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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang

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

Daerah,

Rencana

Pembangunan

Jangka

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

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

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

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
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
Pemerintahan

Nomor

Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentsng
Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang

Daerah,

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
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Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);
Memperhatikan : 1. Kesimpulan

dalam

Rapat

Badan

Anggaran

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2017;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal
22 Desember 2017;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

KESATU

: Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah

Istimewa

Yogyakarta

terhadap

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai bahan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2019.
KEDUA

: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib
melakukan
Dewan

penelaahan

Perwakilan

terhadap

Rakyat

Pokok-Pokok

Daerah

Daerah

Pikiran
Istimewa

Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU.
KETIGA

: Dalam melakukan penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran
Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Daerah

Istimewa

Yogyakarta terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa

Yogyakarta

wajib

melakukan

konsultasi

dan

koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah

4
Istimewa Yogyakarta melalui Alat Kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2017
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
Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,

BENY SUHARSONO
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (tahun 2017-2022) “Menyongsong
Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, memiliki esensi
untuk tetap konsisten memelihara spirit dan konsep Renaissance Yogyakarta lima tahun
mendatang dengan penyesuaian atas substansi dan penekanannya. Visi ini memuat
harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY ditengah kondisi geografis
perpaduan antara bahari dan agraris. Oleh karena itu berbagai perencanaan yang
matang serta bersifat integratif mutlak diperlukan untuk mengakselerasi langkahlangkah pencapaian visi tersebut.
Jika dikaitkan dengan cita-cita besar Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pusat
pendidikan, pusat budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara seperti
yang telah disebutkan pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025,
maka bidang pemerintahan umum, ekonomi, dan infrastruktur perlu diintegrasikan
secara lebih kompleks sehingga mampu menghasilkan penyelesaian masalah (problem
solving) berupa difusi inovasi kebijakan yang komprehensif.
Dalam prespektif konseptual disebutkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan dapat diindikasikan melalui tingkat kesejahteraan masyarakat
(Thompson, 2005). Dengan demikian setiap kebijakan yang dirumuskan harus
senantiasa memperhatikan serta melibatkan masyarakat. Aspirasi masyarakat perlu
diakomodir sehingga proses implementasi kebijakan mampu menyentuh akar
kepentingan dan permasalahan publik (public interest and public affair).
DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga yang berperan akomodatif
terhadap aspirasi masyarakat mendudukan posisi Pokok Pokok Pikiran DPRD Daerah
Istimewa Yogyakarta pada nilai strategis. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta ini penting untuk diinput dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat dalam Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta termuat berbagai aspirasi publik yang dijaring
melalui 3 fungsi kedewanan yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi
pengawasan dan fungsi anggaran.
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 yang disusun pada tahun 2017 ini
digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.
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 ketepatan
waktu dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini dimaksudkan agar aspirasi publik yang
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termuat di dalamnya dapat terintegrasi dengan dokumen-dokumen turunannya seperti
RKPD, KUA dan PPAS, RKA, DPA, dan APBD.
Tahapan penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap RKPD Tahun 2019 ini, dilaksanakan dengan proses awal berupa pengumpulan
dokumen hasil aspirasi masyarakat baik dalam bentuk laporan reses, audiensi, tamu
dan demontrasi, telaah terhadap visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(tahun 2017-2022), pencermatan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017, serta
berbagai dokumen penunjang lain. Tim penyusun secara maksimal berupaya
menghimpun masukan baik secara internal dalam fraksi dan dilanjutkan review
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 untuk umum.
B. Landasan Hukum
1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
827);

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang
Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 58);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
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Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8.

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
Nomor 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
Nomor 3 Tahun 2009);

9.

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);

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 Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
12. 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 beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11).
C. Maksud dan Tujuan
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan untuk
memberikan arahan serta pengawasan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah
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Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengedepankan akomodasi terhadap aspirasi
masyarakat pada proses perumusan serta implementasi kebijakan publik.
Sedang tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini
meliputi 5 poin yakni:
1. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA dan PPAS,
RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2019;
2. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta melalui perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran tahun
2019;
3. Mengarahkan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah
Istimewa Yogyakarta;
4. Menempatkan aspirasi masyarakat sebagai input kebijakan pembangunan yang

5.

bersifat strategis melalui proses akomodir yang direpresentasikan oleh DPRD
Daerah Istimewa Yogyakarta;
Mendukung terwujudnya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat di
Daerah Istimewa Yogyakarta secara komprehensif.
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BAB II
KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

A. Kondisi Umum
1.

Geografi, Iklim dan cuaca
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibukotanya Yogyakarta mempunyai luas
wilayah 3.185,80 km² atau 0,17% 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.
Gambar 2.1. Peta Administratif Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia, BIG
- Permendagri No. 56 Tahun 2015
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Secara administratif, DIY terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan
78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administratif di DIY Menurut Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota

Ibukota

Kecamatan

Kelurahan/Desa

Kulonprogo

Wates

12

88

Bantul

Bantul

17

75

Wonosari

18

144

Sleman

17

86

Yogyakarta

Yogyakarta

14

45

DIY

Yogyakarta

78

438

Gunungkidul
Sleman

Sumber : DIY dalam angka, BPS

Dari luas wilayah DIY sebesar 3.185,80 km² yang terluas adalah Kabupaten
Gunungkidul, yaitu meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil
adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02% dengan rincian pembagian proporsi
luas wilayah seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:
Grafik 2.1. Grafik Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.
Yogyakarta, 2016.
Bantul
506,85 km² (15,91%)

Kulonprogo
586,27 km² (18,40%)

Yogyakarta
32,5 km² (1,02%)

Sleman
574,82 km² (18,04%)

Gunungkidul
1.485,36 km² (46,63%)

Sumber : Badan Pertanahan Nasional DIY, 2016

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.
Tabel 2.2. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis.
Bukan Pesisir
Kabupaten/Kota

Pesisir

Jumlah

Lembah/DAS

Lereng/Punggung
Bukit

Dataran

10

-

22

56

88

5

-

11

59

75

18

-

56

70

144

Sleman

-

-

11

75

86

Yogyakarta

-

-

-

45

45

33

0

100

305

438

Kulonprogo
Bantul
Gunungkidul

DIY

Sumber : DIY dalam angka, BPS
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Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian
antara 100–499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 65,65%, ketinggian kurang
dari 100 m sebesar 28,84%, ketinggian antara 500–999 m sebesar 5,04% dan
ketinggian diatas 1000 m sebesar 0,47%. Komponen fisiografi yang menyusun
Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis, yaitu :
a.

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.

b.

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

c.

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.

d.

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.
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Grafik 2.2. Persentase Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di D.I. Yogyakarta.
Lathosol
12,38 %

Alluvial
Lithosol 33,05
%

Mediteran
10,84 %

Grumusol
10,97 %

Rensina 2,48 %
Regosol
27,09 %
Sumber : Provinsi DIY dalam angka 2016, BPS DIY

Dari 3.185,80 km² luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05% merupakan jenis
tanah Lithosol, 27,09% Regosol, 12,38% Lathosol, 10,97% Grumusol, 10,84%
Mediteran, 3,19% Alluvial, dan 2,48% adalah tanah jenis Rensina.
Posisi wilayah DIY berada di sekitar garis khatulistiwa, sehingga beriklim
tropis dan memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Karakteristik cuaca
wilayah DIY secara umum bertemperatur tinggi atau memiliki suhu udara panas
serta memiliki kelembaban udara dan curah hujan yang cukup tinggi. Rata-rata
suhu udara di wilayah DIY selama tahun 2016 pada pada kisaran 27°C. Rata-rata
suhu tertinggi mencapai 33°0C dan terjadi di bulan Januari. Sementara, rata- rata
suhu terendah mencapai 23°C dan terjadi di bulan Agustus.
Intensitas hujan selama tahun 2016 tercatat lebih meningkat dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya. Hujan terjadi sepanjang tahun dengan rata-rata
jumlah hari hujan sebanyak 20 hari per sebulan. Sementara, rata-rata curah hujan
tercatat sebesar 255 mm3 per bulan. Curah hujan per bulan tertinggi terjadi pada
bulan Maret dan November, masing-masing mencapai 425 mm³ dan 508 mm³
dengan jumlah hari hujan masing-masing sebanyak 24 dan 25 hari.
Rata-rata kelembaban udara tercatat mencapai 87% dan cenderung
meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kelembaban udara
minimum tercatat sebesar 43% yang terjadi pada bulan September. Sementara,
kelembaban maksimum mencapai 100% dan terjadi di bulan Maret. Tekanan udara
rata-rata tercatat sebesar 1.1014 milibars. Pada bulan Maret-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 2016
berkisar antara 6-17 knots.
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Tabel 2.3. Ringkasan Kondisi Cuaca di DIY, Tahun 2010-2016.

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

2.

Kependudukan
Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta
2010-2035 jumlah penduduk DIY tahun 2016 tercatat 3.720.912 jiwa, dengan
persentase jumlah penduduk laki-laki 49,45% dan penduduk perempuan 50,55%.
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016.
Kabupaten/Kota

Jenis Kelamin (ribu)
Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Rasio Jenis
Kelamin

Kulonprogo

204.831

211.852

416.683

96,69

Bantul

487.292

496.235

983.527

98,20

Gunungkidul

348.825

373.654

722.479

93,36

Sleman

595.158

585.321

1.180.479

101,68

Yogyakarta

203.845

213.899

417.744

95,30

1.839.951

1.880.961

3.720.912

97,82

DIY

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Dengan luas wilayah 3 185,80 km², kepadatan penduduk di DIY tercatat 1.168
jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.854 jiwa per
km² dengan luas wilayah hanya sekitar 1% dari luas DIY. Sedangkan Kabupaten
Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63% memiliki kepadatan
penduduk terendah yang dihuni rata-rata 486 jiwa per km2.
Tabel 2.5. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi
D.I. Yogyakarta, 2016.
Kabupaten/Kota
Kulonprogo
Bantul
Gunungkidul
Sleman
Yogyakarta
DIY

Persentase Penduduk
11,20
26,43
19,42
31,73
11,23
100

Kepadatan Penduduk per km2
710,74
1.940,47
486,40
2.053,65
12.853,66
1.167,97

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035
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Menurut angka proyeksi Penduduk 2010-2035, komposisi penduduk D.I.
Yogyakarta menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu
umur 25-29 tahun sebesar 8,46%.
Grafik 2.3. Piramida Penduduk D.I. Yogyakarta (000 jiwa), 2016.

Sumber : DIY dalam angka, 2016

Kelompok umur 0-24 tahun tercatat 28,88%, kelompok umur 25-59 tahun
49,32%, dan lanjut sebesar 13,58%. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut
usia yaitu umur 60 tahun ke atas mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup
penduduk DIY yang mencapai 74,71 tahun.
Pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 terhadap tahun 2010 mencapai
1,18%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yang
mencapai 1,13%.
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta 2010, 2015, dan 2016.
Laju Pertumbuhan Penduduk Per
Tahun (%)

Jumlah Penduduk (ribu)

Kabupaten/Kota
2010

2015

2016

Kulonprogo

389.661

412.198

Bantul

909.539

Gunungkidul
Sleman
Yogyakarta
DIY

2010-2015

2015-2016

416.683

1,12

1,09

971.511

983.527

1,31

1,24

677.376

715.282

722.479

1,08

1,01

1.103.534

1.167.481

1.180.479

1,13

1,11

387.379

412.704

417.744

1,27

1,22

3.467.489

3.679.176

3.720.912

1,18

1,13

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Populasi penduduk DIY menyumbang 1,4% populasi nasional dengan laju
pertumbuhan 1,2% per tahun selama periode 2010-2015.
Menurut BPS DIY, jumlah penduduk DIY pada tahun 2017 diproyeksikan mencapai
3,76 juta jiwa dengan komposisi laki-laki 1,86 juta atau 49,47% dan perempuan
1,88 juta jiwa atau 50,53%.
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3.

Ketenagakerjaan
Tenaga kerja menjadi 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) berdasarkan aktivitasnya dibagi
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 penduduk yang statusnya bersekolah, mengurus rumah
tangga, dan lainnya.
Pertumbuhan angkatan kerja sejalan dengan pertumbuhan penduduk, namun
pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru berjalan lebih lambat. Akibatnya,
tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja dan terjadi
ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang memicu
terjadinya pengangguran dan persoalan ketenagakerjaan lainnya. Beberapa aspek
ketenagakerjaan yang dikaji dalam bagian ini mencakup partisipasi angkatan kerja,
pengangguran, dan karakteristik penduduk bekerja.
Jumlah angkatan kerja di DIY pada kondisi Februari 2017 tercatat sebanyak
2,1 juta jiwa, sehingga TPAK-nya sebesar 72,0%. 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
perekonomian terutama masa puncak panen tanaman pangan yang terjadi selama
kuartal pertama setiap tahun. Masa puncak panen mendorong peningkatan TPAK
di daerah perdesaan, karena pada masa tersebut permintaan pekerja pertanian
meningkat.
Perkembangan TPAK menurut jenis kelamin menunjukkan TPAK laki-laki
selalu lebih tinggi dari perempuan. TPAK laki-laki berfluktuasi pada kisaran 7783%, sementara TPAK perempuan berfluktuasi pada kisaran 57-67%. Fenomena
ini mengindikasikan keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian
lebih dominan. Penyebab utamanya adalah pandangan bahwa mencari nafkah
menjadi tanggung jawab laki-laki, sehingga lebih sedikit perempuan yang masuk
dalam pasar tenaga kerja. Sebaliknya, sebagian besar aktivitas mengurus rumah
tangga di DIY masih dilakukan oleh penduduk perempuan.
Perkembangan TPAK menurut wilayah menunjukkan TPAK perdesaan selalu
lebih tinggi dari perkotaan. TPAK perdesaan berfluktuasi antara 73-82% dan TPAK
perkotaan berfluktuasi antara 62-72%. Fenomena ini terkait dengan
kecenderungan penduduk perkotaan yang lebih memilih menyelesaikan masa
belajar sampai tuntas sebelum masuk pasar tenaga kerja dan 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, meskipun berstatus pekerja keluarga dan bekerja di
sektor informal. TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dari perempuan dan TPAK
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perdesaan selalu lebih tinggi dari perkotaan. Sementara, TPAK menurut kelompok
umur memiliki pola menyerupai huruf “U Terbalik”.
Tabel 2.7. Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama di DIY,
2010-2017 (Ribu Jiwa).
Kegiatan

2011

2010
Ags

(1)

Feb

2012
Ags

2013

Feb

Ags

Feb

2014
Ags

Feb

2015

2016

2017

Ags

Feb

Ags

Feb

Ags

Feb

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1 882

1 991

1 934

1 970

1 989

1 958

1 949

2 033

2 023

2 098

1 971

2 097

2 099

2 116

1 775

1 881

1 850

1 892

1 912

1 885

1 886

1 989

1 956

2 013

1 891

2 038

2 042

2 056

Pengangguran

107

110

83

78

77

73

63

44

67

85

80

59

57

60

Bukan Angkatan
Kerja

Angkatan Kerja
Bekerja

816

739

814

793

792

839

864

797

824

772

912

807

818

823

Sekolah

279

263

269

325

280

306

202

350

271

249

298

265

273

261

Mengurus Rumah
Tangga

438

366

434

360

405

467

479

352

440

422

475

400

431

457

99

111

111

109

107

66

183

95

114

100

138

142

114

105

2 698

2 730

2 747

2 764

2 780

2 797

2 813

2 830

2 848

2 870

2 883

2 904

2 918

2 939

TPAK (%)

69.76

72.93

70.39

71.29

71.52

70.01

69.29

71.84

71.05

73.10

68.38

72.20

71.96

72.00

TPT (%)

5.69

5.53

4.32

3.95

3.86

3.73

3.24

2.16

3.33

4.07

4.07

2.81

2.72

2.84

Lainnya
Jumlah

Sumber : BRS Angkatan Kerja Agustus 2010-Februari 2017, BPS DIY

TPT menggambarkan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh
pasar tenaga kerja. Perkembangan TPT DIY selama Februari 2005-2017 memiliki
pola yang berfluktuasi pada kisaran 2,2-7,6% dan memiliki kecenderungan
semakin menurun. TPT Februari 2005 tercatat sebesar 5% dan meningkat tajam
menjadi 7,9% pada November 2005 sebagai dampak dari kebijakan pemerintah
menaikkan harga BBM. Pada periode berikutnya, secara bertahap TPT DIY semakin
menurun hingga mencapai level 2,8% di bulan Februari 2017.
Perkembangan TPT menurut wilayah menunjukkan pola yang hampir sama
dan ada kecenderungan TPT perkotaan selalu lebih tinggi dari daerah perdesaan.
Fenomena ini menggambarkan angkatan kerja di perdesaan lebih mudah terserap
pasar kerja. Alasannya, pada umumnya mereka akan menerima jenis pekerjaan apa
saja termasuk pekerjaan di sektor informal dan berstatus sebagai pekerja keluarga.
Sebaliknya, angkatan kerja perkotaan lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan
yang sesuai dengan pendidikan dan upah yang diharapkan. Lamanya waktu
mencocokkan jenis pekerjaan mendorong TPT daerah perkotaan lebih tinggi dari
TPT Perdesaan. TPT perkotaan pada Februari 2017 tercatat sebesar 3,6%,
sementara TPT perdesaan sebesar 1,2%.
Perkembangan TPT menurut jenis kelamin tampak lebih dinamis dan lebih
berfluktuasi dengan kecenderungan semakin menurun. Selama Februari 2005Agustus 2008, TPT perempuan tercatat lebih tinggi. Namun, mulai periode Februari
2009-Februari 2017 TPT laki-laki tercatat lebih tinggi. TPT laki-laki pada Februari
2017 tercatat sebesar 2,9% dan perempuan sebesar 2,8%. Pola TPT semakin
menurun seiring dengan peningkatan kelompok usia, sementara level TPT yang
tertinggi terdapat pada kelompok terdidik (berpendidikan SLTA dan sarjana).
Komposisi angkatan kerja DIY yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah)
dan tinggi (SLTA ke atas) hampir seimbang. Pada kondisi Agustus 2016, angkatan
kerja yang berpendidikan SLTP ke bawah tercatat sebesar 48%. Sementara,
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angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke atas mencapai 52%. Perkembangan
angkatan kerja menurut pendidikan dalam beberapa tahun terakhir cukup dinamis.
Komposisi angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah cenderung menurun dan
yang berpendidikan SLTP relatif stabil. Sebaliknya, angkatan kerja yang
berpendidikan SLTA ke atas komposisinya semakin meningkat. Hal ini
menggambarkan adanya perbaikan kualitas pendidikan angkatan kerja.
Komposisi penduduk bekerja menurut pendidikan hampir sama dengan
komposisi angkatan kerja. Penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah masih
cukup besar (13%) dan mayoritas terdapat di kawasan perdesaan. Komposisi
pekerja berpendidikan SLTA dan diploma/universitas semakin meningkat. Pada
kondisi Agustus 2016, proporsi keduanya mencapai 35% dan 18%.
Persoalan ketenagakerjaan di DIY yang cukup serius adalah meningkatnya
jumlah penganggur terdidik. Pada bulan Agustus 2016, proporsi penganggur
terdidik mencapai 68% dari seluruh penganggur.
Grafik 2.4. Komposisi Penduduk Bekerja di DIY menurut Pendidikan, Agustus
2016 (persen).

SLTA Sederajat
35.18

Akademi dan
Universitas
16.00
SLTP Sederajat
16.94

SD Sederajat
18.70

Tidak/Belum
Pernah Sekolah
3.57

Tidak/Belum
Tamat SD
9.60

Sumber: diolah dari Sakernas Agustus 2016, BPS DIY

Pasar tenaga kerja di DIY masih didominasi oleh empat lapangan usaha, yakni
pertanian; perdagangan; hotel dan restoran; jasa-jasa; dan industri pengolahan.
Lapangan usaha pertanian yang sangat dominan menyerap angkatan kerja pada
masa awal pembangunan, secara berangsur-angsur peranannya mulai tergantikan
oleh lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran. Pada bulan Agustus 2016,
lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran menyerap 28,9% angkatan kerja.
Sementara, lapangan usaha pertanian masih mampu menyerap 23,3% angkatan
kerja. Lapangan usaha jasa-jasa dan industri pengolahan masing-masing menyerap
20,8% dan 12,8%. Lapangan usaha lainnya menyerap angkatan kerja dengan
proporsi yang bervariasi di bawah 10%.
Struktur penduduk bekerja menurut status dalam pekerjaan utama
didominasi oleh mereka yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pada
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bulan Agustus 2016, Proporsinya mencapai 41,6% dan cenderung meningkat dalam
beberapa tahun terakhir. Proporsi penduduk yang statusnya berusaha mencapai
37,7%, terdiri dari berusaha sendiri (15,4%), berusaha dibantu buruh tidak
tetap/buruh tidak dibayar (18,8%) dan berusaha dibantu buruh tetap (3,5%).
Proporsi penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar
cenderung menurun, sementara yang berusaha sendiri semakin meningkat.
Proporsi pekerja bebas/lepas di sektor pertanian dan nonpertanian tercatat
sebesar 2,6% dan 5,6%, sementara pekerja tak dibayar sebesar 12,5%.
Struktur penduduk bekerja menurut jumlah jam kerja selama minggu terlihat
cukup dinamis. Proporsi pekerja yang bekerja di atas jam kerja normal (35 jam
seminggu) dalam beberapa tahun terakhir berada di atas 70%, meskipun terlihat
sedikit menurun pada bulan Agustus 2016. Pada bulan Februari 2017 proporsinya
mencapai 71,1%.
Grafik 2.5. Komposisi Penduduk Bekerja di DIY menurut Lapangan Usaha,
Agustus 2016 (persen).
Jasa-jasa
20,75

Pertanian
23,27

Keuangan, Real Estat
2,78
Pertambangan
1,04
Transportasi
3,68
Manufaktur
12,83
LGA
0,21
Perdagangan, Hotel
28,89

Konstruksi
6,55

Sumber: diolah dari Sakernas Agustus 2016, BPS DIY

Proporsi pekerja tak penuh atau bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam
seminggu) berfluktuasi antara 24-34%. Proporsi tersebut mencakup tingkat
setengah pengangguran (masih mau bekerja jika ada tawaran pekerjaan lain) dan
pekerja paruh waktu (tidak mencari pekerjaan lain). Pada kondisi bulan Februari
2017, proporsi pekerja tak penuh tercatat sebesar 29% dengan rincian 10,2%
bekerja dengan jam kerja 1-14 jam dan 18,8% dengan jam kerja 15-34 jam. Dari
29% tersebut juga bisa rinci menjadi 5,5% setengah pengangguran dan 23,4%
pekerja paruh waktu
UMP merupakan standar upah minimal yang harus dibayarkan oleh
pengusaha/perusahaan kepada karyawan/buruh/pegawai yang disesuaikan
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 atau pekerja akibat adanya kenaikan harga barang
atau inflasi yang terjadi secara gradual. Penentuan UMP dilakukan oleh Dewan
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Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan birokrat, akademisi, dan serikat
pekerja. UMP didasarkan pada hasil survei kebutuhan hidup minimum yang
dilakukan setiap tahun. Nilai UMP DIY diambil dari nilai Upah Minimum Kabupaten
(UMK) yang terendah di wilayah DIY yakni UMK Kabupaten Gunungkidul.
UMP menjadi isu yang sensitif karena dalam realita tidak semua
perusahaan/pengusaha memiliki kemampuan melakukan pembayaran upah sesuai
dengan ketentuan. Sementara, nilai UMP yang ditetapkan dari sisi pekerja dinilai
masih jauh dari kebutuhan hidup minimum yang layak.
Perkembangan UMP DIY selama periode 2007-2017 terlihat semakin
meningkat seiring dengan perkembangan harga barang dan jasa kebutuhan rumah
tangga. Pada tahun 2017, UMP DIY secara nominal ditetapkan sebesar Rp1,44 juta
per bulan. UMP ini mengacu pada upah minimum Kabupaten Gunungkidul.
Sementara, upah minimum yang tertinggi ditetapkan di Kabupaten Sleman sebesar
Rp1,57 juta sebulan. Dibandingkan dengan tahun 2016, upah minimum di semua
kabupaten/kota di DIY tahun 2017 secara nominal meningkat sebesar 8,2%.
Peningkatan ini berlaku sama di semua kabupaten/kota, meskipun dari sisi KHL
peningkatannya cenderung bervariasi antar daerah dan sangat tergantung pada
tingkat perubahan harga komoditas yang berlaku di masing-masing daerah.
Tabel 2.8. Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY, 2014-2017 (Rupiah)
Kabupaten/ Kota

2014

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kulon Progo

1 069 000

1 138 000

1 268 870

1 373 600

Bantul

1 125 000

1 163 800

1 297 700

1 404 760

988 500

1 108 249

1 235 700

1 337 650

Sleman

1 127 000

1 200 000

1 338 000

1 448 385

Yogyakarta

1 173 300

1 302 500

1 452 400

1 572 200

988 500

1 108 249

1 235 700

1 337 650

Gunungkidul

UMP DIY
Sumber: Disnakertrans DIY

Grafik 2.6. Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY, 2007-2017 (000
Rp)

Sumber: Disnakertrans DIY
Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2019

>> 15 | H a l a m a n

4.

