematian (penyakit degeneratif ) seperti diabetes, jantung,
stroke dan kanker. Saat ini penyakit degenerative semakin meningkat sebagai
akibat dari perubahan pola hidup masyarakat. Program PHBS perlu terus di
tingkatkan.
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Program prioritas urusan kesehatan :
No

Program

1

Pembinaan Kesehatan Ibu
Hamil (bumil)

2

Pelayanan Kesehatan
Dasar dan Rujukan

Kegiatan

1. Penurunan kematian ibu melahirkan
2. Cakupan Persalinan oleh Tenaga
Medis
3. Perbaikan Gisi Ibu Hamil dan Balita
1. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Pasien Tanpa Kelas

3

4

Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan
Jaminan kesehatan bagi
masyarakat

1. Pelatihan dan Akreditasi Tenaga
Kesehatan
2. Pengawasan praktek tenaga
kesehatan dan pengobatan alternatif
1. Pengawasan layanan JKN oleh
pengelola ( BPJS )
2. Peningkatan Layanan cakupan
Jamkesos
3. Pengembangan Jaminan Kesehatan
Masyarakat

5

4. Sinkronisasi dan Integrasi Jaminan
Kesehatan Masyarakat
1. Penanganan penyakit endemic dan
menular

Pencegahan dan
pengendalian penyakit

2. Peningkatan pencegahan penyakit
degenerative
6

7

Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

1.

1.

Peningkatan budaya hidup bersih dan
sehat
Peningkatan Kapasitas Kader
Kesehatan
Peningkatan kesadaran gizi
masyarakat
Peningkatan Pemberian Makanan
Bergizi Balita
Peningkatan Kapasitas Posyandu
Peningkatan perbekalan farmasi
Pengawasan peredaran obat dan
makanan
Peningkatan gizi anak sekolah

Perbaikan gizi masyarakat

1.

2.

Pendidikan Kespro di Sekolah

3.
4.
1.

Pemeriksaan Kesehatan dan
Pencegahan Gangguan Kesehatan
Siswa
Peningkatan Kapasitas PIKR
Pengembangan posyandu lansia

1.
2.

Pengembangan kapasitas Posyandu
Peningkatan PMT balita

2.

2.
8

Perbekalan kesehatan dan
farmasi

9

Pembinaan kesehatan anak
dan remaja

10
11
12

Program pembinaan
kesehatan lansia
Program pembinaan
kesehatan bayi dan balita
Program peningkatan
layanan RS Grasia,RS
Respira, Labkes

3.
1.
2.

1.
2.

Peningkatan sarana prasarana RS
Daerah dan Labkes
Peningkatan pelayanan penyakit jiwa

Sasaran
Bidan, nakes,bumil,
RS, puskesmas
Nakes, bidan
Ibu Hamil & Balita di
DIY
Lembaga
standarisasi, RS,
poliklinik
Pemkab, pemkot, RS,
Jamkesos, JKN,
jamkesda
Tenaga kesehatan
Pengobatan alternatif
BPJS, Jamkesos,
Puskesmas; Rumah
Sakit; dokter keluarga
Pokmas, ormas,
jamkesos, jamkesda
Pokmas, ormas,
pemkab, pemkot,
pemdes, PKK,
posyandu
Jamkesos, jamkesda,
dinkes
Pemkab, pemkot,
pemdes, kader
kesehatan
Masyarakat, media
masa, posyandu,
kader kesehatan
Pokmas, PKK, media
masa,
Kader Kesehatan di
DIY
Pokmas, posyandu,
PKK,
Balita & Posyandu di
DIY
Posyandu di DIY
RS, Gudang Farmasi
Sekolah-sekolah,
pasar, pusat jajanan
SD se DIY
SMP, SMU/SMK,
madrasah
Sekolah sekolah di
DIY
PIKR
Posyandu Lansia di
DIY
Posyandu se-DIY
Balita di setiap Dusun
/ Padukuhan di DIY
RS Daerah dan
Labkes di DIY
RS Daerah dan
Labkes di DIY
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c. Perlindungan perempuan dan anak.

Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu terus
diupayakan dikendalikan. Akar masalahnya adalah pemberdayaan ekonomi dan
peningkatan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender.
Program perlindungan perempuan dan anak :
No

Program

1

Program Pemberdayaan
Perempuan

2
3
4

d.

e.

Program Pengarus
Utamaan Gender
Pendidikan Politik bagi
Perempuan
Perlindungan terhadap
Anak

Kegiatan

1. Peningkatan pemberdayaan Ekonomi
Keluarga
2. Perlindungan dan pencegahan
kekerasan pada perempuan
Peningkatan kesetaraan gender di
masyarakat
Peningkatan pelatihan politik bagi
perempuan
1. Peningkatan perlindungan terhadap
anak
2. Peningkatan kampong ramah anak

Sasaran
Pokmas, ormas, pemdes,
Pokmas, ormas, pemdes,
lsm
Parpol, ormas, LSM,
swasta
Parpol, ormas, pokmas,
LSM
Pokmas, LSM,
pemkab,pemdes
Pemdes, kampong,
RT/RW

Urusan Nakersos.