Pendidikan
Salah satu tujuan negara yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah yang ditempuh pemerintah
untuk mewujudkannya adalah dengan meningkatkan kualitas manusia melalui
jalur pendidikan formal maupun nonformal.
Infrastruktur pendidikan pada berbagai jenjang di DIY secara umum sudah
berkualitas baik, meski secara sebaran belum merata antarwilayah. Berdasarkan
data dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, rasio murid-sekolah pada
berbagai jenjang terlihat semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Secara umum, rasio murid sekolah semakin meningkat seiring dengan peningkatan
jenjang sekolah atau rasio
murid-sekolah TK<SD<SMP<SMA<SMK. Rasio murid-sekolah tertinggi di
semua jenjang pada tahun ajaran 2015/2016 tercatat di Kota Yogyakarta. Hal ini
disebabkan oleh kapasitas atau daya tampung sekolah di Kota Yogyakarta yang
relatif lebih besar dan jumlah kelas paralel lebih banyak.
Rasio murid-kelas menggambarkan kapasitas kelas dalam menampung siswa.
Pada jenjang TK, rasio murid-kelas dalam beberapa tahun terakhir berada pada
kisaran 20 atau setiap kelas menampung 20 siswa. Sementara, pada jenjang SD
berada pada kisaran 21 murid per kelas, SMP 28 murid, SMA 26 murid, dan SMK 28
murid. Secara umum, rasio murid-kelas di semua jenjang masih berada pada taraf
ideal untuk kelangsungan proses belajar mengajar.
Tabel 2.9. Rasio Murid-Sekolah,
Kabupaten/Kota di DIY

Murid-Kelas,

Rasio Murid- Sekolah

Kabupaten/

dan

Murid-Guru

Rasio Murid-Kelas

menurut

Rasi o Murid-Guru

Kota

TK

SD

SMP

SMA

SMK

TK

SD

SMP

SMA

SMK

TK

SD

SMP

SMA

SMK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Kulonprogo

29

99

228

151

313

20

16

25

23

28

12

11

11

9

9

Bantul

51

202

347

362

324

16

23

28

26

29

15

16

13

10

8

Gunungkidul

28

103

216

200

376

17

17

26

23

35

11

12

11

7

10

Sleman

55

177

336

355

370

20

24

29

24

28

13

15

13

9

10

Yogyakarta

54

262

386

539

517

15

26

30

28

34

13

17

14

11

10

DIY 2015/2016

43

154

296

325

373

17

21

28

25

30

13

14

13

10

9

2014/2015

43

152

298

309

366

19

21

29

29

26

13

14

12

9

9

2013/2014

42

151

290

302

368

20

21

27

26

26

12

13

12

9

9

2012/2013

40

153

283

300

378

19

21

29

26

27

12

13

12

9

10

2011/2012

39

153

284

299

388

20

18

28

27

29

11

13

11

9

10

2010/2011

38

153

294

479

395

20

21

29

45

30

11

13

11

14

10

2009/2010

38

153

296

288

387

21

22

30

28

30

11

13

11

8

9

Sumber: diolah dari data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga DIY

Rasio murid-guru memiliki pola semakin menurun seiring dengan
meningkatnya jenjang pendidikan. Artinya, rasio murid- guru pada tingkat
SD>SMP>SMA/SMK. Pada tahun ajaran 2015/2016, seorang guru SD rata-rata
memiliki beban untuk mengajar 14 murid. Sementara, pada tingkat SMP, SMA, dan
SMK masing-masing memiliki beban mengajar 13, 10, dan 9 murid. Perkembangan
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rasio murid-guru di semua jenjang selama beberapa tahun masih berada dalam
kondisi ideal. Ini menjadi indikasi yang baik, karena ketersediaan tenaga pendidik
masih tercukupi.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 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 mendapat kesempatan bersekolah.
APS penduduk DIY pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun selama
periode 2002-2017 sudah mendekati 100%. Artinya, hampir semua penduduk
berusia 7-15 tahun sudah mendapatkan kesempatan bersekolah pada berbagai
jenjang. Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun sudah cukup
berhasil di DIY. APS penduduk berusia 16-18 tahun menunjukkan peningkatan
yang cukup tajam dan berada pada level 87,2% pada tahun 2016. APS penduduk
berusia 19-24 tahun juga semakin meningkat secara bertahap dan tercatat pada
level 50%. Hal ini berarti masih terdapat13% penduduk berusia 16-18 tahun dan
50% penduduk berusia 19-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah atau
sudah tidak sekolah lagi. Berbagai permasalahan terutama dorongan ekonomi
untuk bekerja, biaya pendidikan yang tidak terjangkau, akses ke sekolah yang sulit,
atau tidak mau bersekolah karena alasan tidak mampu mengikuti menjadi
penyebab mereka secara sukarela dan terpaksa tidak berpartisipasi sekolah.
Grafik 2.7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Sekolah di DIY,
2003-2016 (persen)
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Sumber: Statistik Daerah DIY 2017, BPS

APS penduduk laki-laki dan perempuan pada semua kelompok usia sudah
setara, artinya tidak ada kesenjangan gender dalam mengakses sekolah. APS
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penduduk perdesaan lebih rendah dari perkotaan, karena infrastruktur pendidikan
menengah ke atas masih terpusat di perkotaan.
Partisipasi sekolah penduduk juga bisa dikaji menggunakan APM dan 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.
Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) semakin menurun seiring dengan
meningkatnya jenjang pendidikan atau APM SD>SLTP>SLTA. Perkembangan APM
jenjang SD di DIY secara bertahap semakin meningkat dan tercatat pada level 99,2%
pada tahun 2016. Artinya, penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang bersekolah
di tingkat SD mencapai 99,2%. Sisanya sebanyak 0,8% kemungkinan belum
bersekolah pada tingkat SD karena terlambat masuk sekolah atau sudah bersekolah
di tingkat SLTP karena terlalu cepat bersekolah.
APM pada jenjang SLTP dan SLTA juga terlihat semakin meningkat. Level
masing-masing tercatat sebesar 83,1% dan 69,9% pada tahun 2016. Artinya, masih
ada 16,9% penduduk berusia 13-15 tahun dan 30,1% penduduk berusia 16-18
tahun yang sedang tidak bersekolah pada jenjang SLTP dan SLTA. Penyebabnya
adalah terlambat/terlalu cepat masuk sekolah, kasus tinggal kelas/mengikuti
program akselerasi, atau kemungkinan sudah putus sekolah karena berbagai alasan
baik ekonomi (bekerja atau biaya tidak terjangkau) maupun alasan non ekonomi.
APM menurut jenis kelamin pada semua jenjang tidak menunjukkan perbedaan
yang nyata.
Grafik 2.8. Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) menurut Jenjang di DIY, 20032016 (persen)

Sumber: Statistik Daerah DIY 2017, BPS

APM pada berbagai jenjang pendidikan di DIY berada di atas rata-rata nasional dan
termasuk dalam kelompok tertinggi.
Angka Melek Huruf (AMH) menjadi salah satu tolok ukur capaian
pembangunan pendidikan di masa lampau sekaligus mencerminkan kualitas stok
modal manusia di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan kemampuan dasar
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penduduk dalam berkomunikasi secara lisan (verbal) dan 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.
Perkembangan AMH penduduk DIY selama periode 2010-2016 menunjukkan
kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010, AMH DIY mencapai
90,8% dan meningkat secara bertahap menjadi 94,6% di tahun 2016. Artinya,
masih ada 5,4% penduduk yang berstatus buta huruf (tidak memiliki kemampuan
baca tulis). Dibandingkan dengan angka nasional, AMH penduduk DIY tercatat lebih
rendah. Berdasarkan kelompok usia, terlihat cukup jelas penyebab tingginya AMH
di DIY adalah andil AMH pada kelompok penduduk berusia tua (>45 tahun).
Sementara, AMH penduduk usia 15-44 tahun di DIY sudah lebih tinggi dari level
nasional.
Tabel 2.10. Angka Melek Huruf DIY dan Nasional menurut Kelompok Usia, 20102016 (persen)
Kelompok Umur/
Wilayah

2010

(1)

(2)

DIY

90.84

91.04

92.00

Indonesia

92.91

92.44

DIY

99.38

Indonesia

15+

15-44

45+

2011

2014

2015

(6)

(7)

92.82

94.44

94.50

94.59

92.97

93.92

95.12

95.22

95.38

99.37

99.66

99.80

99.91

99.81

99.87

98.29

97.69

97.97

98.39

98.76

98.90

99.00

DIY

78.05

78.94

80.83

82.47

86.29

87.20

87.37

Indonesia

81.75

81.85

82.83

84.85

87.75

88.11

88.53

(3)

2012
(4)

2013
(5)

2016
(8)

Sumber: Statistik Daerah DIY 2017, BPS

Profil penduduk buta huruf di DIY sebagian besar sudah berusia lanjut dan tinggal
di kawasan perdesaan yang secara alamiah jumlahnya semakin berkurang.
Kualitas modal manusia juga bisa dilihat dari indikator RLS (Rata-rata Lama
Sekolah) yang merepresentasikan rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh
penduduk berusia produktif. Sampai tahun 2009, RLS dihitung menggunakan
kelompok penduduk berusia 15 tahun ke atas dan mulai tahun 2010 dihitung
menggunakan kelompok penduduk berusia 25 tahun ke atas. Pendekatan baru
menghasilkan RLS yang lebih rendah, tetapi lebih menggambarkan kondisi yang
sebenarnya.
Perkembangan RLS DIY tahun 2010-2016 terlihat semakin meningkat. RLS
DIY tahun 2016 mencapai 9,1 tahun, artinya rata-rata lama masa sekolah yang
dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas hingga jenjang tertinggi setara
dengan kelas 9 SLTP. RLS DIY secara umum lebih tinggi dari level nasional.
Fenomena ini menggambarkan kualitas modal manusia DIY yang lebih baik
dibandingkan dengan rata-rata nasional.
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5.

Kesehatan.
Misi pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau dengan sasaran terwujudnya
masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat dan berperilaku hidup sehat serta
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan
yang berkualitas secara adil dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Infrastruktur kesehatan yang tersedia di DIY terdiri dari rumah sakit, rumah
bersalin, puskesmas/puskesmas pembantu/puskesmas keliling, balai pengobatan,
klinik, dan apotek. Tenaga kesehatan yang tersedia terdiri dari tenaga medis
(dokter), bidan, perawat, mantra, tabib, dan lainnya. Jumlah rumah sakit di DIY pada
tahun 2016 tercatat sebanyak 73 unit terdiri dari 14 rumah sakit pemerintah dan
59 swasta. Total kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 6.249 unit.
Dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, jumlah rumah sakit dan
kapasitas tempat tidur bertambah secara nyata.
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. Persebaran fasilitas
kesehatan rumah sakit terlihat belum merata dan masih terpusat di Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
Tidak semua orang sakit mampu dilayani oleh rumah sakit yang jumlahnya
terbatas. Solusinya, pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar
di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), puskestu, dan puskesling. Pada tahun
2016, terdapat 561 unit puskesmas/puskestu/puskesling dengan rincian
puskesmas 121 unit, puskestu 319 unit, dan puskesling sebanyak 121 unit.
Distribusi tenaga kesehatan baik dokter, bidan, perawat, tenaga farmasi, maupun
yang lainnya menurut wilayah juga menunjukkan sebagian besar terdapat di Kota
Yogyakarta dan Sleman.
Tabel 2.11. Jumlah Sarana dan Tenaga Penolong Kesehatan menurut Wilayah di
DIY, 2016.
Kabupaten/Kota
Kulonprogo
Bantul
Gunungkidul

Rumah
Sakit

Rumah Sakit
Puskesmas
Bersalin

Puskesmas
Pembantu

Puskesmas
Keliling

Tenaga Medis (dokter)

Tenaga Nonmedis

Klinik

Jumlah
Spesialis

Umum

Gigi

Tenaga
Perawat

Tenaga
Bidan

Tenaga
Farmasi

Tenaga
Lainnya

8

15

21

63

21

n.a

61

94

28

183

247

530

258

86

14

14

27

67

27

57

64

85

37

186

488

884

351

140

5

0

30

110

30

24

59

88

34

181

131

440

138

50

Sleman

27

3

25

70

25

46

633

303

70

1.006

1.139

1.740

585

302

Yogyakarta

19

11

18

9

18

23

421

277

114

812

747

1.138

1.115

268

DIY

73

43

121

319

121

150

1.238

847

283

2.368

2.752

4.732

2.447

846

Sumber: Statistik Daerah DIY dalam angka 2017, BPS DIY

Setiap kecamatan di DIY rata-tata terdapat 1-2 puskesmas dan 4 puskesmas
pembantu. Satu puskesmas/puskestu rata-rata memiliki beban melayani 15 ribu
penduduk.
Indikator lain yang biasa digunakan untuk mengkaji derajat kesehatan
masyarakat adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Namun, indikator ini belum
tersedia secara berkala setiap tahun. Perkembangan angka kematian bayi DIY
dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang menurun,
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meskipun terlihat sedikit meningkat di tahun 2012. Secara tidak langsung,
fenomena ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat terutama ibu dan
bayi yang semakin membaik. Penurunan angka kematian bayi sangat erat kaitannya
dengan meningkatnya pengetahuan ibu tentang kehamilan, persalinan, dan pasca
persalinan.
Hasil SP 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% (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.
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 100% ditangani oleh tenaga
medis. Sementara, proses persalinan yang ditangani oleh tenaga non medis 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%. Perubahan preferensi masyarakat dalam
memilih tenaga penolong dan tempat melakukan persalinan mengindikasikan
adanya kemajuan dalam berfikir sekaligus menjadi variabel antara penurunan
kematian bayi.
Usia perkawinan pertama, terutama bagi wanita juga menjadi salah satu
variabel antara bagi kematian bayi. Usia perkawinan ideal secara biologis dan
psikologis bagi wanita adalah 21-25 tahun, namun Undang-Undang Perkawinan
memperbolehkan usia pernikahan bagi wanita minimal adalah 16 tahun dan
Undang-undang Perlindungan Anak minimal 18 tahun.
Berdasarkan data Susenas, mayoritas wanita pernah kawin berusia 10 tahun
ke atas melakukan perkawinan pertama pada usia 19-24 tahun. Proporsinya
mencapai 54,2% dan diikuti kelompok usia 25 tahun ke atas sebesar 24,2%. Namun
demikian, proposi wanita yang kawin pada usia 16 tahun ke bawah tercatat masih
cukup besar, yakni 7,3%. Sebagian besar di antara mereka terdapat di Gunungkidul
dengan proporsi 13,6% dan Kulon Progo 8,3%.
Peran 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. Sebagian besar balita berusia 2-4 tahun di DIY telah
mendapat asupan ASI lebih dari 24 bulan (2 tahun) dan proporsinya juga semakin
meningkat. Hal ini menjadi gambaran yang baik yang mencerminkan peningkatan
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pengetahuan ibu terkait dengan manfaat ASI bagi bayi mereka. Hal yang harus
menjadi perhatian adalah masih ada balita berusia 2-4 tahun yang mendapat
asupan ASI kurang dari 5 bulan, proporsinya sebesar 6% di tahun 2014.
Rata-rata lama periode menyusui balita berusia 2-4 tahun tercatat mendekati
18 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 Kementerian Kesehatan.
Derajat kesehatan penduduk juga bisa diukur menggunakan indikator angka
kesakitan (morbiditas). Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk yang
mengalami keluhan kesehatan pada periode tertentu.
Berdasarkan data Susenas Maret 2016, tercatat sebanyak 36% penduduk
mengalami keluhan kesehatan selama 1 bulan terakhir masa referensi pencacahan.
Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, sebanyak 47,8%
mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari dengan rata-rata lama
terganggu sebanyak 5,4 hari. Sebanyak 22,4% penduduk yang mengalami keluhan
kesehatan mengaku gangguan yang dialami cukup parah. Namun , hanya 55,4% saja
yang berobat jalan. Fasilitas yang digunakan untuk berobat jalan terutama adalah
dokter/bidan praktek dan puskesmas/puskestu.
Tabel 2.12. Proporsi Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, Rata-rata
Hari Terganggu, dan Berobat Jalan di DIY, 2016
Kabupaten/ Kota

Mengalami
Keluhan
Kesehatan

Mengganggu
Aktivitas

(1)

(2)

(3)

Kulonprogo

42.09

43.45

Bantul

34.99

Gunungkidul

Rata-rata
Lama
Terganggu

Jenis
Gangguan
Parah

Berobat
Jalan

(5)

(6)

5.28

15.63

59.00

45.07

5.20

29.57

54.37

35.38

57.39

5.31

18.15

65.17

Sleman

35.55

47.73

5.69

21.24

47.29

Yogyakarta

34.45

42.53

5.78

26.91

50.51

DIY

35.98

47.77

5.44

22.43

54.40

(4)

Sumber : Diolah dari Susenas Maret 2016, BPS
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Grafik 2.9. Distribusi Penduduk DIY yang Berobat Jalan menurut Fasilitas
Kesehatan, 2016 (persen)

Sumber : Susenas Maret 2016, BPS

Meningkatnya derajat kesehatan penduduk akan ditandai oleh usia harapan
hidup penduduk yang semakin panjang. Pada tahun 2010, angka harapan hidup
penduduk DIY pada 74,2 tahun. Hal ini berarti perkiraan rata-rata yang usia akan
dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2010 hingga akhir
hayatnya adalah 74,2 tahun. Secara bertahap, usia harapan hidup penduduk DIY
terus meningkat hingga 74,7 tahun di tahun 2016.
Dibandingkan dengan provinsi lain atau rata-rata nasional, maka angka
harapan hidup penduduk DIY cenderung lebih tinggi. Angka Harapan hidup level
nasional di tahun 2016 tercatat sebesar 70,9 tahun. Semua kabupaten/kota di DIY
tercatat memiliki angka harapan hidup lebih tinggi dari level nasional. Tingginya
angka harapan hidup penduduk DIY dipengaruhi oleh faktor gaya hidup yang
dikenal low profile disamping faktor perbaikan kualitas kesehatan dan gizi
masyarakat yang mendorong penurunan angka kematian bayi dan balita.
Tabel 2.13. Angka Harapan Hidup Penduduk Saat lahir (e0) di DIY dan Nasional,
2010-2016 (Tahun)
Kabupaten/Kota

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Kulon Progo

74.84

74.86

74.87

74.89

74.90

75.00

75.03

Bantul

73.14

73.17

73.19

73.22

73.24

73.44

73.50

Gunung Kidul

73.35

73.36

73.37

73.38

73.39

73.69

73.76

Sleman

74.43

74.44

74.46

74.47

74.47

74.57

74.60

Kota Yogyakarta

74.00

74.02

74.04

74.05

74.05

74.25

74.30

DIY

74.17

74.26

74.36

74.45

74.50

74.68

74.71

Nasional

69.81

70.01

70.20

70.40

70.59

70.78

70.90

Sumber : IPM 2010-2016, BPS
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6.

Pertanian
Lapangan usaha pertanian masih menjadi andalan DIY dalam menghasilkan
nilai tambah maupun menyerap angkatan kerja. Kelangsungan usaha pertanian
sangat ditentukan oleh keberadaan lahan. Mayoritas usaha pertanian di DIY adalah
pertanian berbasis lahan, baik lahan sawah maupun lahan bukan sawah.
Penggunaan lahan
Penggunaan lahan di wilayah DIY sebagian besar dimanfaatkan untuk
kegiatan pertanian. Luas area pertanian DIY pada tahun 2016 mencapai 241,1 ribu
hektare atau 75,7% dari luas wilayah DIY. Lahan pertanian terdiri dari lahan sawah
seluas 55,3 ribu hektare dan lahan bukan sawah seluas 185,6 ribu hektare.
Sementara, lahan bukan pertanian yang mencakup lahan untuk pemukiman,
perkantoran/pertokoan, pabrik, dan lainnya. Luasnya mencapai 77,5 ribu hektare
atau 24,3% dari luas wilayah DIY.
Lahan sawah di DIYdidominasi oleh lahan berpengairan atau beririgasi
dengan proporsi mencapai 83%. Sisanya, sebesar 17% merupakan lahan sawah
tadah hujan. Distribusi lahan sawah menurut kabupaten/kota terkonsentrasi di
Kabupaten Sleman dan Bantul dengan proporsi masing-masing sebesar 39,5% dan
27,4%. Lahan bukan sawah didominasi oleh lahan tegal/kebun dengan proporsi
56%. Sisanya, merupakan lahan hutan rakyat, tambak, kolam, empang, dan lainnya.
Berdasarkan wilayah, lahan bukan sawah sebagian besar terdapat di Kabupaten
Gunungkidul dengan proporsi mencapai 63,1%.
Tabel 2.14. Distribusi Luas Lahan menurut Penggunaan di DIY, 2014-2016
(Hektare)
Jenis Lahan

2014

2015

Luas (ha)

2016

%

Luas (Ha)

%

242 939

(76.26)

242 246

(76.04)

241 113

(75.68)

55 650

(17.47)

55 425

(17.40)

55 292

(17.36)

Berpengairan

46 300

(14.53)

45 976

(14.43)

45 880

(14.40)

Tadah hujan

9 350

(2.93)

9 449

(2.97)

9 412

(2.95)

Lahan bukan sawah

187 289

(58.79)

186 821

(58.64)

185 821

(58.33)

Tegal/kebun

104 555

(32.82)

103 786

(32.58)

103 697

(32.55)

921

(0.29)

888

(0.28)

885

(0.28)

81 813

(25.68)

82 147

(25.79)

81 239

(25.50)

75 641

(23.74)

76 334

(23.96)

77 467

(24.32)

318 580

(100)

318.580

(100)

Lahan Pertanian
Lahan sawah

Sementara tidak
diusahakan
Hutan Rakyat, Huma,
Tambak, Kolam, dll
Lahan Bukan Pertanian
Jumlah

Luas (Ha)

318.580

%

(100)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Perkembangan luas area pertanian cenderung berkurang dari tahun ke tahun
dan beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, pertokoan, pabrik, dan lainnya.
Hal yang perlu mendapat perhatian lebih serius adalah laju alih fungsi pada lahan
pertanian produktif terutama lahan sawah berpengairan yang terjadi semakin
masif. Selama periode 2005-2016, luas lahan sawah di DIY berkurang lebih dari
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2.470 hektare atau setiap tahun berkurang sebesar 224 hektare. Jika laju alih
fungsi ini terus berlangsung secara masif, maka akan menganggu produksi tanaman
bahan makanan dan stabilitas ketahanan pangan di masa mendatang.
Laju alih fungsi lahan sawah yang paling masif terjadi di Kabupaten Sleman dan
Bantul, terutama di wilayah penyangga Kota Yogyakarta.
Produksi padi
Beras menjadi komoditas pangan yang bernilai strategis, karena menjadi
bahan makanan pokok sebagian besar penduduk. Jaminan ketersediaan pasokan
beras dan stabilitas harganya menjadi bidang intervensi pemerintah baik dalam
proses produksi, distribusi, maupun konsumsi.
Produksi padi DIY dalam satuan gabah kering panen selama dua dekade
terakhir menunjukkan perkembangan yang meningkat. Produksi padi sampai
tahun 2007 berfluktuasi di bawah 700 ribu ton dan secara bertahap meningkat
sampai level 975 ribu ton di tahun 2015. Peningkatan ini didorong oleh
bertambahnya luas panen dan meningkatnya produktivitas. Namun demikian,
produksi tahun 2016 mengalami penurunan akibat turunnya produktivitas padi
sawah maupun padi ladang. Sementara, luas tanam dan luas panen cenderung
meningkat karena supplai air yang melimpah sepanjang tahun. Produktivitas padi
sawah tercatat sebesar 61,3 kw/ha dengan luas panen 116 ribu ha, sementara
produktivitas padi ladang sebesar 40,6 kw/ha dengan luas panen 41,9 ribu ha.
Produksi padi sangat 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 tercatat dua kali lipat luas panen bulan Mei-Agustus,
sementara luas panen pada bulan Mei-Agustus rata-rata dua kali lipat luas panen
bulan September-Desember.
Produksi padi sawah DIY disumbang oleh luas panen di Sleman (44,9%) dan Bantul
(25,8%) sementara produksi padi ladang disumbang oleh luas panen di
Gunungkidul (98,6%).
Produksi palawija
Komoditas palawija yang cukup potensial dibudidayakan di DIY adalah
jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan kedelai. Hal ini terlihat dari luas panen keempat
komoditas yang terlihat mendominasi dalam satu dekade terakhir. Perkembangan
luas panen dan produksi tanaman palawija di DIY selama periode 2006- 2016
terlihat cukup berfluktuasi.
Luas panen tanaman jagung mencapai puncak pada tahun 2010 seluas 86,8
ribu hektare dengan total produksi mencapai 345,6 ribu ton. Namun, produksi
jagung dalam enam tahun terakhir terlihat menurun hingga mencapai 310,3 ribu
ton di tahun 2016. Penurunan produksi jagung lebih disebabkan oleh penurunan
luas panen, karena dari sisi produktivitas cenderung meningkat.
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Produksi kedelai juga menunjukkan pola yang semakin menurun dari 39,5
ribu ton di tahun 2006 menjadi 16,8 ribu ton di tahun 2016. Penyebabnya adalah
berkurangnya luas panen. Sementara, produktivitasnya relatif berfluktuasi.
Fenomena penurunan ini menggambarkan minat petani untuk menanam kedelai
semakin menurun dan lebih memilih sayuran sebagai penggantinya.
Perkembangan luas panen dan produksi kacang tanah terlihat cukup
berfluktuasi. Produksi kacang tanah pada tahun 2016 tercatat sebesar 78,8 ribu ton.
Produksi ini turun 8,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan
produksi ini dipengaruhi oleh penurunan luas panen maupun produktivitas.
Produksi tanaman ubi kayu meningkat secara nyata di tahun 2016, meskipun
dari sisi luas panen terjadi penurunan. Peningkatan produksi didorong oleh
peningkatan produktivitas akibat pengaruh intensitas hujan yang tinggi sepanjang
tahun 2016. Sementara, produksi ubi jalar tercatat menurun hingga 46% di tahun
2016 akibat penurunan luas panen dan produktivitas. Sementara, produksi
tanaman kacang hijau tercatat meningkat akibat bertambahnya luas panen.
Tabel 2.15. Luas Panen (Hektare) dan Produksi (Ton) Tanaman Palawija di DIY,
2006-2016
Tahun

Jagung
Luas
Panen

Kedelai
Prod

Luas
Panen

Kacang Tanah
Prod
(5)

Luas
Panen

Kacang Hijau

Ubi Kayu

Prod

Luas
Panen

Prod

Luas
Panen

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Ubi Jalar
Luas
Panen

Prod

(11)

(12)

(13)

Prod

(1)

(2)

(3)

(4)

2006

70 270

223 620

33 419

39 545

68 031

66 359

967

563

60 926

1 016 270

611

6 236

2007

70 216

258 187

27 628

29 692

66 527

56 667

874

571

61 237

976 610

515

5 496

2008

71 164

285 372

32 514

34 998

64 087

63 240

769

514

62 543

892 907

610

7 656

2009

74 563

314 937

31 666

40 278

62 539

65 893

745

473

63 275

1 047 684

574

6 687

2010

86 837

345 576

33 572

38 244

58 780

58 918

1 024

610

62 563

1 114 665

599

6 484

2011

69 768

291 596

28 988

32 795

59 533

64 084

614

371

62 414

867 596

413

4 584

2012

73 766

336 608

28 554

36 033

60 725

62 901

501

300

61 815

866 357

440

5 047

2013

70 772

289 580

23 290

31 677

65 680

70 834

552

318

58 777

1 013 565

419

4 951

2014

67 657

312 236

16 337

19 579

67 532

71 582

439

261

56 120

884 931

409

5 237

2015

65 485

299 084

13 886

18 822

70 888

83 300

394

230

55 626

873 362

407

6 070

2016

65 632

310 257

12 990

16 763

68 945

75 816

461

289

52 850

1 125 375

244

3 256

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Lebih dari 84% luas tanaman palawija di DIY dibudidayakan di lahan pertanian
Gunungkidul dengan sistem penanaman secara tumpangsari dan campuran.
Produksi tanaman sayur dan buah
Komoditas sayuran semusim yang paling potensial dibudidayakan di DIY
adalah cabai dan bawang merah. Kedua komoditas banyak dibudidayakan di
sepanjang Pesisir Selatan mulai Kabupaten Kupon Progo sampai Bantul. Produksi
bawang merah pada tahun 2016 tercatat mencapai 12,2 ribu ton dengan luas panen
1.305 hektare. Produksi ini meningkat 79% dibandingkan dengan tahun 2015.
Peningkatan produksi didorong oleh bertambahnya luas panen dan peningkatan
produktivitas akibat pengaruh cuaca yang mendukung untuk budidaya.
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Produksi cabai DIY dalam lima tahun terakhir terlihat semakin meningkat.
Produksi cabai besar pada tahun 2016 tercatat mencapai 24,5 ribu ton atau
meningkat 4,7% dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan produksi didorong
oleh peningkatan luas panen yang mencapai 3.376 hektare. Produksi cabe rawit
juga tercatat meningkat 18,9% akibat peningkatan luas panen dan produktivitas.
Tabel 2.16. Produksi Sayuran Unggulan di DIY, 2012-2016 (000 Ton)
Komoditas

2012

2013

2014

2015

2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bawang Merah

11 855

9 641

12 360

8 799

12 241

Cabai Besar

16 457

17 134

17 759

23 388

24 482

Cabai Rawit

2 319

3 229

3 168

3 276

3 897

Kacang Panjang

1 862

2 431

2 939

2 783

2 331

Sawi

6 603

6 447

5 605

6 452

3 911

Terung

1 105

3 651

2 299

1 943

1 871

Kangkung
Bayam

2 121
1 257

3 130
1 552

2 467
1 322

2 845
1 544

2 547
1 839

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

65% produksi bawang merah DIY disumbang oleh Kabupaten Bantul, sementara
81% produksi cabai dihasilkan oleh Kabupaten Kulon Progo.
Tabel 2.17. Produksi Buah-buahan Unggulan di DIY, 2012-2016 (000 ton)
Komoditas
(1)
Salak

2011
(2)
25.81

2012
(3)
40.26

2013
(4)
106.14

2014
(5)
75.75

2015
(6)
73.28

2016
(7)
77.81

Pisang

38.98

61.15

56.85

56.06

51.22

53.82

Mangga

31.01

41.69

36.89

49.67

36.74

19.61

Pepaya

7.26

11.41

12.66

13.61

12.54

14.75

Nangka

15.87

21.80

26.71

26.87

28.38

26.41

Rambutan

19.78

19.47

10.52

23.07

24.54

22.73

Melon

23.37

27.82

30.78

33.06

26.79

21.60

Semangka

7.61

5.08

10.15

11.74

9.14

9.64

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Tanaman sayuran lainnya yang mengalami peningkatan produksi adalah
bayam. Sementara, produksi kacang panjang, sawi, terung, dan kangkung tercatat
mengalami penurunan produksi akibat berkurangnya luas panen.
Komoditas tanaman buah-buahan tahunan yang unggul dari sisi produksi
adalah salak dan pisang, sementara tanaman unggulan buah-buahan semusim
adalah melon dan semangka. Produksi salak tahun 2016 mencapai 77,8 ribu ton dan
meningkat 6,2% dari tahun 2015. Sebagian besar produksi salak dihasilkan di
Kabupaten Sleman. Produksi pisang tercatat sebesar 53,8 ribu ton dan sebagian
besar dihasilkan di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Sementara, produksi
melon dan semangka disumbang oleh pertanian di Kulon Progo. Produksi semangka
tercatat meningkat, sementara produksi melon sedikit menurun.
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Produksi tanaman perkebunan
Tanaman perkebunan yang cukup banyak dibudidayakan di DIY adalah
kelapa, jambu mete, kakao, tembakau rakyat dan tebu rakyat. Kelapa menjadi
komoditas yang paling dominan dengan luas tanaman mencapai 42,6 ribu hektare.
Luas tanaman kelapa sebagian besar terdapat di wilayah Kulon Progo, terutama di
daerah pesisir. Produksi kelapa selama 2016 mencapai 54,6 ribu ton atau naik 8,4%
dibandingkan dengan tahun 2015.
Tanaman jambu mete dan kakao menjadi komoditas perkebunan unggulan.
Jambu mete banyak dibudidayakan di wilayah Gunungkidul, sementara kakao
banyak diusahakan di Gunungkidul dan Kulon Progo. Produksi kedua jenis
komoditas selama tahun 2016 mengalami penurunan akibat berkurangnya luas
tanaman dan faktor cuaca yang kurang mendukung. Komoditas tembakau rakyat
sebagian besar diusahakan di wilayah Sleman, Bantul, dan Gunungkidul.
Produksi tembakau dalam beberapa tahun terakhir tercatat semakin
menurun akibat berkurangnya luas tanaman maupun pengaruh cuaca yang kurang
sesuai. Sementara, komoditas tebu rakyat yang banyak diusahakan di wilayah
Sleman dan Bantul produksinya cukup berfluktuasi. Produksi tebu rakyat tercatat
meningkat di tahun 2015, namun kembali menurun di tahun 2016.
Tabel 2.18. Luas Tanaman (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Perkebunan di DIY,
2014-2016
Komoditas

2014

2015

2016

Luas Produksi

Luas Produksi

Luas Produksi

hektar
Kelapa

43.453

Jambu mete

ton

hektar

53.465

43.016

15.871

452

kakao

5.117

1.379

Tebu rakyat

3.401

Cengkeh

ton

hektar

ton

50.383

42.660

54.607

12.460

447

10.497

273

5.156

1.632

5.161

1.609

9.888

3.319

12.705

3.262

10.206

3.213

686

3.163

453

3.058

439

Jarak pagar

1.156

376

1.024

71

651

21

Tembakau

2.031

1.544

1.978

1.453

1.037

330

Kopi

1.747

467

1.774

402

1 .52

465

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

57% hutan rakyat dan 82% hutan negara di DIY terdapat di wilayah Gunungkidul.
Ternak besar yang banyak dibudidayakan di wilayah DIY adalah sapi potong.
Populasi sapi potong sebagian besar diusahakan oleh rumah tangga peternakan di
Gunungkidul. Populasi sapi di DIY selama tiga tahun terakhir tercatat semakin
meningkat setelah mengalami penurunan tajam di tahun 2012. Jumlah sapi pada
akhir tahun 2016 tercatat sebanyak 309 ribu ekor.
Populasi sapi perah tidak sebanyak sapi potong. Budidaya sapi perah terpusat
di kawasan utara Kabupaten Sleman, terutama Kecamatan Cangkringan dengan
andil populasi di atas 90%. Budidaya sapi perah pernah mengalami kendala akibat
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aktivitas erupsi Gunung Merapi di tahun 2010, namun secara bertahap mulai
menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah populasi sapi perah di DIY
mencapai 4.059 ekor dan cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Populasi
ternak besar lainnya, yakni kerbau dan kuda juga tercatat semakin bertambah.
Tabel 2.19. Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil, dan Unggas di DIY, 2012-2016
(Ekor)
Jenis Ternak

2012

2013

2014

2015

2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kuda

1.626

1.776

1.971

2.165

2.182

Sapi

358.387

272.794

302.011

306.691

309.018

Sapi Perah

3 934

4 326

3 990

4 044

4 069

Kerbau

1 143

980

1 044

1 101

1 124

Kambing

352 223

369 730

385 477

400 001

402 976

Domba

151 772

156 860

166 567

177 578

177 212

12 782

13 579

13 021

13 083

13 735

Ayam Buras

4 060 722

3 274 886

4 242 966

4 396 884

4 455 732

Ayam Ras

9 161 499

9 320 591

10 235 123

10 718 940

10 796 801

542 209

524 887

524 358

568 716

532 636

Babi

Itik

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Populasi kambing dan domba pada tahun 2016 tercatat sebanyak 403 ribu
dan 177 ribu ekor. Populasi kambing meningkat 0,7% dibandingkan tahun 2015.
Sementara, populasi domba turun 0,2%. Populasi babi tidak sedominan kambing.
Populasi babi tahun 2016 tercatat sebanyak 13,7 ribu ekor dan sedikit meningkat
dibanding tahun 2015.
Jenis unggas yang banyak dibudidayakan di DIY adalah ayam ras (pedaging
dan petelur) dengan populasi mencapai 10,7 juta ekor. Berikutnya adalah ayam
kampung dan itik dengan populasi 4,4 juta ekor dan 568,7 ribu ekor. Populasi ketiga
jenis unggas ini mengalami peningkatan yang cukup nyata dibandingkan dengan
tahun 2015.
Produksi daging ternak dan unggas selama satu dekade terakhir cenderung
meningkat secara berfluktuasi. Produksi daging sapi mencapai puncaknya pada
tahun 2012 sebesar 8.9 ribu ton, selama tahun 2013-2015 terlihat mengalami
penurunan. Pola yang lebih berfluktuasi terlihat pada produksi daging kambing dan
domba. Jumlah produksi daging kambing dan domba meningkat nyata di tahun
2011-2015. Produksi daging kambing dan domba tahun 2015 masing-masing
tercatat sebesar 2,2 ribu ton dan 2,9 ribu ton. Produksi daging unggas mencapai
puncak pada tahun 2014 dengan jumlah produksi mencapai dan 47,0 ribu ton,
namun sedikit menurun di 2015.
Produksi perikanan
DIY memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut dan dilalui oleh
beberapa jalur sungai, sehingga memiliki potensi budidaya perikanan laut maupun
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darat. Namun, potensi ini belum dikelola secara optimal sehingga produktivitas
perikanan laut dan darat masih jauh dari harapan.
Produksi perikanan darat selama periode 2010-2016 semakin meningkat.
Produksi pada tahun 2016 tercatat mencapai 76,9 ribu ton. Hampir 96% produksi
perikanan darat merupakan hasil budidaya kolam dan sisanya merupakan hasil
budidaya tambak. Budidaya ikan darat terpusat di Kabupaten Sleman dengan
pangsa produksi 56%.
Produksi perikanan laut belum terlihat dominan, karena hanya dihasilkan
dari hasil penangkapan. Selama periode 2010-2015, produksi perikanan laut lebih
berfluktuasi dan dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim. Produksi perikanan laut
tahun 2015 tercatat sebesar 3,9 ribu ton. Kondisi cuaca yang buruk menyebabkan
gelombang Laut Selatan tinggi, sehingga banyak nelayan yang tidak melaut.
Rendahnya produksi juga disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang
mumpuni serta keterbatasan alat tangkap.
Gunungkidul menjadi penyumbang terbesar produksi perikanan laut dengan
pangsa 64% dan diikuti Bantul (20%) dan Kulonprogo (16%)
7.

Pertambangan dan Energi
DIY tidak memiliki pertambangan migas, namun memiliki potensi
pertambangan pasir besi di Pantai Selatan Kulon Progo dan penggalian Golongan C
(pasir, batu, tanah, dan sirtu) yang mayoritas terdapat di sepanjang aliran sungai
yang berhulu di Gunung Merapi.
Penggalian pasir dan sirtu menjadi tumpuan hidup sebagian penduduk yang
tinggal di lereng Merapi dan sepanjang daerah aliran sungai yang berhulu di
Gunung Merapi. Hal ini terkait dengan kualitas 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. Daya listrik yang didistribusikan semakin meningkat seiring dengan
pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi. Pada tahun 2016, jumlah
pelanggan listrik di DIY tercatat sebanyak 1.083 ribu dan meningkat 4,8% dari
tahun sebelumnya. Sementara, daya listrik yang terpasang dan terjual tercatat
sebesar 1.577 juta Kwh dan 2.698 juta Kwh. Dibandingkan tahun 2015, daya listrik
yang terjual meningkat sebesar 8,6%.
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Tabel 2.20. Jumlah Pelanggan (000 unit), Daya Listrik Terpasang dan Terjual (Juta
Kwh) di DIY, 2000-2016
Pelanggan
Tahun

Jumlah
(000)

Pertumbuhan
(%)

Daya Terpasang
Kwh
(Juta)

Pertumbuhan
(%)

Daya Terjual
Kwh
(Juta)

Pertumbuhan
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2005

691

3.53

745

6.72

1,343

7.95

2006

674

-2.38

765

2.74

1,356

0.91

2007

746

10.59

837

9.46

1,482

9.29

2008

770

3.32

882

5.38

1,578

6.54

2009

793

2.89

925

4.80

1,706

8.08

2010

820

3.44

979

5.84

1,809

6.04

2011

852

3.87

1,051

7.37

1,870

3.36

2012

892

4.73

1,131

7.61

2,044

9.31

2013

936

4.93

1,235

9.19

2,046

0.12

2014

972

3.90

1,320

6.93

2,370

15.80

2015

1,034

6.34

1,449

9.72

2,484

4.83

2016

1,083

4.75

1,577

8.87

2,698

8.62

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Komposisi pengguna layanan listrik dikategorikan rumah tangga, usaha,
industri dan umum (pemerintah, kegiatan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan,
tempat ibadah dan lainnya). Pada tahun 2016, pelanggan listrik terbesar di DIY
adalah kelompok rumah tangga sebesar 91%. Meski dominan dari sisi jumlah
pelanggan, pangsa daya listrik yang dikonsumsi oleh rumah tangga hanya 55,3%
daya listrik yang terjual. Konsumen terbesar berikutnya adalah kegiatan usaha yang
mencakup perdagangan, hotel, restoran, perkantoran dan lainnya dengan proporsi
sebesar 5,3%. Total daya listrik yang dikonsumsi oleh kelompok ini mencapai
24,4% dan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi pelanggan
dari kelompok umum mencapai 3,4% dengan total konsumsi mencapai 12,4%.
Sementara, pelanggan dari kelompok industri hanya 0,06%, dengan total konsumsi
daya sebesar 8,9% dari total daya listrik yang terjual.
Air bersih
Air bersih digunakan penduduk sebagai sumber air minum, MCK, dan lainnya.
Tidak semua penduduk mampu menyediakan dan memenuhi 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 sebesar
2.071 liter/detik. Namun, penggunaan efektif baru sebesar 1.814 liter/detik atau
87,6%. Dibandingkan 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% atau
Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2019

>> 31 | H a l a m a n

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 m3 atau sebesar 2,0%.
Volume air bersih yang terbesar disalurkan ke konsumen rumah tangga
dengan jumlah mencapai 24.151 m3 atau 88,0% dari total volume air yang
disalurkan. Instansi pemerintah mengkonsumsi air bersih dengan volume
mencapai 1.031 ribu m3 atau 3,8%. Kelompok niaga dan industri serta institusi
sosial mengkonsumsi air bersih dengan porsi masing-masing sebesar 3,0% dan
3,3%. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, konsumsi kelompok niaga
dan jasa cenderung menurun, tetapi kelompok institusi pemerintah dan sosial
justru meningkat. Volume air yang susut akibat kualitas jaringan distribusi yang
memburuk karena faktor usia maupun pemakaian illegal juga masih cukup besar.
Volume susut pada tahun 2015 tercatat sebesar 0,6%.
8.

Industri pengolahan
Lapangan usaha industri pengolahan memiliki andil cukup besar dalam
perekonomian DIY, baik dalam menghasilkan nilai tambah maupun menyerap
tenaga kerja. Struktur lapangan usaha industri pengolahan berdasarkan hasil SE2016 didominasi oleh usaha berskala mikro kecil (UMK), sementara usaha yang
berskala menengah besar (UMB) jumlahnya sangat kecil.
Populasi Usaha Industri Besar dan Sedang
Data perusahaan Industri Besar dan Sedang (IBS) diperoleh melalui Survei IBS
yang dilakukan secara berkala terhadap semua unit perusahaan (populasi) IBS.
BPS menggolongkan skala usaha industri menggunakan pendekatan jumlah tenaga
kerja. Industri mikro/rumah tangga adalah usaha industri yang memiliki jumlah
tenaga kerja <4 orang; industri kecil memiliki tenaga kerja 5-19 orang; Industri
sedang memiliki tenaga kerja 20-99 orang; dan industri besar memiliki tenaga kerja
>99 orang.
Jumlah UMK di DIY hasil SE 2016 mencapai 145.765 usaha (99.5%) dan menyerap
292 ribu tenaga kerja. Sementara, jumlah UMB sebanyak 671 usaha (0.5%) dan
menyerap 83,4 ribu tenaga kerja.
Jumlah perusahaan IBS yang respon berdasarkan Survei IBS tahun 2015
sebanyak 351 perusahaan. Populasi perusahaan industri terbesar berdasarkan
golongan usaha adalah industri furnitur sebanyak 54 perusahaan atau 15,4% dari
seluruh perusahaan IBS. Populasi terbesar berikutnya, secara berturut- turut
adalah industri industri pakaian jadi (12,5%), industri makanan dan minuman
(12,2%), industri barang galian (11,4%), dan industri tekstil (10,5%). Populasi
golongan industri yang lainnya bervariasi dengan proporsi kurang dari 10%.
Tenaga Kerja, Upah, dan Produktivitas IBS
Tenaga kerja menjadi faktor produksi terpenting, selain modal dan bahan
baku. Jumlah tenaga kerja pada perusahaan IBS DIY tahun 2015 tercatat sebanyak
59.839 orang. Komposisinya terdiri dari 50,6% tenaga kerja perempuan dan 49,4%
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laki-laki. 58.676. Jumlah tenaga kerja yang terserap perusahaan IBS tahun 2015
meningkat 2% dibandingkan dengan tahun 2014. Peningkatan tenaga kerja
terbesar terjadi pada golongan industri barang dari logam dan industri makanan
dan minuman.
Struktur tenaga kerja berdasarkan golongan usaha didominasi oleh industri
pakaian jadi. Jumlah pekerja industri pakaian jadi sebanyak 11.943 orang atau
memiliki andil 20%. Berikutnya adalah industri tekstil dan industri makanan
dengan andil tenaga kerja masing-masing sebesar 17% dan 12%. Golongan industri
yang lainnya memiliki andil dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah bervariasi
di bawah 10%.
Total balas jasa yang dibayarkan perusahaan IBS pada tahun 2015 mencapai
Rp1,4 triliun. Nilai nominal total upah ini meningkat 22% dibandingkan dengan
tahun 2014. Rata-rata upah per tenaga kerja selama tahun 2015 sebesar Rp23,9 juta
dan meningkat 19% dibandingkan dengan rata-rata upah tahun 2017. Peningkatan
rata-rata upah ini dipengaruhi oleh kebijakan upah minimum dan produktivitas
pekerja yang meningkat. Nilai nominal upah pekerja yang tertinggi tercatat pada
pada golongan industri pakaian jadi sebesar Rp326,8 miliar. Artinya, secara ratarata satu orang pekerja industri pakaian jadi menerima upah sebesar Rp27,4 juta
setahun. Nilai upah per pekerja yang tertinggi terdapat pada golongan industri
batubara, kimia dan obat sebesar Rp45,5 juta setahun.
Produktivitas pekerja yang diukur dari rasio output per pekerja menunjukkan
kecenderungan yang semakin meningkat. Padatahun 2015, produktivitas pekerja
tercatat sebesar Rp264,2 juta per pekerja. Produktivitas pekerja yang tertinggi
tercatat pada golongan industri karet dan produk dari karet serta industri makanan
dan minuman. Sementara, produktivitas pekerja terendah terdapat pada industri
kayu dan barang dari kayu.
Struktur Input dan Output IBS
Input produksi perusahaan IBS mencakup biaya bahan baku dan bahan
penolong; biaya listrik, bahan bakar dan pelumas; biaya sewa gedung, mesin, dan
alat-alat; dan biaya lainnya. Nilai output mencakup nilai barang yang dihasilkan,
tenaga listrik yang dijual, pendapatan dari jasa, selisih nilai stok barang setengah
jadi, dan penerimaan lain.
Nilai output yang dihasilkan perusahaan IBS di DIY selama tahun 2015
mencapai Rp15,8 triliun. Penyumbang output terbesar adalah industri makanan
dan minuman dengan andil 27,6%. Andil terbesar berikutnya disumbang oleh
industri tekstil, pakaian jadi, dan karet dengan andil masing- masing sebesar 13,5%,
13,2%, dan 11,8%. Golongan industri yang lainnya memberi sumbangan bervariasi
kurang dari 8% terhadap total nilai output IBS.
Total nilai input produksi atau biaya antara yang digunakan dalam proses
produksi IBS selama tahun 2015 mencapai Rp7,8 triliun. Artinya, selama tahun
2015 seluruh perusahaan IBS di DIY mampu menghasilkan Nilai Tambah Bruto
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(NTB) sebesar Rp8,0 triliun. Andil input maupun NTB menurut golongan industri
sebanding dengan nilai outputnya. Golongan industri makanan dan minuman
memiliki andil NTB terbesar. Berikutnya secara berturut-turut adalah industri
tembakau, tekstil, dan pakaian jadi.
Rasio input-output atau rasio biaya antara menunjukkan seberapa besar
kebutuhan input antara dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan satu unit
output. Nilai rasio input-output perusahaan IBS pada tahun 2015 tercatat sebesar
0,49. Rasio ini sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar
0,44. Peningkatan rasio input - output ini menggambarkan tingkat efisiensi dalam
proses produksi yang sedikit menurun. Nilai rasio input-output yang tertinggi
dihasilkan oleh golongan industri kulit dan barang dari kulit dan yang terendah
dihasilkan industri makanan dan minuman. rtinya, golongan industri makanan dan
minuman tercatat paling efisien dan industri kulit dan barang dari kulit paling tidak
efisien dalam pemanfaatan input.
Status Permodalan Perusahaan IBS
Status permodalan perusahaan industri bisa berasal dari penanaman modal
dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), dan nonfasilitas.
Berdasarkan hasil Survei IBS, mayoritas perusahaan IBS selama tujuh tahun
terakhir memiliki status modal nonfasilitas dengan jumlah 78,9% pada tahun 2014.
Proporsi perusahan yang berstatus modal PMDN dan PMA masing-masing
sebanyak 12,7% dan 8,4%.
Industri Kecil dan Mikro (UMK)
Dari sisi jumlah, lapangan usaha industri pengolahan di DIY didominasi oleh
industri yang berskala kecil dan mikro (usaha rumah tangga). Hasil Sensus Ekonomi
2016 menunjukkan populasi industri kecil dan mikro DIY mencapai 99,5%.
Kelompok industri mikro kecil ini terbukti memiliki daya tahan yang kuat terhadap
guncangan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Namun, perkembangannya
sering terkendala oleh keterbatasan modal dan strategi pemasaran.
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) DIY terlihat cukup berfluktuasi dan memiliki
kecenderungan semakin meningkat. Posisi indeks pada triwulan II 2017 tercatat
pada level 149. Secara umum, nilai indeks produksi UMK DIY berada di bawah level
nasional, meskipun selama triwulan I-II 2017 level DIY sudah lebih tinggi dari
nasional.
Nilai rata-rata indeks produksi tahunan 2011-2016 juga semakin meningkat.
Nilai indeks tumbuh negatif sebesar 5,4% di tahun tahun 2012, namun kembali
dalam empat tahun terakhir tercatat selalu tumbuh positif. Posisi nilai rata-rata
indeks produksi tahun 2016 berada pada level 130,2 dan tumbuh 6,4% dari tahun
2015. Angka sebesar 130,2 ini mengandung arti selama periode 2010-2016 terjadi
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kenaikan produksi industri kecil dan mikro sebesar 30,2% atau tumbuh 4,5% per
tahun.
Grafik 2.10. Perkembangan Indeks Produksi Triwulanan IMK DIY dan Nasional,
2011-2016 (2010=100)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Potensi UMK industri di DIY merupakan industri pendukung pariwisata seperti
makanan dan minuman, kerajinan/kriya, dan lainnya.
9.