Masalah penting di bidang nakersos adalah masih tingginya angka
pengangguran dan tingginya angka angkatan kerja yang belum bisa terserap di
sector kerja. Terutama sektor formal. Perlu upaya yang keras untuk
menciptakan lapangan kerja serta perlunya peningkatan skill calon tenaga kerja
lulusan sekolah menengah agar siap masuk ke dunia kerja.

Masalah sosial yang perlu ditekankan adalah penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Terutama anjal dan gelandangan
pengemis yang perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah
mereka kembali ke jalan. Penanganan masalah warga miskin dengan
membentuk KUBE perlu terus dikembangkan agar dapat mengurangi angka
kemiskinan.
Urusan Sosial
Program urusan sosial :
No

Program

Kegiatan

1

Pembinaan Panti
Asuhan / Panti Jompo

Pendidikan & Pelatihan bagi penghuni Panti
Asuhan / Panti Jompo

2

Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba &
Penyakit Sosial lainnya

Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang
Penyakit Sosial

3

Pembinaan Pelestarian
Nilai-nilai

1. Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN

Sasaran
BPSTW, BRSPA,
BRSBKL, BPRSR,
BPRSW, BRTPS, &
BRSPP, DIY
ODHA; Gelandangan,
Pengemis & Pemulung;
Eks Korban Napza; Eks
Warga Binaan
Lembaga
Pemasyarakatan;
Institusi yg Wajib Lapor;
Eks Tuna Susila; Waria
di DIY dan Pemulangan
PMKS ke daerah asal
Monumen; Tetenger;
TMPN di DIY
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4

4
6

7
8

9

10

11

f.

Kepahlawanan,
Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
(K3S)
Pemberdayaan Fakir
Miskin & Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

Pembinaan Para
Penyandang Disabilitas
dan Trauma
Pelayanan dan
Perlindungan Anak
Bermasalah Sosial

2. Pembinaan dan Pengembangan Nilainilai K3S

Terfasilitasi-nya
Peringatan Hari Besar
Nasional di DIY

1. Pembinaan, Pemantauan dan
Pemberdayaan RTSM, PKH

KSM, PKH di DIY

2. Perlindungan dan Jaminan Pengganti
Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor
Informal & Relawan Sosial/TKST
3. Pemberdayaan Sosial Ekonomi bagi
Fakir Miskin dan Perempuan

Pekerja Mandiri Sektor
Informal; Relawan
Sosial dan TKST di DIY
Fakir Miskin; IRT
keluarga Fakir Miskin di
DIY
Fakir Miskin; IRT kel
FM; PRSE di DIY
Penyandang DIsabilitas
dgn Keluarga dan
walinya di DIY
Anjal; Anak Terlantar;
LKS Anak; Anak SLB;
Anak Cacat; Anak di
DIY
Usila dan Usila
Terlantar di DIY

4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
(PRSE)
Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan
trauma
Perlindungan dan Rehabilitasi Anak
Bermasalah Sosial

Pelayanan dan
Perlindungan Usila
Terlantar
Penanganan dan
Penanggulangan
Bencana

Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan
Sosial Usila Terlantar

Perlindungan Sosial dan
Pemberdayaan bagi
Pekerja Migran
Bermasalah Sosial
Psikologis dan Korban
Tindak Kekerasan (KTK)
serta Korban Trafficking
Pemberdayaan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)

Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan bagi
Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis
dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) serta
Korban Trafficking

Peningkatan Kualitas
Informasi Kesejahteraan
Sosial

Pendataan, Penyuluhan, Edukasi, dan
Promosi Kesejahteraan Sosial

Penguatan KesiapSiagaan dan Perlindungan
Sosial Korban

Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan
Lembaga ; Tenaga Kesejahteraan Sosial;

Daerah Rawan
Bencana Sosial; Korban
Bencana; & Kampung
Siaga di bantaran
sungai yang rawan
banjir, di DIY
KTK, RPTC & PMB di
DIY

PSM; LKS; TKSK;
Karang Taruna;
TAGANA; WKSBN; di
DIY
LKS; PMKS; PSKS;
Desa; Masyarakat
Sosial di DIY

Urusan Kebudayaan

Program urusan kebudayaan :
No
1

Program

Pengembangan Nilai
Budaya

Kegiatan

1. Pembinaan Masyarakat Pecinta Seni
dan Budaya
2. Pengambangan Bahasa dan Sastra
3. Pelestarian , Pengembangan dan
Aplikasi Nilai-nilai Budaya Luhur di
MAsyarakat
4. Pelestarian, Kepercayaan dan Tradisi