Konstruksi
Lapangan usaha konstruksi mencakup kegiatan pekerjaan pembangunan,
perbaikan, penambahan, dan perubahan. Kegiatan konstruksi mencakup
konstruksi bangunan gedung (tempat tinggal, perkantoran, pertokoan), bangunan
sipil (jalan raya, jembatan, rel, pelabuhan, dan lainnya), dan konstruksi khusus
(penyiapan lahan, instalasi gedung, dan lainnya).
Perkembangan Kegiatan Konstruksi
Kegiatan konstruksi senantiasa tumbuh searah dengan perkembangan
kegiatan investasi fisik. Lapangan usaha konstruksi mampu memberikan andil yang
cukup nyata sebesar 9,4% terhadap perekonomian DIY tahun 2016. Kegiatan
konstruksi bisa dilakukan sendiri oleh individu atau perorangan atau perusahaan
atas dasar kontrak.
Jumlah perusahaan konstruksi yang beroperasi di DIY dan melakukan
kegiatan konstruksi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.006 unit perusahaan.
Rinciannya adalah 871 perusahaan berskala kecil, 133 berskala menengah, dan 2
berskala besar. Dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah perusahaan yang
beroperasi sedikit menurun. Penurunan jumlah perusahaan konstruksi tidak selalu
berkorelasi dengan penurunan kegiatan konstruksi. Tidak adanya ketentuan yang
mengatur kegiatan konstruksi di suatu wilayah tertentu harus dilakukan oleh
perusahaan konstruksi di daerah yang sama. Sering terjadi perusahaan konstruksi
yang berdomisili di DIY mengerjakan proyek di luar wilayah DIY atau sebaliknya.
Jumlah tenaga kerja tetap yang bekerja di perusahaan konstruksi pada tahun
2015 tercatat sebanyak 22.579 pekerja atau meningkat 0,43% dari tahun 2014.
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Sementara, jumlah hari orang pekerja harian selama tahun 2015 mencapai 22,0 juta
atau meningkat 6,7% dibandingkan dengan 2014. Nilai total balas jasa pekerja
selama tahun 2015 juga meningkat 7,3% dari tahun 2014. Beberapa indikator
kegiatan konstruksi tersebut menggambarkan kegiatan konstruksi yang dilakukan
perusahaan meningkat meskipun dari sisi jumlah perusahaan turun. Hal ini juga
diperjelas oleh nilai pekerjaan konstruksi yang diselesaikan oleh perusahaan
selama tahun 2015 yang mencapai Rp6,7 triliun atau naik 8,4% dari tahun 2014.
Jenis konstruksi yang paling dominan dari sisi nilai adalah konstruksi bangunan
sipil dengan proporsi mendekati 60%, diikuti oleh konstruksi bangunan gedung,
dan konstruksi khusus dengan proporsi masing-masing di atas 20%.
Kegiatan konstruksi perorangan selama tahun 2016 menunjukkan
perkembangan yang cukup baik. Rata-rata jumlah pekerja tetap tercatat sebanyak
1 orang dengan rata-rata pekerja harian 3 orang. Rata-rata upah pekerja tetap per
bulan tercatat sebesar Rp1,4 juta dan sedikit meningkat dibandingkan dengan
tahun 2015. Demikian pula dengan rata-rata upah pekerja harian maupun total
upah pekerja selama setahun juga tercatat meningkat. Jenis kegiatan konstruksi
yang paling banyak dilakukan oleh usaha konstruksi perorangan adalah konstruksi
gedung, diikuti oleh konstruksi sipil dan khusus.
Jenis kegiatan konstruksi oleh perusahaan yang paling dominan adalah konstruksi
bangunan sipil seperti jalan raya dan jembatan serta konstruksi bangunan gedung
tempat tinggal, pertokoan, dan perkantoran.
Penguasaan Tempat Tinggal
Kontribusi rumah tangga dalam kegiatan konstruksi terutama bangunan
tempat tinggal masih sangat vital. Hal ini ditandai oleh sebagian besar bangunan
tempat tinggal yang berstatus milik sendiri. Berdasarkan data Susenas tahun 2016,
rumah tangga yang menempati tempat tinggal milik sendiri
tercatat mencapai 77,4%. Berikutnya diikuti oleh rumah tangga yang
menempati tempat secara kontrak/sewa, dengan proporsi mencapai 14,1%. Rumah
tangga yang menempati tempat tinggal milik orang tua, bebas sewa, rumah dinas,
dan lainnya memiliki porsi 8,5%.
Meskipun sama-sama didominasi oleh rumah tangga yang menempati rumah
milik sendiri, persentase rumah tangga yang tinggal di perdesaan jauh lebih besar
dibandingkan dengan perkotaan. Di daerah perdesaan rumah tangga yang
menempati rumah sendiri proporsinya di atas 95%, sementara di daerah perkotaan
sekitar 65%. Status penggunaan tempat tinggal di perkotaan cenderung lebih
bervariasi baik sewa per bulan maupun secara kontrak selama jangka waktu
tertentu. Status penguasaan tempat tinggal di wilayah-wilayah yang menjadi pusat
pendidikan pada umumnya didominasi oleh pelajar/mahasiswa atau kaum urban
yang tinggal secara kontrak atau sewa. Distribusi penguasaan tempat tinggal oleh
rumah tangga menurut kabupaten/kota. Mayoritas rumah tangga di semua
kabupaten/kota menempati tempat tinggal milik sendiri, meskipun proporsinya
bervariasi.
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10. Hotel dan Pariwisata
Visi pembangunan pariwisata DIY adalah mewujudkan 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.
Hotel dan Akomodasi Lainnya
Jenis akomodasi dikategorikan menjadi hotel bintang dan nonbintang, villa,
penginapan, hostel, dan akomodasi lainnya. Jumlah hotel bintang di DIY pada akhir
tahun 2016 tercatat sebanyak 89 unit dengan rincian di Kabupaten Bantul dan
Gunungkidul masing-masing 1 hotel, 32 hotel di Kabupaten Sleman, dan 55 hotel di
Kota Yogyakarta. Perkembangan jumlah hotel bintang di DIY mulai marak sejak
tahun 2011, sebagai respon meningkatnya permintaan pariwisata. Jumlah kamar
hotel bintang pada tahun 2016 tercatat sebanyak 9.256 kamar dengan kapasitas
tempat tidur sebanyak 14.432 tepat tidur. Jumlah kamar dan tempat tidur
meningkat searah dengan peningkatan jumlah hotel.
Jumlah akomodasi hotel nonbintang di akhir tahun 2016 tercatat sebanyak
1.076 hotel. Penyebarannya adalah Kulon Progo 26 unit, Bantul 265 unit,
Gunungkidul 69 unit, Sleman 354 unit, dan Kota Yogyakarta 362 unit. Jumlah kamar
tidur yang tersedia tercatat sebanyak 14.136 unit dengan kapasitas tempat tidur
20.027 unit. Jumlah hotel non bintang cenderung berkurang dalam beberapa tahun
terakhir, namun jumlah kamar dan tempat tidur cenderung meningkat.
Tabel 2.21. Jumlah Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur di DIY menurut Jenis Hotel,
2004-2016 (Unit)
Tahun

Hotel Bintang
Hotel

Kamar

Hotel Non Bintang
Tempat
Tidur

Hotel

Kamar

Tempat
Tidur

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2004

36

3 416

5 555

1 092

11 278

17 307

2005

36

3 415

5 573

1 089

11 221

17 228

2006

37

3 458

5 640

1 046

11 307

17 459

2007

38

3 458

5 640

1 039

11 307

17 459

2008

34

3 297

5 439

1 095

12 158

18 270

2009

34

3 373

5 633

1 092

12 091

17 735

2010

36

3 631

5 807

1 098

12 519

18 293

2011
2012

41
54

3 953
5 150

6 389
8 171

1 063
1 100

12 407
13 309

18 586
21 720

2013

61

5 801

9 280

1 109

13 547

21 549

2014
2015
2016

71
85
89

6 864
8 763
9 256

10 725
13 709
14 432

1 067
1 081
1 076

13 624
13 831
14 136

19 860
19 896
20 027

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY
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Proporsi wisatawan yang menginap di hotel bintang mencapai 47%, sementara di
hotel non bintang sebesar 53%.
Grafik 2.11. Jumlah Wisatawan Domestik dan Asing yang Menginap di DIY, 20052016 (000 Jiwa)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Jumlah Kunjungan Wisatawan
Indikator yang dapat menggambarkan aktivitas pariwisata adalah jumlah
kunjungan wisatawan. DIY dikenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia
selain Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Khasanah kekayaan wisata DIY
sangat beragam, baik wisata alam maupun wisata budaya, wisata yang sifatnya
masal maupun minat khusus.
Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara dapat diukur
dengan pendekatan jumlah tamu yang menginap di hotel atau menurut catatan
pengunjung di setiap kawasan wisata. Kelemahan pengukuran dengan pendekatan
jumlah tamu yang menginap di hotel adalah tidak mampu mencatat wisatawan yang
tidak menginap.
Jumlah kunjungan wisata ke DIY selama periode 2005-2016 menunjukkan
kecenderungan meningkat, meskipun cukup berfluktuasi. Kunjungan wisata
tercatat mengalami penurunan pada tahun 2006 dan 2010 sebagai dampak dari
gempa bumi 2006 dan erupsi Merapi tahun 2010. Namun, dalam enam tahun
terakhir jumlahnya terus meningkat secara nyata. Pada tahun 2016, jumlah
wisatawan yang menginap di DIY mencapai 4,4 juta. Rinciannya adalah 4,2 juta
wisatawan domestik dan 215 ribu wisatawan asing. Kunjungan wisatawan
domestik selama 2005-2015 tumbuh 5,8% per tahun. Kunjungan wisatawan asing
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tumbuh 9,5% per tahun, meskipun di tahun 2016 sedikit menurun. Wisatawan
domestik lebih mendominasi dengan pangsa 95%.
Berdasarkan negara asal, wisatawan asing yang berkunjung ke DIY pada
tahun 2015 didominasi oleh wisatawan dari Belanda. Proporsinya mencapai
10,8%. Berikutnya secara berturut-turut adalah wisatawan dari Jepang (9,6%), dan
Malaysia (9,1%). Peta negara asal wisatawan dalam beberapa tahun tidak berubah,
tapi dari sisi proporsi menjadi semakin homogen. Wisatawan dari Belanda dan
Jepang terlihat dominan karena adanya ikatan historis antara kedua negara dengan
Indonesia khususnya Yogyakarta.
Grafik 2.12. Pangsa Wisatawan Asing yang Berkunjung ke DIY menurut Negara
Asal, 2015 (persen)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

47% pangsa kunjungan wisatawan asing berasal dari negara-negara di kawasan
Asia khususnya ASEAN dan 38% berasal dari kawasan Eropa.
Rata-rata Lama Menginap
Kinerja pariwisata juga bisa diukur menggunakan indikator rata-rata lama
menginap tamu di hotel (Length of Stay - LOS). Semakin tinggi nilai LOS
menggambarkan lama wisatawan tinggal di wilayah DIY semakin panjang. Artinya,
pengeluaran atau konsumsinya akan semakin besar. Semakin besar konsumsi
wisatawan akan menggerakkan perekonomian di sisi supplai terutama yang terkait
dengan lapangan usaha hotel, restoran, industri kreatif, transportasi dan
komunikasi, serta jasa lainnya.
Kendati volume wisatawan asing tidak sedominan wisatawan domestik, ratarata lama menginap di hotel tercatat lebih panjang. Rata-rata lama menginap di
hotel seorang wisatawan asing pada tahun 2016 mencapai 2 malam. Sementara,
rata-rata lama menginap wisatawan domestik di hotel hanya 1,4 malam.
Perkembangan rata-rata lama menginap wisatawan asing selama periode 20022016 memiliki kecenderungan semakin menurun. Sementara, rata-rata lama
menginap wisatawan domestik relatif stabil.
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Secara umum, rata-rata lama menginap tamu hotel menurut bulan
menunjukkan adanya pola musiman. Namun demikian, tidak ada hubungan yang
sistematis antara jumlah kunjungan dan rata-rata lama menginap. Rata-rata lama
menginap yang tertinggi biasa terjadi bersamaan dengan momentum liburan
sekolah, perayaan hari raya, dan pergantian tahun.
Grafik 2.13. Tingkat Penghunian Kamar menurut Jenis Hotel di DIY, 1998-2016
(persen)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

LOS dan TPK hotel bintang cenderung lebih tinggi dari hotel non bintang, karena
aktivitas MICE (Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions) di hotel bintang
lebih marak.
11. Transportasi dan Komunikasi
Visi pembangunan bidang perhubungan, transportasi, dan informatika DIY
adalah terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung
pariwisata, pendidikan dan budaya, serta terwujudnya Jogja Cyber Province dan
masyarakat informasi menuju peradaban baru yang mendukung keistimewaan DIY.
Panjang Jalan
Indikator yang menggambarkan kualitas infrastruktur transportasi darat
adalah panjang jalan beserta kualitasnya. Jalan menjadi infrastruktur strategis yang
akan menentukan kelancaran jalur distribusi bahan baku maupun output hasil
produksi. Jalan yang berada di wilayah DIY terdiri dari tiga jenis, yakni: jalan negara,
jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.
Panjang jalan negara di wilayah DIY pada akhir tahun 2015 tercatat sepanjang
247,9 km yang tersebar di empat kabupaten. Berdasarkan kualitasnya, 89,0% jalan
negara berada dalam kondisi baik dan sisanya dalam kondisi sedang. Panjang jalan
provinsi tercatat sepanjang 619,3 km dan 37,4% di antaranya berada dalam kondisi
baik. Sedangkan sisanya, sebanyak 36,6% berada dalam kondisi sedang dan 22,9%
rusak. Panjang jalan kabupaten/kota tercatat sepanjang 2.890,3 km dan 64,1%nya
di antaranya berada dalam kondisi baik.
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Tabel 2.22. Panjang Jalan Negara, Provinsi, dan Kabupaten serta Kondisi Jalan
Berkualitas Baik di DIY menurut Kabupaten/Kota
Kabupaten/ Kota
(1)
Kulon Progo

Jalan Negara
Panjang Kondisi Baik
(Km)
(%)
(2)
(3)

Jalan Provinsi
Panjang Kondisi Baik
(Km)
(%)
(4)
(5)

Jalan Kabupaten
Panjang Kondisi Baik
(Km)
(%)
(6)
(7)

28.32

(96.93)

145.54

(33.53)

647.80

(80.00)

Bantul

78.37

(93.66)

122.98

(49.28)

609.44

(54.27)

Gunungkidul

61.08

(92.57)

212.39

(26.12)

686.00

(69.85)

Sleman

80.15

Yogyakarta
DIY

(79.01)

138.43

(48.11)

699.50

(54.26)

-

-

-

-

248.09

(58.54)

247.92

(89.03)

619.34

(37.37)

2,890.83

(64.10)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Angkutan Darat
Berdasarkan data Ditlantas Polda DIY, jumlah kendaraan bermotor yang
terdaftar di wilayah DIY pada akhir tahun 2015 mencapai 2,2 juta unit. Mobil
penumpang tercatat sebanyak 206,7 ribu unit dan tumbuh 10,7% per tahun selama
periode 2010-2015. Angkutan bus dan mobil beban (truk) masing- masing tercatat
sebanyak 11.558 unit dan 61.143 unit atau tumbuh 1,1% dan 7,5% per tahun.
Jumlah sepeda motor cukup dominan sebanyak 1,9 juta unit dan tumbuh 7,9% per
tahun. Sebaran kendaraan bermotor menurut wilayah terpusat di Sleman dan
Bantul dengan proporsi masing-masing sebesar 35,6% dan 24,6%.
Kereta api menjadi alternatif transportasi darat untuk penumpang dan
barang. Jumlah penumpang yang menggunakan jasa kereta api pada tahun 2016
tercatat sebanyak 4,07 juta orang dan meningkat 15% dibandingkan tahun 2015.
Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penumpang kelas ekonomi yang
tumbuh 22,1% dan memiliki andil 57,2% terhadap total penumpang. Sementara,
angkutan kereta api barang selama tahun 2016 meningkat 10,9% dan didominasi
oleh angkutan BBM dengan porsi 96,1%.
Angkutan Udara
Angkutan udara memiliki peran yang sangat strategis. Namun, kapasitas
Bandara Adisutjipto sudah tidak mampu menampung lalu lintas udara komersial
keluar dan menuju DIY akibat terbatasnya kawasan dan fungsi utama bandara
untuk kepentingan militer. Sebagai alternatif, sedang dibangun bandar udara baru
di wilayah Kulon Progo.
Pada tahun 2015, jumlah penerbangan yang datang ke Bandara Adisutjipto
tercatat sebanyak 23.171 kali dan meningkat 6,6% dari tahun sebelumnya.
Sementara, jumlah penerbangan yang berangkat tercatat sebanyak 22.976 kali dan
meningkat 5,7%. Jumlah penumpang yang datang tercatat sebanyak 3,0 juta atau
tumbuh 2,2%. Sementara, penumpang berangkat tercatat 2,97 juta atau tumbuh
1,7% dan yang transit turun 37%. Jumlah barang yang dibongkar dari bagasi
maupun kargo tercatat meningkat 8,5% dari tahun sebelumnya. Sementara, barang
yang dimuat meningkat 6,1%.
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Media Komunikasi
Informasi bisa diakses penduduk melalui berbagai media seperti: surat kabar,
radio, televisi, dan internet. Jumlah media cetak di wilayah DIY tercatat sebanyak
11 unit, stasiun radio termasuk radio komunitas sebanyak 65 unit, stasiun televisi
sebanyak 4 unit, dan stasiun televisi berjejaring 12 unit. Proporsi penduduk DIY
berusia 15 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir dari
Maret 2015 mencapai 35%. Media yang paling banyak digunakan untuk mengakses
internet adalah HP dan laptop.
12. Perbankan dan Investasi
Perkembangan aktivitas perbankan dapat dilihat dari kelembagaan, nilai aset,
pinjaman pihak ketiga, dan kredit yang disalurkan. Sementara, aktivitas investasi
dapat diketahui dari realisasi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri.
Kelembagaan
Jumlah bank yang beroperasi di wilayah DIY pada akhir tahun 2015 tercatat
sebanyak 105 unit. Rinciannya terdiri dari 4 bank pemerintah, 34 bank swasta
nasional, 2 bank pembangunan daerah, dan 65 bank perkreditan rakyat. Sementara,
jumlah kantor pelayanan bank tercatat sebanyak 744 unit, terdiri dari 150 unit
kantor bank pemerintah, 203 unit kantor bank swasta nasional, 143 unit kantor
bank pembangunan daerah, dan 248 unit kantor BPR. Jumlah kantor pelayanan
bank yang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah BPR.
Perkembangan Kegiatan Perbankan
Aktivitas perbankan di DIY selama periode 2008-2016 menunjukkan
perkembangan yang meningkat. Nilai aset perbankan pada akhir tahun 2016
tercatat sebesar Rp66,0 triliun dan secara nominal tumbuh 11,3% dibandingkan
tahun 2015. Sekitar 90% dari total aset perbankan merupakan aset bank umum
baik pemerintah maupun swasta. Sisanya merupakan aset Bank Perkreditan
Rakyat. Sementara, dari sisi jenis usaha bank nilai aset didominasi oleh bank
konvensional (92%) dan 8% sisanya merupakan aset bank syariah.
Tabel 2.23. Jumlah Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit Perbankan di DIY, 20082016 (miliar Rp)
Tahun

Aset (miliar Rp)

Dana Pihak Ketiga
(miliar Rp)

Kredit (miliar Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

2008

20 919

(10.34)

18 017

(9.53)

10 475

(15.64)

2009

24 572

(17.46)

21 034

(16.75)

11 723

(11.91)

2010

29 212

(18.88)

24 524

(16.59)

14 581

(24.38)

2011

33 923

(16.13)

28 775

(17.33)

17 939

(23.03)

2012

40 749

(20.12)

34 882

(21.23)

21 840

(21.75)

2013

47 222

(15.88)

39 816

(13.33)

25 571

(17.08)

2014

53 675

(13.67)

44 652

(12.15)

29 746

(16.33)

2015

59 330

(10.54)

49 505

(10.87)

31 435

(5.68)

2016

66 009

(11.26)

54 435

(9.96)

34 575

(9.99)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY
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Peningkatan aset dari sisi pasiva didorong oleh peningkatan simpanan/dana
pihak ketiga yang tumbuh sebesar 10%. Nominal dana pihak ketiga yang mampu
dihimpun dari masyarakat sampai akhir tahun 2016 mencapai Rp54,4 triliun.
Meskipun tingkat suku bunga mengalami penurunan sejalan dengan penurunan BI
rate, minat masyarakat untuk menyimpan dana di tabungan masih tinggi yang
terlihat dari besarnya share dana milik perorangan yang lebih dari 75%. Dari sisi
aktiva, peningkatan aset didorong oleh kenaikan jumlah kredit yang disalurkan
yang mampu tumbuh 10%. Jumlah nominal kredit yang tersalurkan mencapai
Rp34,6 triliun. Penggunaan kredit sebagian besar untuk kegiatan konsumsi dengan
pangsa 39,5%.%tase pemanfaatan kredit untuk modal kerja dan investasi masingmasing sebesar sebesar 38,7% dan 21,8%.
Grafik 2.14.

Distribusi Pemanfaatan Kredit menurut Lapangan Usaha, 2016
(persen)

Sumber : KEER DIY, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY

Secara sektoral, pemanfaatan kredit perbankan tahun 2016 yang terbesar
disalurkan ke sektor bukan lapangan usaha (lainnya), terutama kredit konsumsi
dengan porsi 40%. Proporsi terbesar berikutnya adalah kredit sektor perdagangan
sebesar 35% dan sektor jasa sebesar 12%. Proporsi kredit untuk lapangan usaha
yang lainnya berada di bawah 7%.
Kinerja perbankan juga dapat diukur dari nilai Loan to Deposit Ratio (LDR)
yang dihitung dari rasio antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah dana
yang dihimpun dari masyarakat. LDR di DIY pada akhir tahun 2016 mencapai
63,5% dan relatif sama dibanding tahun 2015. Semakin rendah nilai LDR
menggambarkan peran dan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi
keuangan berjalan kurang optimal, terlebih jika kredit yang disalurkan digunakan
untuk kegiatan yang sifatnya tidak produktif. Nilai LDR selama 2007-2016 masih
berada di bawah ketentuan minimum LDR yang sebesar 78%. Belum optimalnya
LDR salah satunya disebabkan oleh persoalan rendahnya penyaluran kredit
terutama dari bank umum yang dihimpun di Kabupaten Sleman dan Kota
Yogyakarta. Share dana pihak ketiga di kedua wilayah sangat dominan, namun
pangsa kredit yang tersalurkan dikedua wilayah lebih rendah. Akibatnya, LDR di
Sleman dan Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2016 tercatat paling rendah. LDR
yang tertinggi terjadi di Gunungkidul sebesar 126,3%, artinya dana pihak ketiga
yang dihimpun oleh bank umum belum mampu untuk mencukupi permintaan
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kredit oleh masyarakat dan pelaku usaha sehingga harus dicukupi dari daerah
lainnya.
Non-Performing Loans (NPLs) merupakan indikator yang menunjukkan
tingkat resiko kredit perbankan. Nilai NPLs tahun 2007-2016 menunjukkan pola
semakin menurun. Penurunan ini menunjukkan resiko perbankan dalam
menyalurkan
kredit
menjadi
semakin
rendah
atau
tingkat
pembayaran/pengembalian cicilan menjadi lebih lancar. NPLs mencapai level
terendah tahun 2013 sebesar 1,97% dan terlihat meningkat kembali pada tahun
2016 menjadi 2,6%. Resiko kredit perbankan di DIY selama delapan tahun terakhir
berada di bawah kategori aman karena nilai NPLs-nya di bawah 5%.
Grafik 2.15. Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan non Performing Loans
(NPL) DIY, 2007-2016 (persen)

Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY

Nilai Tukar Valuta Asing
Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing menjadi salah satu
variabel ekonomi yang sangat perlu dipantau perkembangannya. Perkembangan
rata-rata nilai tukar rupiah setahun terhadap beberapa valuta asing yang disajikan
dengan pendekatan data yang bersumber dari beberapa sampel perusahaan valas
di wilayah DIY.
Secara umum, nilai jual beberapa mata uang asing yang diperdagangkan oleh
perusahaan valas selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mata uang yang
dibeli. Nilai tukar beberapa mata uang asing terhadap rupiah memiliki pola yang
sama dengan nilai tukar Dolar Amerika (USD), karena sampai saat ini USD menjadi
mata uang rujukan dalam transaksi perdagangan internasional. Rata-rata nilai
tukar Rupiah terhadap USD selama tahun 2016 tercatat sedikit menguat
dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, secara level nilai tukar 1 USD
masih berada di atas Rp13 ribu. Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap semua mata
uang asing selama tahun 2016 juga terlihat menguat senada dengan penguatan
Rupiah terhadap USD.
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Tabel 2.24. Rata-rata Nilai Tukar Jual dan Beli Valuta Asing menurut Jenis Valuta
Asing di DIY, 2007-2016
Bulan

Dolar Amerika
(USD)

Dolar Australia
(AUD)

Dolar
Hongkong

Poundsterling
Inggris (GBP)

Yen Jepang
(Y)

Jual
(8)

Jual
(10)

Beli
(11)

Jual
(12)

Beli
(13)

Jual
(14)

Beli
(15)

Beli
(9)

Ringgit
Malaysia

Dolar Singapura
(SGD)

EURO

(1)

Jual
(2)

Beli
(3)

Jual
(4)

Beli
(5)

Jual
(6)

Beli
(7)

Jual
(16)

Beli
(17)