Sasaran
Calon & Tenaga
Pendamping Seni Budaya
di DIY
Tenaga Seni Budaya di
semua Obyek Wisata
Seni & Budaya di DIY
Dewan Kebudayaan;
Pementasan Wayang di
DIY
Ada Karnavel/Pawai
Budaya Nusantara; Ada
Pagelaran Wayang Kulit;
Budaya Pranata Mangsa
lestari di DIY
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5. Pengelolaan dan Penguatan Desa
Budaya
6. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari
dan Penggiat Budaya
7. Pengembangan Desa dan Kantong
Budaya
2
3

Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Pengelolaan
Keragaman Budaya

Penguatan Lembaga Pengelola dan
Pelestari Warisan Budaya
1. Pembinaan dan Pengembangan Seni
Budaya Daerah
2. Pengembangan Taman Budaya
3. Penyelenggaraan Event Lembaga
Penggiat Seni dan Budaya
4. Pembinaan dan Pengembangan
Kesenian Kerakyatan

4

g.

Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kebudayaan

Pengadaan Sarana Kesenian ke
Masyarakat

SDM, Desa Budaya &
Ada Gelar Potensi
Budaya, di DIY /
Kabupaten/Kota
Pelestari Cagar dan
Warisan Budaya;
Seniman/ Budayawan di
DIY
Ada Gelar Potensi Desa
BUdaya di DIY &
Kabupaten/ Kota
Lembaga Pelestari
Warisan Budaya di DIY
Kelompok2 Pecinta Seni
Budaya Daerah di
Pedesaan/ Kelurahan di
DIY & Kab/ Kota
Ada Festival Ketoprak &
Pagelaran Kerawitan
untuk Masyarakat di DIY
Kelompok Penggiat Seni
dan Budaya di beri
fasilitasi
Ada Festival Kesenian
Religius; Ada Festival
Seni Kentongan Ronda; &
Ada Festival Kesnian
Kerakyatan di DIY & Kab /
Kota
Balai Dusun / Desa /
Kelompok masyarakat
penggiat seni yang
membutuhkan, mendapat
Gamelan

Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Program urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi :
No
1

Program

Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas
Tenaga Kerja

Kegiatan

1. Peningkatan Uji Kompetensi Tenaga
Kerja
2. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan
Kerja
3. Pemagangan Tenaga Kerja
4. Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja
5. Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil
Training Unit (MTU)
6. Pelatihan Pembentukan Wirausaha
Baru
7. Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja

2

Peningkatan
Kesempatan Kerja

1. Koordinasi Perencanaan Pengurangan
Pengangguran dan Kerjasama antar
daerah
2. Promosi dan Informasi
Ketenagakerjaan dan Tranmigrasi
3. Penyusunan Perencanaan Tenaga
Kerja Daerah (PTKD)

Sasaran
Tenaga Kerja di DIY
Pencari Kerja, Teknisis;
Guru SMK/SLTA
Berlaboratorium dan LPK
di DIY
Peserta Magang untuk
Tujuan Jepang dan
lainnya
Pencari Kerja di DIY
Orang yang belum
bekerja / Pencari Kerja di
DIY
Pencari Kerja yang ingin
Usaha Mandiri di DIY,
Kabupaten/ Kota
Pencari Kerja di DIY &
Kabupaten / Kota
Pengangguran pencari
Kerja di DIY
Tenaga Kerja
Transmigran
Penyedia Kerja;
Lapangan Kerja dan
Pencari Kerja di DIY
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4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga
Kerja melalui Mekanisme AKAD dan
AKAN
5. Pemantauan Perusahaan Pengguna
TKA dan Penyandang Cacat
6. Pembentukan Wira Usaha Baru
melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja
MAndiri Terdidik (TKMT)
7. Pembentukan Kelompok Usaha
melalui Perluasan Kerja system Padat
Karya (PKSPK) dan Pendampingannya
8. Pengurangan Pengangguran melalui
Padat Karya Infrastruktur
3

Peningkatan Mutu
Pelayanan Lembaga
Ketenagakerjaan

Pembinaan CTKI / TKI dan Pemantauan
Lembaga Penempatan

4

Pengawasan Lembaga
Ketenagakerjaan

1. Pembinaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)

5

6

h.