2007

9 226

9 110

6 938

6 815

1 232

1 147

16 912 16 655

109

107

3 379

3 253

8 462

8 369

13 918 13 830

2008

9 193

9 081

7 704

7 586

1 220

1 144

18 346 18 108

119

117

3 088

2 986

7 587

7 480

12 132 12 006

2009

9 760

9 582

8 271

7 926

1 298

1 203

17 875 17 302

111

109

2 908

2 809

7 048

6 938

12 265 12 130

2010

10 515

10 336

8 236

8 047

1 417

1 301

16 333 15 726

105

102

2 860

2 746

6 732

6 611

12 111 11 940

2011

8 847

8 734

9 107

8 980

1 184

1 105

14 223 13 955

131

109

3 105

2 945

7 243

7 076

14 530 14 256

2012

9 469

9 367

9 788

9 664

1 595

1 518

15 037 14 775

96

92

2 945

2 802

6 895

6 729

14 220 13 967

2013

10 576

10 434

10 224 10 069 1 410

1 324

16 630 16 299

79

77

2 697

2 592

6 120

6 010

12 559 12 432

2014

11 945

11 812

10 783 10 623 1 585

1 497

20 504 19 424

114

111

3 676

3 551

9 444

9 312

15 861 15 674

2015

13 470

13 301

10 133

9 971

1 775

1 686

20 641 20 252

111

109

3 507

3 372

9 800

9 655

14 932 14 738

2016

13 385

13 196

9 969

9 818

1 765

1 680

18 297 17 930

124

121

3 290

3 154

9 704

9 568

14 804 14 632

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Investasi PMA dan PMDN
Data investasi yang tersedia merupakan data rencana dan realisasi
penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang
dilaporkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah DIY. Realisasi
penanaman modal secara kumulatif tahun 2016 mencapai Rp12,1 triliun, dengan
rincian PMDN Rp4,5 triliun dan PMA Rp7,6 triliun. Kontribusi PMDN terhadap
realisasi investasi yang tercatat sampai Desember 2016 sebesar 37,5%, sementara
kontribusi PMA sebesar 62,5%. Realisasi PMDN mencapai 59,7% dari yang
direncanakan atau masih jauh di bawah target. Sementara, realisasi PMA mencapai
114,1% dari yang direncanakan atau melebihi target.
Berdasarkan sektor, investasi PMDN maupun PMA dominan pada sektor
tersier dengan proporsi masing-masing sebesar 58,3% dan 71,5%. Namun
demikian, realisasi investasi di sektor tersier masih jauh lebih rendah dari yang
ditergetkan. Andil terbesar berikutnya adalah sektor sekunder dengan proporsi
41,1% untuk PMDN dan 20,3% untuk PMA. Investasi di sektor primer memiliki
andil paling rendah atau kurang menarik akibat ketidakpastian musim maupun
rendahnya tingkat pengembalian. Namun, dari sisi realisasi sudah jauh lebih tinggi
dari terger yang direncanakan.
Jumlah perusahaan yang melakukan investasi PMDN sampai tahun 2016
tercatat sebanyak 150 perusahaan dengan jumlah pekerja domestik sebanyak
26.121 orang dan pekerja asing sebanyak 18 orang. Sementara, jumlah perusahaan
yang melakukan investasi PMA tercatat sebanyak 169 perusahaan dengan jumlah
pekerja domestik sebanyak 20.096 orang dan pekerja asing sebanyak 182 orang.
Berdasarkan sektor, realisasi PMDN terbesar dilakukan sektor tersier,
terutama untuk sektor hotel dan restoran dengan proporsi 38,4%. Berikutnya
adalah sektor sekunder terutama pada industri tekstil dengan proporsi 19%.
Realisasi pada kelompok primer (pertanian dan pertambangan) proporsinya hanya
0,7%.
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Tabel 2.25. Realisasi Komulatif PMA dan PMDM menurut Sek- tor di DIY, 2016
(Milyar)
Sektor

PMDN

%
Realisasi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

62
(0.82)

28
(0.63)

(45.63)

137
(2.06)

622
(8.24)

(455.31)

2,566
(33.88)

1,859
(41.09)

(72.44)

680
1,531
(10.28) (20.26)

(224.96)

2,636

(53.30)

Primer

4,945

Tersier

Rencana Realisasi

(2)

(1)

Sekunder

PMA

%
Realisasi

Rencana Realisasi

(65.30)

Jumlah

(58.28)

7,573

4,523

(100)

(100)

5,803

5,402

(87.66)

(71.50)

6,621

7,555

(100)

(100)

(59.72)

(93.08)
(114.11)

Sumber : BKPM DIY

Realisasi investasi PMA yang terbesar juga terjadi pada sektor tersier,
terutama untuk kegiatan perdagangan dan reparasi (23,4%), perhotelan dan
restoran (18,4%), dan transportasi komunikasi (18,5%). Sementara, porsi
kelompok sektor primer dan sekunder didominasi untuk kegiatan pertambangan
(7,4%) dan industri makanan (11,2%). Secara umum, investasi PMDN dan PMA di
DIY lebih diarahkan pada sektor-sektor yang berbasis pariwisata.
Berdasarkan lokasi, realisasi PMDN dan PMA masih terpusat di Kota
Yogyakarta dengan pangsa di atas 43%. Berikutnya adalah Kabupaten Sleman
dengan pangsa mendekati 40 pesen. Sementara, peningkatan investasi yang cukup
masif selama setahun terakhir terjadi di Kabupaten Kulon Progo terkait dengan
kegiatan pembangunan bandar udara baru.
Tabel 2.26. Realisasi Komulatif PMDM, PMA (Milyar) di DIY menurut Sektor, 2016
Sektor
(1)
Primer

PMDN (miliarRp)
Rencana
(2)

PMA (miliarRp)

Realisasi

%

(3)

62.17

28.37

Rencana

Realisasi

%

(4)

(5)

(6)

(7)

45.63

136.65

622.17

455.31
378.84

Tanaman Pangan

2.70

-

9.90

37.51

Perkebunan

6.83

1.93

28.24

1.80

-

Peternakan

50.39

25.29

50.18

88.03

17.28

19.63

Perikanan

1.50

0.40

26.67

12.87

11.72

91.03

Kehutanan

-

-

-

-

-

-

Pertambangan
Sekunder

0.75

0.75

100.00

555.67
1.530.65

2.310.49
224.96

-

-

2 565.92

1 858.63

72.44

24.05
680.41

Industri Makanan

212.68

220.69

103.77

91.68

847.71

924.62

Industri Tekstil

463.71

857.97

185.02

96.77

185.94

192.14

Industri Kulit dan Alas Kaki

8.45

6.69

79.20

115.53

260.48

225.47

Industri Kayu

21.88

5.21

23.79

139.04

72.30

52.00

Industri Kertas dan Percetakan

69.00

123.17

178.52

27.00

6.85

25.38
110.64

Industri Kimia dan Farmasi

48.87

21.40

43.79

61.69

68.25

Industri Karet dan Plastik

108.69

95.34

87.72

42.14

28.34

67.25

Industri Mineral Non Logam

204.79

9.90

4.83

4.53

21.46

473.68

Industri Logam, Mesin, dan Elektronika

347.09

484.12

35.94

102.02

20.51

20.11

66.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231.19
53.30

5.803.47

18.80
5.402.01

93.08

49.05

36.00

73.39

Industri Instrumen Kedokteran
Industri Transportasi
Industri Lainnya
Tersier
Konstruksi

14.77
4.945.22
13.00

34.14
2.635.82
-

-
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Perhotelan dan Restoran
Perdagangan dan Reparasi
Perumahan, Kawasan Industri, &Kantor
Transportasi, Gudang dan Komunikasi
Jasa Lainnya
Listrik, Gas dan Air
Jumlah

1.289.47

1.735.83

134.62

1.147.85

1.393.20

121.37

115.80

41.72

36.03

855.01

1 769.34

206.94

2.626.76

365.36

13.91

1 623.04

10.00

0.62

42.53

109.19

256.75

663.58

1.400.24

211.01

844.59

378.90

44.86

568.87

511.36

89.89

13.08
7.573.31

4.82
4 522.82

36.89
59.72

896.06
6.620.52

281.88
7.554.82

31.46
114.11

Sumber : BKPM DIY

13. Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi/pengeluaran penduduk menjadi salah satu komponen permintaan
akhir yang menentukan aktivitas perekonomian suatu wilayah. Rata-rata
pengeluaran perkapita, komposisi, dan pertumbuhannya juga menjadi indikator
kesejahteraan penduduk secara agregat.
Pengeluaran Rumah Tangga
Komposisi pengeluaran penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yakni
makanan dan nonmakanan. Pola pengeluaran menurut kelompok dan
pergeserannya terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan rumah tangga.
Ketika pendapatan yang diterima meningka,t maka pengeluaran juga akan
meningkat dan porsi pengeluaran untuk kelompok makanan akan semakin
menurun. Sebaliknya, porsi pengeluaran nonmakanan akan meningkat. Selain itu,
perubahan pola pengeluaran juga dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas
barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga.
Tabel 2.27. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di DIY menurut Wilayah,
2010-2016 (Rupiah)
Tahun
(1)

Daerah
(2)

Makanan
(3)

Pengeluaran (Rp)
Non Makanan Jumlah
(4)
(5)

Perkotaan (K)

270 886

385 305

656 191

2010

Perdesaan (D)
K+D
Perkotaan (K)

195 603
244 003
302 958

174 305
309 963
399 829

369 908
553 966
702 787

2011

Perdesaan (D)
K+D
Perkotaan (K)

223 946
276 322
361 214

248 219
348 722
440 296

472 165
625 044
801 510

2012

Perdesaan (D)
K+D
Perkotaan (K)

260 840
327 242
383 303

241 638
373 055
496 532

502 478
700 297
879 835

2013

Perdesaan (D)
K+D
Perkotaan (K)

313 167
359 522
368 752

230 101
406 192
465 447

543 268
765 714
834 199

2014

Perdesaan (D)
K+D
Perkotaan (K)

329 872
355 504
385 061

252 242
392 800
697 510

582 114
748 304
1 082 571

2015

Perdesaan (D)
K+D
Perkotaan (K)

325 187
365 011
466 842

297 594
563 590
765 698

622 781
928 601
1 232 540

2016

Perdesaan (D)
K+D

364 117
434 004

362 964
636 958

727 081
1 070 962

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY
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Nilai pengeluaran perkapita penduduk DIY pada tahun 2016 tercatat sebesar
Rp1,1 juta. Rinciannya adalah pengeluaran kelompok makanan sebesar Rp434 ribu
dan kelompok nonmakanan sebesar Rp637 ribu. Dibandingkan dengan tahun 2015,
nilai nominal pengeluaran perkapita tahun 2016 meningkat secara nyata. Namun,
peningkatan ini belum sepenuhnya menggambarkan peningkatan kuantitas barang
yang dikonsumsi karena masih bersifat nominal atau masih ada pengaruh
perubahan harga. Peningkatan pengeluaran terjadi pada kelompok makanan dan
nonmakanan.
Grafik 2.16. Perkembangan Pangsa Pengeluaran Perkapita menurut Kelompok
Pengeluaran, 2010-2016 (persen)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Secara umum, pengeluaran perkapita penduduk daerah perkotaan lebih
tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini memberi gambaran bahwa
tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan secara rata-rata lebih baik
dibandingkan dengan penduduk perdesaan.
Sampai dengan tahun 2016, proporsi pengeluaran perkapita nonmakanan
sudah lebih besar dari pengeluaran perkapita makanan seiring dengan peningkatan
pendapatan penduduk. Proporsi pengeluaran makanan mencapai 40,5% dan
nonmakanan mencapai 59,5% dari total konsumsi perkapita penduduk. Pola
konsumsi di daerah perdesaan berbeda dengan perkotaan. Pengeluaran perkapita
kelompok makanan di perdesaan masih lebih dominan dari nonmakanan.
Sementara, di daerah perkotaan pengeluaran nonmakanan lebih dominan dari
pengeluaran makanan.
Distribusi pengeluaran penduduk tahun 2016 menurut kelompok
pengeluaran didominasi oleh pengeluaran kelompok perumahan, bahan bakar, dan
penerangan dengan pangsa mencapai 27,2%. Berikutnya adalah pengeluaran
kelompok aneka barang dan jasa (pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi,
komunikasi dan keuangan) dengan pangsa 17,4% serta kelompok makanan dan
minuman jadi sebesar 15,3%.
Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2019

>> 48 | H a l a m a n

Komposisi pengeluaran di daerah perdesaan dan perkotaan memiliki pola
yang hampir sama, yakni didomonasi oleh pengeluaran kelompok perumahan,
aneka barang dan jasa, serta makanan dan minuman jadi. Perbedaan yang cukup
mencolok terdapat pada pengeluaran kelompok padi-padian dan rokok.
Pengeluaran kedua kelompok di daerah perdesaan tercatat cukup besar dan lebih
dominan dari daerah perkotaan.
Konsumsi Kalori
Tingkat kecukupan gizi yang diukur dari konsumsi kalori dan protein menjadi
salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein
dihitung berdasarkan jumlah hasil kali antara kuantitas makanan yang dikonsumsi
dengan kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan. Angka kecukupan
konsumsi energi dan protein mengacu pada Widyakarya Pangan dan Gizi ke-8
tahun 2004 masing- masing ditetapkan sebesar 2.000 kkal dan 50 gram protein per
kapita per hari.
Konsumsi kalori dan protein perkapita penduduk DIY pada tahun 2016 sudah
melebihi standar kebutuhan minimum yang ditentukan, yakni 2.000 kkal kalori dan
50 gram protein sehari.
Rata-rata kalori perkapita yang dikonsumsi oleh penduduk DIY selama
periode 2008-2016 berfluktuasi antara 1.766 kkal sampai 2.063 kkal sehari dan
menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Jika mengacu pada standar
kecukupan kebutuhan minimum energi, maka rata-rata konsumsi kalori ini sudah
berada di atas standar yang ditentukan. Angka konsumsi kalori ini lebih baik
dibandingkan dengan konsumsi tahun 2015 yang masih berada di bawah standar
kecukupan.
Dalam beberapa tahun terakhir konsumsi kalori perkapita penduduk
perdesaan secara umum tercatat lebih rendah dari penduduk perkotaan. Konsumsi
kalori perkapita penduduk perkotaan tercatat sebesar 2.070 kkal sehari, sementara
konsumsi penduduk perdesaan sebesar 2.050 kkal sehari. Perbedaan ini
dipengaruhi oleh kuantitas konsumsi penduduk perkotaan yang lebih tinggi. Selain
itu, jenis komoditas makanan yang dikonsumsi penduduk perkotaan juga lebih
bervariasi dibandingkan dengan penduduk perdesaan.
Grafik 2.17. Perkembangan Konsumsi Kalori Perkapita se-hari di DIY menurut
Wilayah, 2008-2016 (kkal)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY
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Sumber utama kalori yang dikonsumsi penduduk DIY berasal dari kelompok
padi-padian sebesar 740 kkal. Konsumsi kalori kelompok padi-padian memberi
andil sebesar 35,9% terhadap total konsumsi kalori dan paling besar disumbang
oleh komodits beras. Sumber kalori terbesar berikutnya berasal dari kelompok
makanan dan minuman jadi dengan andil sebesar 27,5% serta kelompok minyak
dan kelapa dengan andil 11,1%. Kelompok bahan makanan lainnya memberi andil
kalori kurang dari 7%. Konsumsi kalori pada semua kelompok makanan mengalami
kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015, kecuali kelompok buah-buahan yang
sedikit menurun.
Tabel 2.28. Rata-rata Konsumsi Kalori Perkapita Sehari (kkal)menurut Jenis
Pengeluaran, 2014-2016

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Konsumsi Protein
Konsumsi protein penduduk DIY selama periode 2008-2016 juga terlihat
berfluktuasi dan memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Selama
periode tersebut, konsumsi proteini perkapita penduduk sudah melebihi standar
minimum yang ditentukan yakni 50 gram sehari. Bahkan, pada tahun 2013-2016
sudah mendekati atas level 62 gram sehari, meskipun terlihat sedikit menurun di
tahun 2015.
Berdasarkan wilayah, konsumsi protein penduduk perkotaan selama
sembilan tahun terakhir masih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk
perdesaan. Hal ini terjadi karena konsumsi kelompok makanan yang menjadi
sumber protein penduduk perkotaan sudah lebih bervariasi dibandingkan dengan
kelompok makanan yang dikonsumsi penduduk perdesaan. Konsumsi protein
perkapita penduduk perkotaan pada tahun 2016 mencapai 64,5 gram sehari,
sementara konsumsi penduduk perdesaan mencapai 56,7 gram sehari. Angka ini
memberi gambaran bahwa konsumsi protein baik di perkotaan maupun perdesaan
sudah melebihi angka kecukupan minimum protein yang ditentukan.
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Grafik 2.18. Perkembangan Konsumsi Protein Perkapita Se-hari menurut Wilayah
di DIY, 2008-2016 (gram)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Sumber utama protein yang dikonsumsi penduduk DIY berasal dari kelompok
makanan jadi dan kelompok padi-padian. Andil kedua kelompok ini masing masing
sebesar 20,6 gram atau 33,4% dan 17,4 gram atau 28,2%. Sumber berikutnya
berasal dari kelompok kacang-kacangan dengan andil 17,4 gram atau 10,2% dan
kelompok telur dan susu sebesar 4,19 gram atau 6,8%. Andil konsumsi protein
perkapita dari kelompok makanan yang lainnya bervariasi di bawah 6%. Selama
tahun 2016, konsumsi perkapita hampir semua kelompok makanan mengalami
kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015. Kenaikan konsumsi protein tertinggi
terjadi pada kelompok umbi-umbian dan bumbu-bumbuan. Sementara, konsumsi
protein dari kelompok buah-buahan, minyak dan kelapa, dan bahan minuman
tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015.
Tabel 2.29. Rata-rata Konsumsi Protein Perkapita Sehari menurut Kelompok
Pengeluaran, 2014-2016

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

14. Perdagangan Luar Negeri
Kinerja ekspor komoditas asal DIY ke luar negeri selama periode 2007-2016
mengalami kecenderungan semakin membaik. Hal ini tampak dari volume maupun
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nilai barang yang diekspor yang meningkat secara nyata. Peningkatan volume
terutama terjadi pada tahun 2012-2016, setelah sebelumnya mengalami kelesuan
di periode 2007-2011 akibat krisis finansial yang terjadi di beberapa negara tujuan
utama ekspor terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada tahun 2016, volume
ekspor tercatat sebesar 57,0 ribu ton atau meningkat 0,2% dari tahun 2015.
Nilai ekspor luar negeri yang terlihat mengalami penurunan tajam di tahun
2007 secara bertahap kembali meningkat hingga mencapai US$252,2 juta di tahun
2016. Peningkatan nilai ini disebabkan oleh faktor kenaikan harga jual, perubahan
nilai tukar serta kenaikan volume penjualan. Nilai ekspor masih dicatat dalam
bentuk nominal dan dihitung atas dasar harga pasar yang berlaku sehingga masih
mengandung unsur perubahan harga.
Grafik 2.19. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Asal DIY, 2007-2016

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Berdasarkan volume dan nilai, komoditas asal DIY selama periode 2010-2016
sebagian besar diekspor ke negara-negara Uni Eropa. Proporsi volume ekspor ke
Uni Eropa cenderung menurun, sementara proporsi nilainya terlihat semakin
meningkat. Negara-negara Uni Eropa yang menjadi tujuan utama ekspor komoditas
dari DIY adalah Jerman, Belanda, Perancis dan Belgia. Porsi volume dan nilai ekspor
terbesar berikutnya adalah kawasan Asia. Pangsa volume maupun nilai ekspor ke
negara-negara di kawasan Asia tercatat semakin meningkat selama periode 20102016. Negara-negara di kawasan Asia yang menjadi tujuan utama ekspor komoditas
dari DIY adalah Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dam China/Tiongkok.
Dalam beberapa tahun terakhir volume dan nilai ekspor DIY ke kawasan Asia Timur
dan Asia Tenggara terlihat semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan potensi
kedua kawasan ini sebagai pasar alternatif bagi pemasaran komoditas ekspor asal
DIY. Sementara, pangsa ekspor ke beberapa negara seperti Amerika Serikat,
Kanada, dan Australia yang awalnya cukup dominan cenderung menurun dalam
beberapa tahun terakhir.
Komoditas ekspor unggulan dari DIY berdasarkan volume dan nilai ekspornya
adalah tekstil dan produk tekstil seperti pakaian jadi, sarung tangan kulit dan
sintetis, mebel kayu dan kerajinan kayu, dan atsiri daun cengkih. Komoditas ekspor
yang lainnya memiliki pangsa nilai kurang dari 5%. Berdasarkan pelabuhan muat,
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ekspor komoditas asal DIY sebagian besar dimuat di Bandara Adisutjipto,
Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan Tanjung Priok Jakarta.
Tabel 2.30. Volume dan Nilai Ekspor DIY menurut Negara Tujuan, 2015-2016

Sumber : Dinas Perindusterian dan Perdagangan DIY

Perkembangan kegiatan impor ke DIY sulit dicatat sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya, karena lokasi pelabuhan bongkar dan pelaku impor umumnya berada
di luar DIY. Di samping itu, dan belum semua perusahaan melaporkan kegiatan
impornya. Jenis komoditas yang diimpor dari luar negeri ke DIY hampir semuanya
merupakan bahan baku industri dan bukan barang konsumtif. Barang-barang
tersebut diantaranya adalah sparepart mesin pertanian, tekstil, bahan baku susu,
kulit disamak, dan asesoris garmen.
Realisasi impor luar negeri yang tercatat masuk ke DIY selama tahun 2016
mencapai 1,9 juta ton dengan nilai mencapai US$27,7 juta. Dibandingkan dengan
tahun 2015, volume impor meningkat 2,6%. Sementara, nilainya meningkat 295%
karena dicatat dalam bentuk nominal dan dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang.
Selama tahun 2016, volume impor didominasi oleh komoditas tekstil dan sparepart
mesin pertanian. Berdasarkan negara asal, pangsa volume impor didominasi
komoditas asal Singapura (35,5%), China (22,6%), dan Korea Selatan (29,0%).
Sementara, dari sisi nilai impor komposisi yang tertinggi berasal dari Jepang
(71,9%) dan Singapura (6,2%).
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Tabel 2.31. Volume dan Nilai Impor ke DIY Menurut Negara Asal, 2015-2016

Sumber : Dinas Perindusterian dan Perdagangan DIY

15. Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional (PDB/PDRB) beserta ukuran turunannya
merupakan indikator menggambarkan kemajuan kegiatan perekonomian suatu
wilayah atau negara. Penghitungan PDRB dapat dilakukan menggunakan tiga
pendekatan, yakni produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sampai saat ini,
pendekatan yang lazim digunakan di Indonesia adalah pendekatan produksi (PDRB
lapangan usaha) dan pendekatan pengeluaran.
Kinerja perekonomian makro DIY dalam beberapa tahun terakhir
menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai
PDRB periode 2010-2016 yang semakin meningkat. Secara nominal atau atas dasar
harga berlaku (ADHB), PDRB meningkat dari Rp64,7 triliun di tahun 2010 menjadi
Rp110,1 triliun di tahun 2016. Secara riil atau atas dasar harga konstan (ADHK)
tahun 2010, nilai PDRB meningkat dari Rp64,7 triliun di tahun 2010 menjadi
Rp87,7 triliun di tahun 2015.
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Grafik 2.20. PDRB DIY Series 2010 Atas Dasar harga Berlaku dan Konstan, 20102016 (Rp Triliun)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Kinerja perekonomian DIY yang semakin membaik juga ditandai oleh
pertumbuhan ekonomi yang selalu memiliki arah positif. Laju pertumbuhan
ekonomi DIY periode 2000-2016 berfluktuasi di bawah level 5,5%, setelah
sebelumnya mengalami kontraksi yang cukup dalam di tahun 1998-1999 akibat
krisis ekonomi. Secara bertahap perekonomian mulai pulih yang ditandai oleh laju
pertumbuhan ekonomi hingga level 5,12% di tahun 2004. Kebijakan menaikkan
harga BBM tahun 2005 dan bencana gempa bumi pada bulan Mei 2006 berdampak
terhadap melambatnya kinerja perekonomian hingga level 3,7% di tahun 2006.
Selama 2009-2010, perekonomian juga tumbuh melambat hingga level 4,4% 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%. Level
pertumbuhan ini tercatat paling tertinggi selama lebih dari satu dasawarsa. Dalam
tiga tahun terakhir, perekonomian tumbuh melambat hingga level 5,0% di tahun
2016.
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Grafik 2.21. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2000-2016 (persen)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Dari sisi penawaran, pertumbuhan sebesar 4,9% di tahun 2016 didorong oleh
pertumbuhan positif semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
lapangan usaha kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 14,3% dan diikuti oleh
kategori informasi dan komunikasi sebesar 8,32%. Terdapat beberapa lapangan
usaha tumbuh di bawah 4%, yakni pertanian, penggalian, pengadaan listrik, jasa
perusahaan, dan jasa pendidikan. Andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi
2016 DIY dihasilkan oleh lapangan usaha pada kategori industri pengolahan dan
kategori informasi dan komunikasi.
Tabel 2.32. PDRB ADHB dan ADHK DIY menurut Lapangan Usaha, 2014-2016
(miliar Rp)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY
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Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% didorong oleh
peningkatan semua komponen permintaan akhir, kecuali konsumsi lembaga
nonprofit, net ekspor luar negeri dan antarwilayah. Konsumsi rumah tangga
mampu tumbuh sebesar 4,9% dan memberi andil sebesar 3,0 poin persen terhadap
pertumbuhan ekonomi 2016. Konsumsi kelompok nonmakanan masih memiliki
proporsi yang dominan dalam mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga
di DIY. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai representasi kegiatan
investasi tumbuh 6% dan memberi andil 1,4 poin persen terhadap pertumbuhan.
Sementara, konsumsi pemerintah tumbuh 2,1% dan memberi andil sebesar 0,7
poin persen terhadap pertumbuhan. Ketergantungan terhadap barang dan jasa dari
luar daerah dan luar negeri masih cukup tinggi. Hal ini diindikasikan oleh nilai net
ekspor yang bertanda negatif. Kinerja ekspor luar negeri mengalami penurunan,
sementara impor luar negeri tercatat meningkat cukup tinggi dan menyebabkan net
ekspor luar negeri mengalami kontraksi.
Tabel 2.33. PDRB DIY ADHB dan ADHK menurut Komponen Pengeluaran, 20152016 (miliar Rp)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Andil lapangan usaha kategori industri pengolahan dan kategori informasi dan
komunikasi masing-masing sebesar 0,65 poin dan 0,55 poin persen.
Struktur Perekonomian DIY
Struktur perekonomian suatu wilayah bisa dikaji berdasarkan nilai kontribusi
atau andil setiap lapangan usaha dalam perekonomian. Struktur perekonomian DIY
pasca implementasi SNA 2008 dan perubahan tahun dasar 2010 terlihat lebih
homogen. Tidak ada lapangan usaha yang mendominasi perekonomian secara
mencolok. Lapangan usaha yang memiliki andil terbesar dalam perekonomian DIY
2016 adalah kategori industri pengolahan sebesar 13,2%. Berikutnya secara
berturut-turut diikuti oleh kategori pertanian sebesar 10,4% dan akomodasi makan
minum sebesar 10,2%. Kategori lapangan usaha yang lainnya memiliki andil
beragam kurang dari 10%. Bahkan, kategori pertambangan dan penggalian,
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pengadaan listrik dan gas, serta pengadaan air bersih dan pengelolaan sampah
memiliki andil kurang dari 1%.
Grafik 2.22. Distribusi persentase PDRB ADHB DIY menurut Lapangan Usaha, 2016
(persen)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran dalam struktur
perekonomian DIY. Lapangan usaha pertanian (sektor primer) yang cukup
dominan dalam menyumbang nilai tambah pada masa awal pembangunan. Secara
bertahap, peranannya mulai tergeser oleh lapangan usaha berbasis jasa (sektor
tersier) dan lapangan usaha berbasis manufaktur (sektor tersier).
Struktur PDRB ADHB DIY tahun 2016 dari sisi pengeluaran didominasi oleh
komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 67,6%. Berikutnya adalah
komponen PMTB sebesar 30,4% dan konsumsi pemerintah sebesar 16,8%.
Komponen net ekspor yang dihitung dari selisih antara ekspor luar negeri dan
ekspor antardaerah dikurangi dengan impor luar negeri dan impor antardaerah
memiliki arah negatif. Artinya, tidak semua barang dan jasa yang dikonsumsi
dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di wilayah DIY, sehingga harus diimpor dari
wilayah lain dan jumlah barang dan jasa yang diimpor lebih besar daripada yang
diekspor. Andil konsumsi LNPRT dalam perekonomian tercatat sebesar 2,9%.
PDRB menurut Kabupaten/Kota di DIY
Kontribusi kabupaten/kota dalam menyumbang nilai tambah perekonomian
terlihat cukup bervariasi. Kabupaten Sleman tercatat memiliki sumbangan terbesar
dan diikuti oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Andil Kabupaten Sleman
dalam PDRB ADHB DIY tahun 2016 tercatat sebesar 33,6%. Sementara, andil Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Bantul masing-masing sebesar 26,3% dan 19%. Andil
terendah disumbang oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 7,6%.
PDRB Perkapita
PDRB perkapita dihitung dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun. Ukuran ini menjadi salah satu indikator
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kesejahteraan penduduk suatu wilayah, namun masih bersifat kasar. Semakin
tinggi PDRB perkapita mencerminkan kesejahteraan penduduk yang membaik.
Tabel 2.34. PDRB DIY ADHB menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013-2016 (miliar
Rp)
Kabupaten/Kota