Pelayanan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial

Pengembangan
Wilayah Transmigrasi

2. Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/AIDS, Tuberkolosis serta
Penyalahgunaan NAPZA di tempat
kerja
3. Perlindungan Tenaga Kerja
1. Pembinaan Hubungan Industrial

2. Pembinaan Penghuni Rusunawa
3. Identifikasi dan Pemantauan Upah
Minimum dan THR
1. Pemberdayaan Transmigran
2. Bantuan sarana prasarana Budaya
transmigran asal DIY

Tenaga Kerja dan
Masyarakat Pencari Kerja
di DIY
Perusahaan pengguna
Tenaga Kerja di DIY
Masyarakat calon
Wirausaha baru di DIY
Orang Pencari Kerja;
Kelompok Swdaya
Masyarakat/ KSM (BKM)
Orang yang belum
bekerja / Pengangguran
di DIY
CTKI / TKI dan Lembaga
Penyalur Tenaga Kerja di
DIY
Tenaga Kerja Pencari
Kerja melalui Lembaga
Ketenagakerjaan di DIY
Tenaga Kerja di Sektor
Perhotelan, Pariwisata,
Kesehatan, Konstruksi
dan Transportasi di DIY
Tenaga Kerja di DIY
Wakil tenaga kerja dan
Perusahaan, yang rawan
Perselisihan Hubungan
Industrial di DIY
Penghuni Rusunawa di
DIY
Perusahaan tempat
bekerja di DIY
Transmigran di Lokasi
Ring I
Transmigran asal DIY

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
No
1

Program

Kegiatan

Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan

3

Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun
Desa

Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa

4

Peningkatan Kapasitas
Pemberdayaan
Pemerintah Desa

Peningkatan Kapasitas Desa

2

Pembinaan dan Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan

Sasaran
LPMD; BKM; PKK;
Karang Taruna’ PKBM di
DIY
Badan Keswadayaan
Masyarakat; Koperasi
Desa, Badan Usaha Milik
Desa.
LPMD/KK-LPMD tk
Dusun/Desa; PKK Tk
Dusun/Desa; Posyandu tk
Dusun/Desa Himpunan
PAUD tk Desa; PKBM;
BKM; di DIY
Kepala Desa dan
Perangkat Desa/Dusun
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BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2018

telah disusun sebagaimana diuraikan dalam Bab I dan Bab II. Pokok-pokok pikiran disusun
dengan format mengemukakan berbagai persoalan Pemerintahan D.I. Yogyakarta seperti
terdapat dalam Bab II. Kemudian diusulkan berbagai program prioritas yang merupakan

jawaban atas permasalahan tersebut. Dengan model matrik program diharapkan dapat
mudah dibaca untuk disesuaikan dengan perencanaan oleh pemerintah daerah.

Pokok-pokok pikiran disusun dengan tujuan sebagai bahan telaah Pemerintah DIY

dalam menyusun rencana kerja pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan
penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan utama seperti masalah kemiskinan, ketimpangan

wilayah, ketimpangan pendapatan, masalah pengangguran serta persoalan pembangunan

lainnya yang memerlukan penyelesaian. DPRD melalui dokumen pokok-pokok pikiran ingin
memastikan bahwa berbagai masalah tersebut dapat diatasi dengan kemampuan daerah.
Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD ikut memberikan masukan,
aspirasi dan usulan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian program

usulan masih bersifat makro. Untuk usulan lebih detail atas program dan kegiatan akan
disampaikan kemudian.

Pokok-pokok pikiran ini juga merupakan bentuk komunikasi formal antara legislatif

dan eksekutif. Hal ini penting untuk membangun harmoni pemerintahan tanpa mengurangi
tugas pokok fungsi legislatif di bidang pengawasan, anggaran serta legislasi daerah. Melalui

Pokok-pokok pikiran, DPRD telah menyampaikan aspirasi dalam penyusunan perencanaan
pembangunan, dijadikan sebagai bahan telaah dalam mekanisme penyusunan perencanaan

pembangunan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian diharapkan RKPD Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan masukan semua

pihak. Dengan demikian diharapkan pula akan menghasilkan perencanaan pembangunan
yang tepat sasaran, efektif, efisien serta akuntabel.

Kemampuan keuangan daerah yang terus meningkat, dan didukung dengan dokumen

perencanaan yang aspiratif serta dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan yang

akuntabel dan responsif diharapkan akan menghasilkan kualitas program dan kegiatan yang
efektif dan efisien dan hasil akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY.

Sebagai daerah yang memiliki keistimewaan DIY memiliki keunggulan kompetitif dan

komparatif yang dapat menunjang capaian keberhasilan pemerintahan. Kewenangan
otonomi daerah ditambah dengan kewenangan keistimewaan diharapkan dapat
mempercepat laju pembangunan di DIY secara keseluruhan.
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Akhirnya DPRD DIY berharap pokok-pokok pikiran ini dapat ditelaah dengan baik dan

mampu diterjemahkan menjadi bagian tak terpisah dari perencanaan pembangunan DIY

tahun 2018. Untuk uraian yang lebih detail dari program dan kegiatan akan dilengkapi
dengan usulan-usulan DPRD yang bentuk dan mekanismenya akan ditentukan kemudian.
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007
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