2013

2014

2015

2016

(2)

(3)

(4)

(5)

6.490

7.057

7.672

8 312

Bantul

16.139

17.683

19 325

20 925

Gunungkidul

11.530

12.557

13 799

14 982

Sleman

28.295

30.912

33 827

36 991

Kota Yogyakarta

22.538

24.664

26 793

28 916

Jumlah

84 992

92.873

101 415

110 127

(1)
Kulon Progo

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Perkembangan PDRB perkapita DIY tahun 2010-2016 menunjukkan pola
meningkat. Level PDRB perkapita DIY ADHB tahun 2010 tercatat sebesar Rp18,6
juta setahun. Level PDRB perkapita ini meningkat secara bertahap menjadi Rp29,6
juta di tahun 2016. Angka ini masih mengandung unsur perubahan harga, sehingga
belum mencerminkan nilai riil. Secara riil atau ADHK tahun 2010, PDRB perkapita
meningkat hingga level Rp23,6 juta di tahun 2016.
Dalam enam tahun terakhir, PDRB perkapita DIY mampu tumbuh 4% per
tahun. Secara kasar, fenomena ini menggambarkan terjadinya perbaikan
kesejahteraan penduduk dengan asumsi semua penduduk menerima manfaat yang
sama dari pertumbuhan yang dihasilkan.
PDRB perkapita menurut kabupaten/kota menunjukkan pola yang bervariasi.
Kota Yogyakarta dalam beberapa dekade terakhir tercatat selalu memiliki level
PDRB parkapita tertinggi di DIY. Posisi berikutnya adalah Kabupaten Sleman.
Pertumbuhan PDRB perkapita riil memiliki pola yang searah dengan pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan terlihat melambat di tahun 2014-2015 akibat melambatnya
pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan penduduk relatif stabil
16. 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, yakni meningkatkan kapabilitas fisik atau
kemampuan berfungsi dan bagaimana memanfaatkan kapabilitas yang dimiliki
untuk aktivitas yang sifatnya produktif.
Pembangunan manusia memiliki persinggungan dengan tujuan
pembangunan milenium (MDG’s) maupun tujuan pembangunan berkelanjutan
(SDG’s). Keduanya menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam proses
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pembangunan dan hampir semua dimensi pembangunan manusia yang paling
mendasar tertuang ke dalam butir-butir MDG’s maupun SDG’s.
Gambar 2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)

Sumber: United Nations

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah beserta perbandingan
antarwilayah maupun antarwaktu dapat dikaji menggunakan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang merangkum dimensi
pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah
dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan
standar kehidupan yang layak (standard of living). Indeks ini dirilis pertama kali
oleh UNDP pada tahun 1990 dan sudah dihitung secara berkala sampai level
kabupaten/kota di Indonesia oleh BPS.
Metode penghitungan dan indikator penyusun IPM telah mengalami
penyempurnaan beberapa kali sejak dirilis dan penyempurnaan 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.
Capaian IPM DIY tahun 2016 sebesar 78,38 dan termasuk dalam kategori IPM
tinggi. Level IPM DIY berada di peringkat kedua tertinggi secara nasional setelah
DKI Jakarta. Tingginya IPM DIY didorong oleh capaian harapan hidup dan harapan
lama sekolah yang tinggi.
Perkembangan IPM dan Komponennya
Capaian IPM DIY sampai tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang
semakin meningkat atau membaik. IPM DIY pada tahun 1996 tercatat sebesar 71,8
dan menempati di peringkat kedua nasional setelah DKI Jakarta. Namun, IPM DIY
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pada tahun 1999 mengalami penurunan tajam hingga level 68,7 akibat pengaruh
krisis ekonomi 1997/1998 yang berimbas pada penurunan daya beli penduduk.
Pasca krisis, kondisi perekonomian semakin membaik dan secara bertahap IPM DIY
juga semakin meningkat sampai level 78,38 di tahun 2016. Berdasarkan kriteria
UNDP, nilai IPM DIY selama beberapa tahun terakhir sudah berada dalam kategori
tinggi (IPM antara 70-80).
Perkembangan IPM DIY memiliki pola yang searah dengan IPM nasional.
Secara level, IPM DIY selalu berada di atas IPM nasional. Hal ini mengisyaratkan
capaian kualitas pembangunan manusia di DIY yang relatif lebih baik dibandingkan
dengan rata-rata pencapaian secara nasional.
Tingginya capaian IPM DIY didorong oleh peningkatan capaian semua
komponen penyusunnya. Semua indikator penyusun IPM DIY beserta nilai
indeksnya tercatat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Indeks harapan hidup
dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY.
Capaian kedua indikator berada di peringkat tertinggi secara nasional. Harapan
hidup penduduk pada saat lahir mencapai 74,7 tahun dan harapan lama sekolah
mencapai 15,2 tahun. Sementara, indikator rata-rata lama sekolah memiliki andil
paling rendah terhadap IPM DIY.
IPM Kabupaten/Kota di DIY
Berdasarkan wilayah, kualitas pembangunan manusia yang tertinggi dicapai
Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman dan Bantul. Ketiga daerah memiliki
capaian IPM di atas level DIY. IPM Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tahun
2016 berada pada kategori sangat tinggi (IPM>80). IPM Kabupaten Bantul dan
Kulonprogo berada pada kategori tinggi (IPM antara 70-80). Sementara, capaian
pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul tercatat paling rendah. Sampai
tahun 2016, IPM Kabupaten Gunungkidul masih berada dalam kategori sedang
(IPM antara 60-70) dan secara level masih berada di bawah rata-rata IPM nasional.
Grafik 2.23. IPM Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2016

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY
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Capaian IPM Gunungkidul berada pada level yang terendah, tetapi pertumbuhan
IPM per tahun selama periode 2010-2016 tercatat paling cepat.
Gambar 2.3. Perkembangan Capaian IPM DIY 2010-2016

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Gambar 2.4. Kualitas Pembangunan Manusia DIY sampai Tahun 2016

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY
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17. Kemiskinan dan Ketimpangan
Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduk. Kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari tinggi atau rendahnya
pendapatan perkapita dan pertumbuhannya, tetapi menyangkut aspek penurunan
kemiskinan dan pemerataan pendapatan antarpenduduk.
Pengukuran dan Perkembangan Garis Kemiskinan
Dimensi kemiskinan tidak semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga
menyangkut aspek sosial dan kultural. Namun, metode pengukuran kemiskinan
yang digunakan di banyak negara termasuk Indonesia masih bertumpu pada
pendekatan ekonomi atau moneter. Konsep kemiskinan di Indonesia diukur dengan
pendekatan pengeluaran atau kebutuhan dasar minimum (basic needs approach).
Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk
nominal 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). Kebutuhan dasar
minimum ini disebut garis kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin apabila
memiliki pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.
Garis

kemiskinan

DIY

selama

periode

2002-2017

menunjukkan

perkembangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan harga barang
dan jasa kebutuhan rumah tangga (inflasi). Pada kondisi Maret 2002, nilai nominal
garis kemiskinan DIY tercatat sebesar Rp113,- ribu perkapita sebulan. Angka ini
meningkat secara bertahap menjadi Rp374ribu di bulan Maret 2017.
Ukuran kemiskinan sangat sensitif terhadap level garis kemiskinan yang
digunakan. Berdasarkan wilayah, level garis kemiskinan perkotaan DIY tercatat
selalu lebih tinggi dari perdesaan. Namun, keduanya menunjukkan perkembangan
yang searah dan semakin meningkat.
Grafik 2.24. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Wilayah di DIY, 2002-2017
(000 Rp)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY
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Perkembangan Penduduk Miskin DIY
Perkembangan jumlah penduduk miskin (Head Count-HC) DIY selama periode
2000-2017 menunjukkan pola yang semakin menurun, meskipun cukup
berfluktuasi. Pada tahun 2000, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 1.035,8
ribu jiwa dengan persentase (Head Count Index-HCI) sebesar 33,39%. Tingginya
level kemiskinan pada saat itu masih dipengaruhi oleh dampak krisis ekonomi
1997/1998 yang belum sepenuhnya pulih. Secara bertahap, jumlah penduduk
miskin maupun persentasenya semakin menurun hingga mencapai 488,5 ribu jiwa
atau 13,0% di bulan Maret 2017.
Berdasarkan data series, jumlah penduduk miskin tercatat meningkat
beberapa kali, yakni di tahun 2003, 2005-2006, 2011-2012, 2014 dan 2015. Hal ini
terjadi akibat pengaruh kenaikan harga (inflasi) yang cukup tinggi terutama pada
kelompok komoditas pangan dan energi (bahan bakar minyak, listrik, dan gas).
Kenaikan harga komoditas ini mendorong kenaikan harga barang dan jasa yang
lainnya, sehingga garis kemiskinan naik dan berpengaruh pada peningkatan jumlah
maupun persentase penduduk miskin.
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. Pada Kondisi Maret 2017,
kemiskinan daerah perdesaan tercatat mencapai 16,1% atau turun 0,16 poin dari
kondisi September 2016. Sementara, kemiskinan di daerah perkotaan tercatat
sebesar 11,7% atau naik 0,04 poin dibandingkan kondisi September 2016.
Tabel 2.35. Perkembangan Jumlah (Head Count-HC) dan persentase (Head Count
Index-HCI) Penduduk Miskin menurut Wilayah di DIY, 2000-2017
Tahun

Perkotaan (K)

Perdesaan (D)

Kota + Desa (K+D)
Tahun

HC (000) HCI (%) HC (000) HCI (%) HC (000) HCI (%)

Perkotaan (K)

Perdesaan (D)

Kota + Desa (K+D)

HC (000) HCI (%) HC (000) HCI (%) HC (000) HCI (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Mar 2000

436.6

24.58

599.2

45.17

1,035.8

33.39

Sep 2011

298.9

12.88

265.3

22.57

564.2

16.14
16.05

Mar 2001

266.8

14.56

500.8

38.65

767.6

24.53

Mar 2012

305.9

13.13

259.4

21.76

565.3

Mar 2002

303.8

16.17

331.9

25.96

635.7

20.14

Sep 2012

306.5

13.10

255.6

21.29

562.1

15.88

Mar 2003

303.3

16.44

333.5

24.48

636.8

19.86

Mar 2013

315.5

13.43

234.7

19.29

550.2

15.43

Mar 2004

301.4

15.96

314.8

23.65

616.2

19.14

Sep 2013

325.5

13.73

209.7

17.62

535.2

15.03

Mar 2005

340.3

16.02

285.5

24.23

625.8

18.95

Mar 2014

333.0

13.81

211.8

17.36

544.9

15.00

Mar 2006

346.0

17.85

302.7

27.64

648.7

19.15

Sep 2014

324.4

13.36

208.2

16.88

532.6

14.55

Mar 2007

335.3

15.63

298.2

25.03

633.5

18.99

Mar 2015

329.7

13.43

220.6

17.85

550.2

14.91

Mar 2008

324.2

14.99

292.1

24.32

616.3

18.32

Sep 2015

292.6

11.93

192.9

15.62

485.6

13.16

Mar 2009

311.5

14.25

274.3

22.60

585.8

17.23

Mar 2016

297.7

11.79

197.2

16.63

494.9

13.34

Mar 2010

308.4

13.98

268.9

21.95

577.3

16.83

Sep 2016

301.3

11.68

187.6

16.27

488.8

13.10

Mar 2011

304.3

13.16

256.6

21.82

560.9

16.08

Mar 2017

309.0

11.72

179.5

16.11

488.5

13.02

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Gap kemiskinan perkotaan dan perdesaan DIY dalam dua dekade terakhir semakin
mengecil. Level kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional. Lambatnya
penurunan kemiskinan disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan yang tidak
dikompensasi oleh perbaikan distribusi pendapatan.
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Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan DIY
Persoalan kemiskinan tidak hanya mencakup jumlah dan persentase
penduduk miskin, tapi juga menyangkut aspek kedalaman (poverty gap index) dan
keparahan (poverty severity index) dari kemiskinan. Secara sederhana, indeks
kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok
penduduk miskin 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.
Perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di DIY selama
periode 2007-2017 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun secara
berfluktuasi. Penurunan ini menjadi sinyal yang cukup mengembirakan bagi
pengentasan kemiskinan. 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. Garis kemiskinan meningkat akibat pengaruh inflasi
yang cukup tinggi selama periode-periode tersebut.
Grafik 2.25. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan
DIY, 2007-2017

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Tingginya tingkat kemiskinan, indeks kedalaman, dan keparahan kemiskinan di
daerah perdesaan dipengaruhi oleh pendapatan penduduk perdesaan yang
levelnya lebih rendah dari penduduk perkotaan
Perkembangan indeks kedalaman maupun keparahan kemiskinan di daerah
perdesaan dan perkotaan memiliki pola semakin menurun. Secara umum, nilai
kedua indeks di daerah perdesaan tercatat selalu lebih tinggi dari indeks di
perkotaan. Fenomena ini menggambarkan persoalan kemiskinan di daerah
perdesaan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kemiskinan perkotaan.
Nilai indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di DIY pada
bulan Maret 2017 masing-masing tercatat sebesar 2,2 dan 0,6. Nilai kedua indeks
tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2016,
tetapi sedikit meningkat jika dibandingkan dengan periode September 2016.
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Penurunan kedua indeks menggambarkan secara rata-rata pengeluaran penduduk
miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di
antara penduduk miskin semakin menyempit.
Sebaran Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di DIY
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 antarwilayah.
Populasi penduduk miskin terbesar pada tahun 2016 terdapat di Kabupaten
Gunungkidul dan Bantul. Jumlah penduduk miskin di kedua kabupaten tercatat
sebanyak 142,8 ribu dan 139,2 ribu jiwa. Sementara, populasi penduduk miskin
terendah terdapat di Kota Yogyakarta sebanyak 32,1 ribu jiwa.
Berdasarkan persentase, Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul menjadi
daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Persentase penduduk miskin di kedua
daerah masing-masing tercatat sebesar 20,3% dan 19,3%. Persoalan kemiskinan di
kedua kabupaten juga ditunjukkan oleh nilai indeks kedalaman dan keparahan
kemiskinan yang tercatat paling tinggi. Sementara, Kota Yogyakarta dan Sleman
tercatat memiliki tingkat kemiskinan terendah dengan persentase masing-masing
sebesar 7,7% dan 8,2% di bulan Maret 2016.
Tabel 2.36. Perkembangan Indikator Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di
DIY, 2014-2016
2014
Kabupaten/
Kota

(1)

GK
HC (000
(Rp 000)
Jiwa)
(2)

(3)

2015
GK
HC (000
(Rp 000) Jiwa)

P0

P1

P2

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2016
GK
HC (000
(Rp 000)
Jiwa)

P0

P1

P2

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

P0

P1

P2

(14)

(15)

(16)

Kulon Progo

265 575

84.67 20.64 3.22

0.69

273 436

88.13 21.40 4.16

1.24

297 353

84.34 20.30 3.55

1.00

Bantul

301 986

153.49 15.89 2.44

0.59

312 514

160.15 16.33 3.16

0.89

332 057

142.76 14.55 2.02

0.41

Gunungkidul

243 847

148.39 20.83 3.74

1.03

250 630

155.00 21.73 4.55

1.33

264 637

139.15 19.34 4.16

1.30

Sleman

306 961

110.44

9.50 1.15

0.22

318 312

110.96

9.46 1.46

0.37

334 406

96.63

8.21 1.36

0.34

Yogyakarta

366 520

35.60

8.67 1.14

0.26

383 966

35.98

8.75 1.06

0.23

401 193

32.06

7.70 1.05

0.19

DIY

321 056

532.59 14.55 2.35 0.61

335 886

550.23 14.91 2.93 0.83

354 084

494.94 13.34 2.30 0.59

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Secara umum, perbedaan level kemiskinan antarwilayah merepresentasikan
kesejahteraan penduduk yang cukup bervariasi. Perbedaan kondisi geografis,
kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, kualitas infrastruktur perekonomian,
ketimpangan pendapatan regional, maupun faktor budaya menjadi penjelas
perbedaan kualitas kesejahteraan penduduk antarwilayah yang cukup mencolok.
Perkembangan kemiskinan kabupaten/kota di DIY dalam tiga tahun terakhir
menunjukkan pola yang bervariasi. Secara umum, semua indikator kemiskinan
tahun 2016 di semua kabupaten/kota di DIY tercatat mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2015. Artinya, Kondisi kemiskinan kabupaten/kota
tahun 2016 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat
mengalami peningkatan.
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Ketimpangan Pendapatan
Kebijakan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi di satu sisi
berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun, di sisi yang
lain juga membawa persoalan berupa peningkatan ketidakmerataan dalam
distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena distribusi aset maupun skill tidak
tersebar secara merata, sehingga pendapatan yang diperoleh juga sangat
bervariasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dalam
distribusi pendapatan antarpenduduk (distribusi ukuran) adalah ukuran Bank
Dunia dan Gini Rasio.
Grafik 2.26. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Golongan Pendapatan Penduduk
DIY, 2005-2017 (persen)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Distribusi pendapatan penduduk DIY selama periode 2005-2017
menunjukkan pola yang semakin tidak merata. Hal ini terlihat dari pengeluaran
penduduk pada kelompok 40% berpendapatan terendah yang andilnya semakin
menurun. Pada kondisi Maret 2017, kelompok ini hanya memiliki andil sebesar
15%. Sebaliknya, andil pengeluaran pada kelompok 20% penduduk yang
berpendapatan tertinggi terlihat semakin meningkat hingga mencapai 50,1% pada
bulan Maret 2017. Jika dihitung menggunakan rasio Kuznets, maka andil
pendapatan kelompok 20% penduduk berpendapatan tertinggi besarnya lebih dari
3 kali lipat pendapatan kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah.
Fenomena ini menggambarkan adanya ketimpangan yang cukup lebar.
Fenomena ketimpangan juga diperjelas oleh nilai indeks Gini DIY pada bulan
Maret 2017 yang mencapai 0,432. Perkembangan indeks Gini selama periode 20072017 terlihat berfluktuasi dan ada kecenderungan semakin meningkat.
Peningkatan indeks ini menggambarkan distribusi pendapatan antarpenduduk
yang semakin tidak merata. Dibandingkan dengan level nasional, nilai indeks Gini
DIY terlihat lebih tinggi atau distribusi pendapatannya lebih timpang.
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Grafik 2.27. Perkembangan Indeks Gini menurut Wilayah di DIY, 2007-2017

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Distribusi pendapatan di daerah perdesaan DIY lebih merata dari daerah
perkotaan. Indeks Gini perdesaan pada bulan Maret 2017 sebesar 0,34, sementara
indeks Gini perkotaan sebesar 0,44.
Selain

isu

ketimpangan

pendapatan

antarpenduduk,

ketimpangan

pendapatan antarwilayah (ketimpangan regional) juga menjadi persoalan yang
cukup krusial di DIY. Salah satu pendekatan metode untuk mengukur ketimpangan
regional adalah indeks Williamson.
Perkembangan indeks Williamson di DIY selama periode 2010-2016 menunjukkan
pola yang berfluktuasi di atas 0,46. Salah satu pemicu tingginya ketimpangan
pendapatan regional adalah terpusatnya aktivitas perekonomian di daerah
perkotaan terutama di Kota Yogyakarta dan Sleman. Sementara, perkembangan
kawasan perdesaan di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo jauh lebih lambat.
Persoalan infrastruktur dan kualitas modal manusia antarwilayah yang tidak
merata juga menjadi penyebab lain dari tingginya ketimpangan regional di DIY.
Nilai Indeks meningkat sampai level tertinggi sebesar 0,476 di tahun 2011.
Artinya, ketimpangan pendapatan regional semakin meningkat hingga tahun 2011.
Namun, mulai tahun 2012 hingga 2016 nilai indeks Williamson tercatat mulai
menurun hingga ke level 0,466. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kulonprogo
dan Gunungkidul yang lebih cepat akibat maraknya kegiatan investasi mendorong
turunnya level indeks Williamson di DIY.
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Grafik 2.28. Perkembangan Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson)
DIY, 2010-2016 (persen)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Tabel 2.37. Perkembangan Indikator Kemiskinan DIY menurut Wilayah, 20022017
Perkotaan
Bulan/
Tahun

GK
Pnd
Kapita/ Miskin
(000
Bln
(000Rp) Jiwa)

Perdesaan

P0

P1

P2

GK
Pnd
Kapita/ Miskin
(000
Bln
(000Rp) Jiwa)

Perkotaan+Perdesaan

P0

P1

P2

GK
Pnd
Kapita/ Miskin
(000
Bln
(000Rp) Jiwa)

P0

P1

P2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Mar 2002

123.90

303.8

16.17

-

-

103.01

331.9

25.96

-

-

113.00

635.7

20.14

-

-

Mar 2003

137.13

303.3

16.44

-

-

106.80

333.5

24.48

-

-

127.09

636.8

19.86

-

-

Mar 2004

148.25

301.4

15.96

-

-

114.67

314.8

23.65

-

-

134.37

616.2

19.14

-

-

Mar 2005

160.69

340.3

16.02

-

-

130.81

285.5

24.23

-

-

148.48

625.8

18.95

-

-

Mar 2006

196.41

346.0

17.85

-

-

148.52

302.7

27.64

-

-

170.72

648.7

19.15

-

-

Mar 2007

200.86

335.3

15.63

3.08

0.88

156.35

298.2

25.03

5.08

1.55

184.97

633.5

18.99

3.80

1.12

Mar 2008

208.66

324.2

14.99

2.72

0.71

169.93

292.1

24.32

4.49

1.29

194.83

616.3

18.32

3.35

0.92

Mar 2009

228.24

311.5

14.25

2.84

0.81

182.71

274.3

22.60

4.74

1.46

211.98

585.8

17.23

3.52

1.04

Mar 2010

240.28

308.4

13.98

2.27

0.56

195.41

268.9

21.95

3.89

1.02

224.26

577.3

16.83

2.85

0.73

Mar 2011

265.75

304.3

13.16

1.93

0.50

217.92

256.6

21.82

3.67

0.93

249.63

560.9

16.08

2.51

0.65

Sep 2011

273.68

298.9

12.88

1.93

0.48

226.77

265.3

22.57

3.54

0.81

257.91

564.2

16.14

2.48

0.59

Mar 2012

274.66

305.9

13.13

3.56

1.32

231.86

259.4

21.76

3.29

0.79

260.17

565.3

16.05

3.47

1.14

Sep 2012

284.55

306.5

13.10

2.29

0.58

241.98

255.6

21.29

4.07

1.09

270.11

562.1

15.88

2.89

0.75

Mar 2013

297.39

315.5

13.43

2.08

0.50

256.56

234.7

19.29

3.02

0.63

283.45

550.2

15.43

2.40

0.55

Sep 2013

317.93

325.5

13.73

2.18

0.52

275.79

209.7

17.62

2.03

0.34

303.84

535.2

15.03

2.13

0.46

Mar 2014

327.27

333.0

13.81

2.22

0.53

286.14

211.8

17.36

2.11

0.40

313.45

544.9

15.00

2.19

0.48

Sep 2014

333.56

324.4

13.36

2.03

0.52

296.43

208.2

16.88

2.98

0.79

321.06

532.6

14.55

2.35

0.61

Mar 2015

347.79

329.7

13.43

2.55

0.71

312.25

220.6

17.85

3.70

1.09

335.89

550.2

14.91

2.93

0.83

Sep 2015

359.47

292.6

11.93

2.19

0.60

324.39

192.9

15.62

2.57

0.68

347.72

485.6

13.16

2.32

0.63

Mar 2016

364.79

297.7

11.79

1.78

0.38

331.31

197.2

16.63

3.41

1.05

354.08

494.9

13.34

2.30

0.59

Sep 2016

370.51

301.3

11.68

1.26

0.22

337.23

187.6

16.27

2.83

0.67

360.17

488.8

13.10

1.75

0.36

Mar 2017

385.31

309.0

11.72

2.15

0.58

348.06

179.5

16.11

2.29

0.47

374.01

488.5

13.02

2.19

0.55

Sumber: Lampiran, Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY
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18. Perbandingan Regional
Bagian ini menyajikan perbandingan regional pencapaian beberapa indikator
makro menurut provinsi di Indonesia. Indikator yang diperbandingkan mencakup
level PDRB, pertumbuhan ekonomi, andil PDRB, PDRB perkapita, dan IPM.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Level PDRB DIY atas dasar harga berlaku tahun 2016 berada di peringkat ke23 secara nasional diantara Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara.
Peringkat ini sedikit melorot dibandingkan dengan tahun 2015 yang berada di
peringkat ke-22. Dibandingkan dengan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa, nilai
PDRB DIY berada pada level yang terendah. Kontribusi PDRB DIY terhadap total
PDB nasional 2016 tercatat sebesar 0,87%. Besarnya andil ini sedikit menurun
dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 0,94%.
Andil PDRB yang terbesar disumbang oleh Provinsi DKI Jakarta dan diikuti
oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara, andil terendah disumbang oleh
Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara. Kontribusi PDRB seluruh provinsi di Pulau
Jawa terhadap total PDB nasional tercatat mencapai 58,5%. Angka ini sedikit
meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara, andil PDRB
seluruh provinsi di Sumatera mencapai 22,0% dan berada diurutan kedua.
Fenomena ini menggambarkan konsentrasi kegiatan perekonomian nasional yang
masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera atau Kawasan Barat Indonesia dengan
kontribusi di atas 80%. Sementara, Kawasan Timur Indonesia hanya menyumbang
kurang dari 20% kue perekonomian nasional. Meskipun demikian, dalam beberapa
dekade terakhir kontribusi Kawasan Indonesia Timur semakin meningkat.
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Tabel 2.38. PDRB Seri 2010, Pertumbuhan dan Andil menurut Provinsi, 2016 (Rp
Triliun)
PDRB (triliun Rp)
Prov
ADHB
(1)

ADHK

Pering
kat

Pertum
buhan Andil (%)
(%)

(2)
137.28

(3)
116.39

(4)
19

(5)
3.31

(6)
1.08

Sumut
Sumbar

628.39
195.68

463.78
148.11

6
13

5.18
5.26

4.96
1.55

Riau
Jambi

682.35
171.71

459.00
130.50

5
16

2.23
4.37

5.39
1.36

Sumsel
Bengkulu

355.42
55.40

266.82
40.08

10
30

5.03
5.30

2.81
0.44

Lampung
Babel

281.11
65.13

209.81
47.85

11
29

5.15
4.11

2.22
0.51

NAD

Kepri

216.58

162.92

12

5.03

1.71

Sumatera
DKI Jakarta
Jabar
Jawa Tengah
DIY

2 789.06
2 177.12
1 652.59
1 092.03
110.10

2 045.25
1 539.38
1 275.55
849.38
87.69

1
3
4
23

4.29
5.85
5.67
5.28
5.05

22.03
17.20
13.06
8.63
0.87

Jawa Timur

1 855.04

1 405.24

2

5.55

14.65

Banten
Jawa
Bali
NTB
NTT

516.33
7 403.21
195.38
116.25

387.60
5 544.83
137.19
94.55

7

5.26
5.59
6.24
5.82

4.08
58.49
1.54
0.92

84.17
395.80
161.49
112.44
146.33
507.07

59.78
291.52
118.18
83.91
115.73
438.98

26

Bali & Nusra
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim

5.18
5.89
5.22
6.36
4.38
-0.38

0.66
3.13
1.28
0.89
1.16
4.01

Kaltara
Kalimantan
Sulut
Sulteng
Sulsel
Sultra
Gorontalo
Sulbar

66.78
994.11
100.54
120.23
379.21
96.98
31.82
35.97

51.16
807.96
74.77
91.07
269.34
77.74
23.51
27.55

27
24
20
9
25
33
32

3.75
2.01
6.17
9.98
7.41
6.51
6.52
6.03

0.53
7.85
0.79
0.95
3.00
0.77
0.25
0.28

Sulawesi
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat

764.76
37.06
29.17
66.64

563.98
26.29
21.56
54.71

31
34
28

7.42
5.76
5.77
4.52

6.04
0.29
0.23
0.53

178.37
311.23
12 658.17

142.48
245.04
9 498.57

9.21
7.45
5.16

1.41
2.46
100

Papua
Maluku & Papua
Indonesia

14
21

17
22
18
8

15

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

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 2016 tercatat sebesar
5,16%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa mencapai
5,6%. Sementara, pertumbuhan Kawasan Barat Indonesia mencapai 5,2% dan
Kawasan Timur Indonesia mencapai 4,7%. Relatif rendahnya pertumbuhan
Kawasan Timur Indonesia dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan di Pulau
Kalimantan, meskipun pertumbuhan di Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku dan
Papua tercatat lebih dari 7%.
PDRB Perkapita
Perbandingan nilai PDRB per kapita tahun 2016 ADHB maupun ADHK 2010
menurut provinsi di Indonesia menunjukkan adanya gap atau kesenjangan yang
cukup lebar.
Gambar 2.27 mengilustrasikan level PDRB perkapita nominal Provinsi DKI Jakarta
pada tahun 2016 sudah berada pada level Rp211,8 juta. Angka ini tercatat 13 kali
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PDRB perkapita nominal Provinsi yang terendah yakni NTT. Demikian pula secara
riil (ADHK 2010), nilai PDRB perkapita DKI tercatat 13 kali PDRB perkapita NTT.
Fenomena ini menggambarkan kesenjangan pendapatan regional yang sangat
tinggi. Provinsi DKI Jakarta menjadi prototype daerah maju sebagai representasi
pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian. Sementara, NTT
merepresentasikan daerah yang pembangunan ekonominya masih jauh tertinggal.
Secara nasional, level PDRB perkapita nominal tahun 2016 tercatat sebesar
Rp48,9 juta dan setara dengan Rp36,7 juta atas dasar harga konstan 2010.
Berdasarkan level tersebut, tercatat 8 dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki
nilai PDRB perkapita nominal dan riil di atas level nasional.
Grafik 2.29. PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 menurut Provinsi di Indonesia,
2016 (Juta Rp)

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

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. 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 mineral lainnya, sehingga mendorong tingginya nilai PDRB
perkapita wilayah yang bersangkutan.
Indeks Pembangunan Manusia
Perbandingan capaian IPM di 34 provinsi di Indonesia diringkas dalam
grafik2.28. Lima provinsi yang memiliki level capaian IPM tertinggi terdiri dari DKI
Jakarta (79,60), DIY (78,38), Kalimantan Timur (74,59), Kepulauan Riau (73,99),
dan Bali (73,65). Sebagian besar provinsi dengan level IPM tertinggi terdapat di
Kawasan Barat Indonesia. Sementara, Provinsi Papua (58,05), Papua Barat (62,61),
NTT (63,13), Sulawesi Barat (63,60), dan NTB (65,81) merupakan lima provinsi
yang memiliki level IPM terendah di Indonesia. Kelima provinsi ini terdapat di
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Kawasan Timur Indonesia. Fenomena tersebut menggambarkan IPM di Kawasan
Barat Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Timur
Indonesia. Artinya, masih adanya kesenjangan atau gap kualitas pembangunan
manusia yang cukup lebar antarkawasan di Indonesia. Besarnya gap antara level
IPM tertinggi dan terendah pada tahun 2016 tercatat sebesar 21,6 poin. Gap
tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 yang
mencapai 21,9 poin. Hal ini menuntut prioritas untuk mempercepat pembangunan
manusia terutama di Kawasan Timur Indonesia.
Grafik 2.30. IPM Metode Baru Tahun 2016 dan Pertumbuhan per Tahun menurut
Provinsi di Indonesia.

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Level IPM 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2016 tidak ada
satupun provinsi yang termasuk dalam kategori IPM “sangat tinggi” (skala IPM ≥
80). Sebagian besar IPM provinsi berada pada kategori IPM sedang (60 ≤ Nilai IPM
< 70) dengan jumlah 21 provinsi dan kategori IPM tinggi (70 ≤ Nilai IPM < 80)
dengan jumlah 12 provinsi. Sementara, terdapat satu provinsi yang termasuk dalam
kategori IPM rendah (IPM < 60) yakni Papua.
Selama periode 2010-2016, semua provinsi memiliki perkembangan IPM ke
arah yang semakin membaik. Hal ini bisa dilihat dari besarnya nilai pertumbuhan
IPM per tahun yang memiliki arah positif dengan besaran yang cukup bervariasi.
Pertumbuhan IPM nasional periode 2010-2016 tercatat sebesar 0,89% per tahun.
Pertumbuhan IPM tertinggi dicapai oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar
1,23% per tahun, diikuti oleh Jawa Timur (1,09%) dan Nusa Tenggara Timur
(1,07%). Sementara, pertumbuhan IPM terendah dicapai oleh Provinsi Kalimantan
Utara sebesar 0,59% per tahun, diikuti oleh Provinsi Riau (0,61%), DIY (0,65%),
Kepulauan Riau (0,66%), dan DKI Jakarta (0,71%).
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Tabel 2.39. IPM dan Komponen Penyusun menurut Provinsi, 2016
Provinsi

AHH
(Tahun)

EYS
(Tahun)

(1)

MYS PPP (ribu
(Tahun)
Rp)
(4)

(5)

IPM

(2)

(3)

NAD

69.51

13.89

8.86

8,768

(6)
70.00

Sumut

68.33

13.00

9.12

9,744

70.00

Sumbar

68.73

13.79

8.59

10,126

70.73

Riau

70.97

12.86

8.59

10,465

71.20

Jambi

70.71

12.72

8.07

9,795

69.62

Sumsel

69.16

12.23

7.83

9,935

68.24

Bengkulu

68.56

13.38

8.37

9,492

69.33

Lampung

69.94

12.35

7.63

9,156

67.65

Babel

69.92

11.71

7.62

11,960

69.55

Kepri

69.45

12.66

9.67

13,359

73.99

DKI Jakarta

72.49

12.73

10.88

17,468

79.60

Jabar

72.44

12.30

7.95

10,035

70.05

Jawa Tengah

74.02

12.45

7.15

10,153

69.98

DIY

74.71

15.23

9.12

13,229

78.38

Jawa Timur

70.74

12.98

7.23

10,715

69.74

Banten

69.46

12.70

8.37

11,469

70.96

Bali

71.41

13.04

8.36

13,279

73.65

NTB

65.48

13.16

6.79

9,575

65.81

NTT

66.04

12.97

7.02

7,122

63.13

Kalbar

69.90

12.37

6.98

8,348

65.88

Kalteng

69.57

12.33

8.13

10,155

69.13

Kalsel

67.92

12.29

7.89

11,307

69.05

Kaltim

73.68

13.35

9.24

11,355

74.59

Kaltara

72.43

12.59

8.49

8,434

69.20

Sulut

71.02

12.55

8.96

10,148

71.05

Sulteng

67.31

12.92

8.12

9,034

67.47

Sulsel

69.82

13.16

7.75

10,281

69.76

Sultra

70.46

13.24

8.32

8,871

69.31

Gorontalo

67.13

12.88

7.12

9,175

66.29

Sulbar

64.31

12.34

7.14

8,450

63.60

Maluku

65.35

13.73

9.27

8,215

67.60

Maluku Utara

67.51

13.45

8.52

7,545

66.63

Papua Barat

65.30

12.26

7.06

7,175

62.21

Papua

65.12

10.23

6.15

6,637

58.05

Indonesia

70.90

12.72

7.95

10,420

70.18

Sumber: Statistik Daerah DIY Dalam 2017, BPS DIY

Secara umum, daerah yang memiliki pertumbuhan IPM rendah justru tercatat
memiliki level IPM relatif tinggi. Sebaliknya, daerah yang memiliki pertumbuhan
IPM tinggi tercatat memiliki level IPM yang relatif rendah. Artinya, terdapat
hubungan negatif antara level IPM dengan pertumbuhan IPM. Hal ini dapat
dijadikan menjadi penyemangat bagi para daerah-daerah yang memiliki level IPM
rendah untuk mengejar ketertinggalan pencapaian pembangunan manusia.
Posisi IPM DIY tahun 2016 berada pada level 78,4 dan berada di peringkat
kedua tertinggi dan tidak mengalami perubahan dalam beberapa tahun.
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 74,7 tahun dan menjadi harapan hidup yang tertinggi secara nasional.
HLS penduduk DIY diperkirakan mencapai 15,2 tahun dan menjadi level tertinggi
secara nasional. Tingginya HLS berkaitan dengan status Yogyakarta sebagai Kota
Pelajar.
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B. Permasalahan.
Percepatan pembangunan di D.I. Yogyakarta dalam akhir 5 tahun RPJMD
sebelumnya cukup tinggi. Pesatnya pembangunan tentu saja berdampak pada
kesejahteraan masyarakat, dimana geliat ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi
D.I Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir menjadi daerah yang padat secara ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dengan dukungan jasa pariwisata membuat D.I Yogyakarta
mampu mendorong pertumbuhan hingga pelosok pedesaan. Sedangkan di kota, D.I
Yogyakarta juga mampu memanfaatkan ruang-ruang ekonomi untuk menangkap
perkembangan ekonomi perkotaan dengan mengedepankan sektor jasa.
Meskipun perkembangan pembangunan cukup pesat, D.I Yogyakarta masih
menyisakan sejumlah permasalahan. Angka kemiskinan D.I Yogyakarta masih saja
tinggi yang disebabkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi. Secara umum,
pertumbuhan ekonomi rata-rata memang tinggi, akan tetapi didominasi oleh kota dan
pinggiran kota sebagai pusat pertumbuhan. Dampaknya adalah tidak ada pemerataan
pertumbuhan ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat D.I Yogyakarta, khususnya
di kabupaten yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ifrastruktur. Kesenjangan
infrastruktur menyebabkan sulitnya aksesbilitas masyarakat perdesaan dalam semua
urusan, baik andministratif maupun ekonomi. Persoalan inilah yang menyebabkan
angka kemiskinan tinggi dan kesenjangan pembangunan infrastruktur wilayah.
Sisi lainnya, persoalan sosial masyarakat terus terganggu. Isu SARA, ketentraman
dan ketertiban dengan istilah kenakalan remaja ‘Cah Klithih’ terus terjadi. Persitiwa
tindak kekerasan tersebut menjadikan keresahan warga masyarakat D.I Yogyakarta dan
belum banyak penyelesaian dilakukan. Sisi lainnya, masih banyak persoalan unjuk rasa
yang menyatakan ketidak puasan atas kebijakan pemerintah daerah D.I Yogyakarta.
Meskipun demikian, indeks demokrasi di D.I Yogyakarta masih tergolong baik menurut
penilaian Pemerintah Pusat.
Dalam beberapa catatan, layanan publik juga menurun dengan ditunjukkan rapor
merah oleh Ombusdman Nasional. Tentu saja hal ini menjadi satu kritik tersendiri
mengingat D.I. Yogyakarta memperoleh WTP setiap tahunnya. Begitu pula dalam
layanan dasar pendidikan dan kesehatan, masih dirasa kurang meskipun perbaikan
layanan terus dilakukan. Angka putus sekolah masih saja ada meskipun menurun, dan
target Wajar 12 tahun belum sepenuhnya tercapai.
Terjadinya bencana alam banjir bandang di kabupaten Bantul dan Gunungkidul
beberapa saat yang lalu menyumbang kerusakan lingkungan dan infrastruktur,
khususnya di kedua kabupaten tersebut. Kerusakan infrastruktur tentu membuat akses
masyarakat terbatas dan mengalami kerugian ekonomi tinggi. Kembali ke posisi normal
tentu membutuhkan modal dasar pembangunan cukup besar dan fokus. Pemulihan
pasca bencana banjir dan tanah longsor perlu mendapat perhatian dan alokasi anggaran
secara khusus.
Persoalan layanan publik juga mendapat perhatian, diantaranya investasi daerah
dalam meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung layanan
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publik. Keterbukaan informasi dengan memperkuat sistem layanan dan sistem data
base menjadi mutlak jika D.I Yogyakarta tidak akan ketinggalan dari daerah lain yang
terus menggunakan teknologi informasi terbaru dan akseseble terhadap stakeholder
atau pengguna. Perubahan jaman, kemajuan teknologi informasi menuntut perubahan
penggunaan program layanan masyarakat dengan kecepatan dan keakuratan tertentu.
Investasi teknologi informasi mutlak dibutuhkan.
Atas dasar tersebut, Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019 dalam melihat
permasalahan sebagai berikut :
1.

Bidang Pemerintahan
Persoalan ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat
menjadi populer. Peningkatan angka kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta
menaik dengan banyaknya pelaku kejahatan. Bahkan, fenomena ‘klithih’ yang
dilakukan oleh generasi remaja masih tetap berlangsung dan menimbulkan
keresahan pada warga Daerah Istimewa Yogyakarta.
Proses penanganan tindak kriminalitas terus diupayakan, meskipun demikian
kejadian pelanggaran ketertiban dan ketentraman warga masyarakat terus terjadi,
meskipun berbagai kasus tersebut mengalami penurunan. Di sisi lain, beberapa
kasus yang bersifat SARA mulai meningkat seiring memanasnya isu politik dan
menyambut pemilu 2019. Tindakan preventif perlu diupayakan dengan
memperkuat pengetahuan dan kesadaran politik ke wargaan, dimana isu – isu
politik tidak begitu saja mengalir deras ke masyarakat dan menjadikan konflik
horisontal.
Urusan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan Masyarakat diukur
berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI DIY tahun 2015 mencapai
angka 83,19 (dalam skala 0 sampai 100). Angka ini meningkat dibandingkan
dengan IDI 2014 yang sebesar 82,71. Capaian kinerja demokrasi tersebut berada
pada kategori “baik”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga
kategori: yakni “baik” (indeks>80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks
<60). Perubahan pada periode 2014-2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi, yakni:
(1) Kebebasan Sipil naik 5,82 poin (dari 84,59 menjadi 90,41); (2) Hak-Hak Politik
naik 1,64 poin (dari 76,06 menjadi 77,70); dan (3) Lembaga lembaga Demokrasi
turun 6,44 poin (dari 88,82 menjadi 82,38).
Berdasarkan nilai indeks variabel IDI pada tahun 2015, terdapat 6 (enam)
variabel yang mengalami peningkatan dan 3 (tiga) variabel mengalami penurunan.
Dari enam variabel yang mengalami kenaikan, tiga diantaranya meningkat cukup
drastis. Kenaikan terbesar terjadi pada Indeks Variabel Kebebasan Berkumpul dan
Berserikat, yaitu dari kategori ‘buruk’ menjadi ‘baik’, atau dari 46,25 pada tahun
2014 menjadi 100,00 pada tahun 2015. Variabel lain yang juga meningkat secara
bermakna adalah variabel peran DPRD, yang meningkat dari 50,96 pada 2014
menjadi 87,33 pada 2015. Selebihnya, indeks meningkat tidak cukup bermakna,
nilai indeks relatif tetap. Indeks variabel peran peradilan yang independen,
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menurun sangat tajam dari 95,00 pada tahun 2014 menjadi 62,50 pada tahun 2015
atau menurun dari kategori “baik” menjadi “sedang”. Penurunan nilai indeks LKPJ
AMJ Gubernur 2012-2017 juga terjadi pada Variabel Kebebasan Berkeyakinan (dari
95,13 pada tahun 2014 menjadi 86,28 pada tahun 2015).Pada tahun 2015, masih
terlihat masalah yakni terdapatnya kinerja indikator demokrasi kategori ‘buruk’
(skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut
adalah ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat
kebebasan berpendapat, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu
kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran
agama, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi,
Perda yang merupakan inisiatif DPRD, dan penghentian penyidikan yang
kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.
Kesadaran warga masyarakat terhadap ketertiban dan ketentraman umum
masih sangat kurang, meskipun sebagaian warga masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta mulai bergerak membangun kesadaran masyarakat terhadap kasuskasus warga melalui media sosial gencar dilakukan. Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta perlu memperhatikan sikap apatis warga masyarakat
tersebut dengan cara memperkuat pengetahuan dan kesadaran warga terhadap
ketertiban, keamanan dan tindakan preventif lainnya dengan program-program
media kampanye dan sosialisasi mengenai ketertiban dan ketentraman pada warga
masyarakat dan melalui kelompok komunitas.
Bahwa kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada jalur circum
pasifik, serta pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia, dan terletak
pada jalur gunung api aktif, yaitu Gunung Merapi, setidaknya terdapat beberapa
ancaman bencana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti gempa bumi,
tsunami, dan letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran,
abrasi dan gelombang ekstrim, serta cuaca ekstrim. Oleh karena itu pengurangan
resiko bencana disusun dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan
menyeluruh melalui pengembangan penterpaduan perencanaan, kelembagaan,
serta pendanaan.
Kejadian bencana di DIY pada tahun 2016 mengalami kenaikan bila dibanding
tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 terdapat 255 kejadian bencana,
kemudian pada tahun 2014 terdapat 122 bencana, sedangkan pada tahun 2015
terdapat 65 kejadian, dan pada tahun 2016 ini terjadi bencana sebanyak 313, hal ini
menunjukkan bahwa bencana dari tahun 2013 sampaitahun 2015 mengalami
penurunan, namun pada tahun 2016 kejadian bencana di DIY mengalami
peningkatan yang signifikan.
2.

Bidang ekonomi
Dalam Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017–2022
disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 488 ribu jiwa atau sekitar
13,02%. Angka ini cukup besar karena melebihi angka kemiskinan nasional sebesar
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10,96%. Kalau dilihat dari distribusinya maka jumlah kemiskinan di perdesaan
sebesar 16,11% atau lebih besar dari jumlah warga miskin di perkotaan (11,72%).
Kesenjangan ekonomi nampak jelas apabila dilihat secara kewilayahan
dimana angka kemiskinan di wilayah bagian selatan DIY mencakup wilayah Gunung
Kidul 20,83%, Bantul 15,89% dan Kulon Progo 20,64% lebih tinggi daripada
wilayah bagian utara DIY yakni Sleman 9,50% dan Kota Jogja 8,67%. Fenomena ini
memberikan latar belakang penting bagi prioritas pembangunan ke depan.
Semangat ‘perjumpaan dan silang ekonomi’ akan diletakkan sebagai strategi
kebudayaan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan melalui interaksi antara
pelaku ekonomi kuat dengan ekonmomi lemah, antara pelaku ekonomi perkotaan
dengan pedesaan, antara pelaku ekonomi modern dengan ekonomi tradisional.
Sehingga pembangunan ekonomi di samping didorong untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Struktur perekonomian DIY apabila diukur dari distribusi PDRB atas dasar
harga berlaku, menunjukkan tidak ada lapangan usaha yang dominan karena
bervariasi dengan angka di bawah 15%. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi
besar adalah industri pengolahan sebesar 13,21%, pertanian, kehutanan dan
perikanan sebesar 10,41% dan penyediaan akomodasi dan makan minum 10,22%
3.

Bidang Pembangunan
Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan
ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. infrastruktur dapat
didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur struktur dasar, peralatanperalatan, instalasi instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk
berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.
Infrastruktur yang merujuk pada sistem fisik untuk menyediakan layanan
bagi transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas
publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia
dalam lingkup sosial dan ekonomi.
Pembangunan sektor infrastruktur merupakan sektor prioritas yang harus
memperoleh perhatian dalam rangka mengatasi kemiskinan, disamping hal
tersebut bagi para investor daya saing suatu negara dalam menarik investasi diukur
dari daya tarik dan kinerja infrastruktur, baik infrastruktur dasar, sains maupun
infrastruktur teknologi. Miskin dan rentannya infrastruktur suatu negara
berdampak terhadap kehidupan suatu masyarakat.
Dalam agenda tahun 2019, menyikapi dampak bencana banjir dan tanah
longsor di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan sebagian Kabupaten
Kulonprogo sudah semestinya fokus perhatian untuk pemulihan pasca bencana,
khususnya infrastruktur yang mengalami kerusakan. Konteks pemulihan
infrastruktur pasca bencana menjadi penting dilakukan untuk segera terjadinya
pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
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4.

Bidang kesejahteraan.
Bahwa secara umum kinerja Pemerintah Daerah DIY di bawah Gubernur
periode 2012-2017 telah menunjukan hasil yang baik, terbukti dari 17 indikator
kinerja utama hasilnya sebagian besar yakni 10 indikator dapat dicapai dengan
baik. Kesepuluh indikator tersebut meliputi: derajat partisipasi masyarakat dalam
pengembangan dan pelestarian budaya, angka melek huruf, persentase satuan
pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya, angka harapan
hidup, jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, nilai
akuntabilitas kinerja pemerintah, opini pemeriksaan BPK, persentase peningkatan
kualitas lingkungan, dan kesesuaian pemanfatan ruang terhadap RTRW Provinsi.
Sementara ada 2 indikator yang tidak bisa dievaluasi tingkat ketercapaiannya, di
sebabkan adanya perubahan sistem perhitungan dari BPS mulai tahun 2015. Kedua
indikator tersebut adalah; rata-rata lama sekolah dan indikator pendapatan per
kapita.
Meskipun sebagian besar indikator kinerja utama dapat tercapai dengan baik,
masih ada 5 indikator yang belum mencapai target seperti yang di canangkan dalam
RPJMD 2012-2017. Kelima indikator tersebut adalah indek ketimpangan antar
wilayah, indeks ketimpangan pendapatan (Gini Rasio), lama tinggal wisatawan
mancanegara dan wisatawan nusantara (wisman dan wisnus), dan terakhir adalah
load factor angkutan perkotaan. Gini Rasio sampai tahun 2016 berada pada angka
0.425 yang menunjukkan kondisi ketimpangan yang berat. Kondisi ini selama lima
tahun cenderung meningkat. Demikian juga indeks ketimpangan wilayah yang juga
tidak banyak berubah selama 5 tahun. Indeks ketimpangan wilayah sampai tahun
2016 adalah 0,468. Masalah ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah
sudah lama mendapatkan sorotan DPRD. Setiap tahun dalam penyampaian catatan
dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban gubernur, DPRD selalu
menyampaikan adanya ketimpangan pendapatan dan wilayah ini agar di tangani
secara serius. Namun sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur 2012–
2017 hasilnya belum banyak berubah. Kenaikan product domestic regional bruto
atau PDRB perkapita yang tumbuh 3,9% per tahun masih belum merata jika dilihat
dari kewilayahan. Pertumbuhan investasi dan kenaikan jumlah unit usaha masih
terkonsentrasi pada perkotaan dan wilayah perbatasan dengan kota seperti
wilayah Sleman dan Bantul yang berbatasan dengan kota. Hal ini terlihat dari
pertumbuhan hotel, apartemen, pusat perbelanjaan yang berada di wilayah
perkotaan.
Visi pembangunan jangka menengah 2012–2017 yang mencanangkan
‘Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri
dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru’ belum sepenuhnya dapat di
wujudkan. Misalnya dalam menjelaskan tentang arti kata ‘Maju’ yang dimaknai
sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata, yang di
maknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya
ketimpangan antarwilayah masih jauh dari harapan. Dan pemerintah DIY juga
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menyadari bahwa masalah kesenjangan ini tidak bisa dimaklumi sebagai dampak
perkembangan ekonomi dan tehnologi semata-mata. Dan solusinya juga tidak bisa
diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam hal ini peran pemerintah sangat
menentukan untuk melakukan intervensi secara langsung. Dengan kewenangan
yang dimiliki serta kemampuan keuangan daerah yang terus meningkat maka
pemerintah dapat menyusun kebijakan dan strategi pembangunan yang
berorientasi pada penanganan masalah utama tersebut di atas.
Selain hal yang terkait indikator kinerja perlu juga di sampaikan disini tentang
kondisi umum DIY dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan
selama lima tahun menunjukan kecenderungan menurun dari angka 15,9% pada
tahun 2012 terus berkurang menjadi 15,0% (2013) 14,6% (2014) 13,2% (2015)
dan 13,1% di tahun 2016. Dilaporkan bahwa terdapat 488.830 penduduk miskin di
tahun 2016 dari total penduduk DIY tahun 2016 diperkirakan berjumlah 3.720.191
jiwa. Jika di rata-rata angka penurunan kemiskinan selama lima tahun adalah 0,56%
per tahun. Dan perlu diketahui bahwa angka kemiskinan tahun 2016 menggunakan
standar garis kemiskinan acuan BPS yaitu Rp360.169 per kapita per bulan berdasar
data bulan September 2016. Dan angka kemiskinan DIY tersebut masih di atas
angka nasional yang sebesar 10,7%. Kondisi kemiskinan DIY perlu di sikapi secara
serius disebabkan bahwa kondisi kemiskinan ini berdampak pada indikator kinerja
urusan lainnya seperti kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak.
Tahun 2019 merupakan tahun ketiga periode Gubernur DIY 2017–2022.
Gubernur DIY telah menyampaikan komitmen untuk mengatasi berbagai masalah
utama yang masih belum berhasil ditangani pada periode sebelumnya seperti
masalah kemiskinan dan kesenjangan sebagaimana di sampaikan dalam pidato di
hadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD pada tanggal 14 September 2017. Pidato
dibacakan oleh Gubernur DIY perode 2017–2022, Hamengku Buwono X dengan
judul ‘Menyongsong Abad Samudra Hindia Untuk Kemulian Martabat Manusia
Jogja’. Dalam kesempatan tersebut disampaikan oleh Gubernur bahwa berdasar
data BPS tahun 2015 kesenjangan nampak jelas apabila dilihat secara kewilayahan
dimana angka kemiskinan di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta yang mencakup
Gunungkidul (20.83%), Bantul (15.89%) dan Kulonprogo (20.64%) lebih tinggi
dibanding dengan Wilayah Bagian Utara yakni Sleman (9.5%) dan Kota Yogyakarta
(8.67%). Fakta tersebut memberikan gambaran yang penting bagi Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk periode jabatan Gubernur 2017–2022 harus memberikan fokus
dan perhatian terhadap pembangunan terutama wilayah Bagian Selatan
Yogyakarta.
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BAB III
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019
A. Pengelolaan Keuangan Daerah
1.

Dasar Pengelolaan
a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan
Pembiayaan Daerah.

2.

Struktur Keuangan Daerah
a. Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan daerah terdiri atas :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b.

c.

2) Dana Perimbangan;
3) Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah .
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) Penerimaan Pembiayaan, yang berasal dari
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA);
b) Pencairan dana cadangan;
c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
f) Penerimaan piutang.
2) Pengeluaran Pembiayaan
a) Pembentukan dana cadangan;
b) Penyertaan modal;
c) Pemberian pinjaman daerah;
d) Penguatan modal.
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d.

Kerangka Pendanaan
1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai dengan kewenangan
yang diserahkan;
2) Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih
ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan;
3) Penyelengaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai
dari APBD;
4) Sedangkan penyelengaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab
Pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan
kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan
bersama.
Untuk kerangka pendanaan APBD Tahun 2019 berdasarkan pada hasil
rekapitulasi sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain lain Daerah Yang Sah.
Dari perangkaan yang didapat dari Pendapatan daerah tersebut dirumuskan
kebijakan dan langkah yang perlu dilakukan dibidang Keuangan Daerah yang
terdiri atas :
1) Kebijakan Bidang Pendapatan Daerah;
2) Kebijakan Bidang Belanja Daerah; dan
3) Kebijakan Bidang Pembiayaan Daerah.

3.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan daerah terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b.

c.

Meliputi kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik
Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain Lain
Pendapatan Asli Daerah.
Dana Perimbangan.
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).
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.

Kebijakan yang perlu ditetapkan di bidang Pendapatan Daerah adalah :
a. Pencermatan semua potensi sumber Pendapatan Daerah yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kelompok Lain Lain
Pendapatan Yang sah;
b. Intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi sumber sumber Pendapatan
Daerah.
Penjabaran kebijakan tersebut perlu dijabarkan dalam perumusan program dan
kegiatan sbb:
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a.

Peningkatkan manajemen tata kelola penerimaan Pendapatan Daerah sesuai
dengan mekanisme pelayanan yang akurat sesuai dengan ketentuan perundang
undangan;
Pemanfaatkan tehnologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada wajib pajak dan wajib retribusi, sebagai bentuk transparansi dan
akuntabilitas kepada masyarakat; dan
Menekan kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah.

b.

c.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Tahun 2014–2018 berdasarkan
RLA APBD Tahun 2014-2016 dan APBD Tahun 2017 serta kerangka anggaran
keuangan daerah Tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel 3.1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014–2018
No

Tahun

Target (Rp)

1

2014

1.342.290.475.580,27

2

2015

1.518.860.030.656,77

13,15

3

2016

1.535.180.369.527,00

1,07

4

2017

1.540.455.855.128,63

0,34

5

2018

1.668.934.049.835,90

0.83

Rata-rata pertumbuhan
6

2019

1.733.021.117.349,60

Persen

3,84
-

Dari data di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) 3,84%. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun
2019 diperkirakan akan mencapai sebesar Rp1.733.146.287.403,30.
Memperhatikan per-angka-an tabel tersebut di atas, bahwa terjadi prosentase
penurunan penerimaan pada setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan yang
perlu ditetapkan di bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai
berikut :
a. Intensifikasi pemungutan jenis Paendapatan Asli Daerah, yaitu pada Pajak
Kendaraan Daerah (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, yang
lain terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain Lain
Pendapatan Asli Daerah.
Dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sbb :
a. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan
pemungutan objek pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan sistem
birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan
komunikasi dan informasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
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b.

c.

d.

e.
f.
g.

Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi dengan pelayanan
secara cepat dan tepat cukup 1 (satu) jam selesai proses pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
di Samsat serta pengadaan mobil samsat keliling. Dengan demikian antrian
wajib pajak yang panjang di Samsat dapat dieliminir;
Perlu juga di perhitungkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor di
satu sisi akan meningkatkan PAD, tetapi di sisi yang lain perlu dipertimbangkan
dampaknya yaitu daya tampung jalan dan pengaturan tempat parkir sehingga
tidak menimbulkan kemacetan lalu llintas di semua ruas jalan terutama pada
hari libur maupun pada saat jam berangkat dan pulang kerja atau sekolah serta
meningkatnya emisi gas buang yang cenderung akan mengganggu pencemaran
lingkungan;
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;
Pemberian tambahan modal kerja sebagai insentif bagi BUMD yang dapat
memberikan kontribusi secara optimal;
Peninjauan kembali terhadap beberapa Peraturan Daerah di bidang Keuangan
Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi sekarang;
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
Sumber penerimaan daerah tidak hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah,
tetapi juga berasal dari bagi hasil (revenue sharing) dan transfer yang berasal dari
Pusat melalui Dana Perimbangan.
Pengertian 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
tergantung kepada kebijakan Pusat dimana 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. Penerimaan
yang berasal dari Dana Perimbangan didapat dari dana bagian daerah (revenue
sharing) atau yang lebih dikenal dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari
DBH Pajak dan DBH SDA, DAU dan DAK.
Penerimaan setiap tahun tidak selalu sama, sebagaimana terlihat pada
pertumbuhan Dana Perimbangan selama lima tahun terakhir sebagai berikut :
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Tabel 3.2. Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2014–2018
No

Tahun

Target (Rp)

1

2014

1.046.227.488.649,00

2

2015

1.056.608.866.160,00

0,99

3

2016

1.196.880.768.000,00

13,28

4

2017

2.461.740.932.739,00

105,68

5

2018

2.461.740.932.739,00

0,00

Rata-rata pertumbuhan
6

2019

2.461.740.932.739,00

Persen

29,99
-

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan Dana
Perimbangan selama lima tahun 29,99%. Tahun 2017 Dana Perimbangan naik
sangat fantastis 105,68%. karena ada penyerahan kewenangan pendidikan
menengah atas dan kejuruan yang tadinya ada di Kabupaten/Kota mulai saat itu
menjadi kewenangan ditingkat Provinsi dan tidak akan terulang lagi pada tahun
berikutnya sehingga angka peningkatannya kembali sangat kecil.
Disamping itu serapan Danais pada tahun tahun sebelumnya masih belum
optimal dari pagu yang dialokasikan, maka, untuk tahun 2019 Dana Perimbangan
diharapkan bertahan tetap pada angka tahun 2018, yaitu masih sebesar
Rp2.461.740.932.739,00 Dengan demikian untuk Tahun 2019 Dana Perimbangan
adalah Rp2.461.740.932.739,00
Lain Lain Pendapatan Yang Sah
Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berdasarkan LRA APBD Tahun
2014–2016, dan APBD Tahun 2017 serta proyeksi RAPBD Tahun 2018 sebagai
berikut:
Tabel 3.3. Pertumbuhan Lain Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2014–2018
No

Tahun

Target (Rp)

1

2014

767.242.974.953,00

2

2015

782.292.389.414,00

1,96

3

2016

1.157.980.166.600,00

48,02

4

2017

869.492.319.847,00

(24,91)

5

2018

1.067.035.461.861,22

22,72

Rata-rata pertumbuhan
6

2019

1.200.308.191.047,60

%(%)

12,49
-

Dari data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan Lain Lain
Pendapatan Yang Sah sangat fluktuatif. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi
48,02% Tahun 2016. Namun pada tahun sebelum dan sesudahnya juga cenderung
kecil.
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Dari pertumbuhan tersebut diatas rata-rata pertumbuhan selama lima tahun
adalah 12,49%. Dengan demikian pada Tahun 2019 Lain-lain Pendapatan Yang
Syah diperkirakan akan menjadi Rp1.200.308.191.047,60
Memperhatikan data data tersebut di atas perkiraan Pendapatan Daerah di
DIY Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp1.733.146.287.403,30
b. Dana Perimbangan
Rp2.461.740.932.739,00
c. Lain lain Pendapatan Daerah Yang Syah
Rp1.200.308.191.047,60
------------------------------- +
Pendapatan Daerah Tahun 2019 adalah
Rp5.395.195.411.198,30
4.

Arah Kebijakan Belanja Daerah
Berdasarkan Permenkeu No 117/PMK/2017 Pasal 3 c tentang batas maksimal
defisit APBD Tahun 2018 adalah 4% dari Pendapatan Daerah.
Perkiraaan Pendapatan Daerah Tahun 2019 adalah
Rp 5.395.195.411.198,30
Defisit 4%
Rp 215.807.816.447,93
Belanja yang diperkenankan 2019
Rp 5.611.003.227.646,23
Dengan demikian kebijakan yang perlu diambil adalah:
a. Belanja Daerah yang efektif dan efisien akan menjadi kunci bagi keberhasilan
pembangunan. Berapapun besarnya pendapatan akan menjadi kurang
b.

c.

bermakna apabila dalam pola belanjanya masih terjadi pemborosan.
Belanja Daerah disusun berdasarkan suatu analisis kebutuhan nyata yang
harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Tidak sekedar secara linier, 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.
Setiap pengalokasian Belanja Daerah diharapkan dapat bersinergis dengan
upaya pengentasan kemiskinan, penyerapan pengangguran, pemberdayaan
masyarakat serta pengurangan disparitas pembangunan antarwilayah.

Belanja Tidak Langsung
Untuk menentukan proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
dalam toleransi maksimal 4% dari Pendapatan Daerah akan dilakukan
pencermatan pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari LRA
APBD Tahun 2014–2016 dan APBD Tahun 2017 serta kerangka anggaran keuangan
Tahun 2018 sebagai berikut:
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Tabel 3.4. Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014–2018
No

Tahun

Target (Rp)

1

2014

1.663.950.552.723,10

-

2

2015

1.875.147.190.222,67

12,69

3

2016

2.071.881.299.154,80

10,49

4

2017

2.754.601.293.076,93

32,95

5

2018

2.919.877.370.661,55

6,00

Rata-rata pertumbuhan
6

2019

3.373.334.326.325,28

Persen

15,53
-

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan Belanja Tidak Langsung
selama lima tahun terakhir adalah 15,53%. Dengan demikian Belanja Langsung
diperkirakan akan bertambah menjadi Rp3.373.334.326.325,28
Belanja langsung
Tabel 3.5. Pertumbuhan Belanja Langsung Tahun 2014–2018
No

Tahun

Target (Rp)

1

2014

1.802.794.909.546,67

-

2

2015

1.930.945.434.240,35

7,10

3

2016

2.139.461.104.082,10

10,79

4

2017

2.428.982.580.924,50

13,53

5

2018

2.686.697.632.760,59

10,61

Rata-rata pertumbuhan
6

2019

2.969.002.386.522,90

Persen

10,50
-

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan
Belanja Langsung adalah 10,50%. Sehingga untuk tahun 2019 Belanja langsung
diharapkan akan menjadi Rp2.969.002.386.522,90.
Untuk menentukan prosentase alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung Tahun 2019 didasarkan pada perkembangan LRA APBD Tahun 2014 sd
2016 dan APBD Tahun 2017 yang sedang berjalan serta perkiraan kerangka
anggaran Tahun 2018 di dapat angka sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Rp3.373.334.326.325,28 (53,18%)
b. Belanja Langsung
Rp2.969.002.386.522,90 (46,82%)
Dengan demikian proporsinal Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
dengan batas toleransi anggaran defisit maksimal 4% adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah
Rp5.395.195.411.198,30
b. Maksimal 4% toleransi deficit APBD
Rp215.807.816.447,97
c. Belanja Daerah
Rp5.611.003.227.646,23
d. Belanja Tidak Langsung (53,18%)
Rp2.983.931.516.462,26
e. Belanja Langsung (46,82%)
Rp2.627.071.711.183,97
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Idealnya adalah Belanja Langsung lebih besar dari pada Belanja Tidak
Langsung. Namun dalam tabel di atas Belanja Tidak Langsung lebih besar.
Komponen terbesar Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Pegawai. Untuk itu
diperlukan penentuan kebijakan Belanja Tidak Langsung sebagai berikut :
a. Perhitungan kenaikan gaji pegawai karena kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, pemberian tunjangan dan pengurangan karena pensiun dengan
accress 2,5%.
b. Pada jenis Belanja Pegawai karena yang bersifat tetap dan mengikat
pelaksanaan Belanja Pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku
pada tahun yang berkenaan. Pengalokasian tambahan belanja pegawai harus
bersinergi dengan upaya peningkatan kinerja pegawai.
c. Biaya rapat dan perjalanan dinas keluar daerah serta pengadaan sarana
mobilitas dikendalikan sesuai dengan urgensinya.
d.

e.

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.
Belanja Langsung Tidak Terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga
(stanby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana
alam dan bencana sosial.

Sedangkan untuk Belanja Langsung kebijakan yang diperlukan adalah:
a. Proporsionalitas Belanja Langsung harus lebih banyak diarahkan untuk Belanja
Publik atau belanja yang dampak dan benefitnya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.
b.
c.

d.

5.

Belanja Langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan
peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
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.
Belanja Langsung yang mendukung program kegiatan strategis yang terkait
dengan agenda nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah
serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Memperhatikan per-angka-an Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah,
bahwa:
a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah
c. Defisit

Rp5.395.195.411.198,30
Rp5.611.003.227.646,23
(Rp215.807.816.447,93)

Defisit anggaran tersebut akan ditutup dengan kebijakan pembiayaan daerah.
Pengertian Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan yang dimaksudkan

Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2019

>> 88 | H a l a m a n

untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Terdiri
dari :
a. Penerimaan Pembiayaan.
b. Pengeluaran Pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan bersumber dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).
b. Pencairan dana cadangan.
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
e. Penerimaan piutang daerah.
Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan
daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut :
a.

b.
c.

Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika
terjadi defisit anggaran sedapat mungkin dapat ditutup dengan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu.
Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal bagi perusahaan
daerah.
Membentuk dana cadangan untuk antisipasi kemungkinan terjadinya bencana
alam dan bencana lainnya.

B. Rekomendasi dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY
1.

Bidang Pemerintahan
a.

Urusan Ketertiban, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Persoalan ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat
menjadi populer. Peningkatan angka kriminalitas di Daerah Istimewa
Yogyakarta menaik dengan banyaknya pelaku kejahatan. Bahkan, fenomena
klithih yang dilakukan oleh generasi remaja masih tetap berlangsung dan
menimbulkan keresahan pada warga Daerah Istimewa Yogyakarta.
Proses penanganan tindak kriminalitas terus diupayakan, meskipun
demikian kejadian pelanggaran ketertiban dan ketentraman warga masyarakat
terus terjadi, meskipun berbagai kasus tersebut mengalami penurunan. Di sisi
lain, beberapa kasus yang bersifat SARA mulai meningkat seiring memanasnya
isu politik dan menyambut pemilu 2019. Tindakan preventif perlu diupayakan
dengan memperkuat pengetahuan dan kesadaran politik ke-wargaan, dimana
isu–isu politik tidak begitu saja mengalir deras ke masyarakat dan menjadikan
konflik horisontal.
Urusan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan Masyarakat diukur
berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI DIY tahun 2015 mencapai
angka 83,19 (dalam skala 0 sampai 100). Angka ini meningkat dibandingkan
dengan IDI 2014 yang sebesar 82,71. Capaian kinerja demokrasi tersebut
berada pada kategori ‘baik’. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan
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menjadi tiga kategori: yakni ‘baik’ (indeks>80), ‘sedang’ (indeks 60-80), dan
‘buruk’ (indeks <60). Perubahan pada periode 2014-2015 dipengaruhi tiga
aspek demokrasi, yakni: (1) Kebebasan Sipil naik 5,82 poin (dari 84,59 menjadi
90,41); (2) Hak-Hak Politik naik 1,64 poin (dari 76,06 menjadi 77,70); dan (3)
Lembaga lembaga Demokrasi turun 6,44 poin (dari 88,82 menjadi 82,38).
Berdasarkan nilai indeks variabel IDI pada tahun 2015, terdapat 6 (enam)
variabel yang mengalami peningkatan dan 3 (tiga) variabel mengalami
penurunan. Dari enam variabel yang mengalami kenaikan, tiga diantaranya
meningkat cukup drastis. Kenaikan terbesar terjadi pada Indeks Variabel
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, yaitu dari kategori ‘buruk’ menjadi
‘baik’, atau dari 46,25 pada tahun 2014 menjadi100,00 pada tahun 2015.
Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel peran
DPRD, yang meningkat dari 50,96 pada 2014 menjadi 87,33 pada 2015.
Selebihnya, indeks meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks relatif tetap.
Indeks variabel peran peradilan yang independen, menurun sangat tajam dari
95,00 pada tahun 2014 menjadi 62,50 pada tahun 2015 atau menurun dari
kategori ‘baik’ menjadi ‘sedang’. Penurunan nilai indeks LKPJ AMJ Gubernur
2012-2017 juga terjadi pada variabel kebebasan berkeyakinan (dari 95,13
pada tahun 2014 menjadi 86,28 pada tahun 2015).Pada tahun 2015, masih
terlihat masalah yakni terdapatnya kinerja indikator demokrasi kategori
‘buruk’ (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori
tersebut adalah: ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang
menghambat kebebasan berpendapat, ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain
terkait dengan ajaran agama, persentase perempuan terpilih terhadap total
anggota DPRD Provinsi, Perda yang merupakan inisiatif DPRD, dan
penghentian penyidikan yang kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.
Kesadaran warga masyarakat terhadap ketertiban dan ketentraman
umum masih sangat kurang, meskipun sebagaian warga masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta mulai bergerak membangun kesadaran masyarakat
terhadap kasus-kasus warga melalui media sosial gencar dilakukan.
Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memperhatikan sikap
apatis warga masyarakat tersebut dengan cara memperkuat pengetahuan dan
kesadaran warga terhadap ketertiban, keamanan dan tindakan preventif
lainnya dengan program-program media kampanye dan sosialisasi mengenai
ketertiban dan ketentraman pada warga masyarakat dan melalui kelompok
komunitas.
Bahwa kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada jalur
circum pasifik, serta pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia,
dan terletak pada jalur gunung api aktif, yaitu Gunung Merapi, setidaknya
terdapat beberapa ancaman bencana yang terjadi di Daerah Istimewa
Yogyakarta, seperti: gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api, banjir,
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tanah longsor, kekeringan, kebakaran, abrasi dan gelombang ekstrim, serta
cuaca ekstrim. Oleh karena itu pengurangan resiko bencana disusun dalam
kerangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh melalui pengembangan
penterpaduan perencanaan, kelembagaan, serta pendanaan.
Kejadian bencana di DIY pada tahun 2016 mengalami kenaikan bila
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 terdapat 255 kejadian
bencana, kemudian pada tahun 2014 terdapat 122 bencana, sedangkan pada
tahun 2015 terdapat 65 kejadian, dan pada tahun 2016 ini terjadi bencana
sebanyak 313, hal ini menunjukkan bahwa bencana dari tahun 2013 sampai
tahun 2015 mengalami penurunan, namun pada tahun 2016 kejadian bencana
di DIY mengalami peningkatan yang signifikan.
Rekomendasi Kebijakan
Berpijak dari berbagai kasus di atas, maka kebijakan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, maka arah strategis kebijakan program dan kegiatan
bisa kearah penguatan pengetahuan warga masyarakat mengenai kebijakan
ketentraman, ketertiban umum dan pencegahannya. Pemerintah daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta bisa membangun program kerja tindakan
preventif berupa pendidikan politik ke-wargaan bersama warga masyarakat
atau kelompok komunitas yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Arah kebijakan lainnya adalah pencegahan isu-isu SARA dalam
menghadapi pemilu 2019. Pendidikan politik ke-wargaan perlu diperkuat
untuk meredam isu-isu SARA yang ditengarai akan muncul dalam kampanye
politik Pemilu 2019 medatang dengan memperkuat pendidikan politik
kebangsaan.
Rekomendasi kebijakan adalah:
1) Pencegahan dengan tindakan preventif, penanganan kasus, dan
Pengurangan kasus kenakalan remaja atau disebut ‘klithih’ di Yogyakarta;
2) Penanganan, pengurangan isu SARA dan konflik horisontal dampak isu
SARA;
3) Pendidikan politik kewargaan dengan penguatan pilar-pilar kebangsaan;
4) Pendidikan politik menghadapi pemilu 2019 dengan tujuan peningkatan
pengetahuan politik dan ideologi kebangsaan;
5) Penguatan kohesivitas sosial ke-wargaan dengan kegiatan-kegiatan
kesetiakawanan sosial;
6) Memperkuat keterampilan warga dalam mengahadapi bencana dengan
memperbanyak desa tangguh bencana;
7) Membangun sistem informasi penanggulangan bencana yang aksesebel
oleh masyarakat.
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Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi
bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas
lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana,
meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap
bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Tabel 3.6. Pokok-pokok Pikiran Urusan Ketertiban,ketentraman umum, dan
perlindungan masyarakat
URUSAN
Ketertiban,
Ketentraman
Umum, dan
Perlindungan
Masyarakat

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Masih terdapat potensi
konflik di masyarakat
yang berlatar belakang
sentimen agama
maupun sebab lainnya;
2. Kesadaran dan budaya
hukum belum optimal;
3. Peningkatan ancaman
penyalahgunaan
narkoba;
4. Masih adanya ancaman
terorisme dan
organisasi yang
memiliki
kencenderungan
merugikan
masyarakat;
5. Penegakan hukum
belum optimal;
6. Mulai lunturnya
semangat kegotong
royongan dan
kesetiakawanan sosial
di masyarakat;
7. pemahaman
masyarakat tentang
Hak dan kewajiban
politiksebagai warga
Negara;
8. Meningkatnya angka
kejahatan yang
dilakukan oleh
generasi muda (usia
sekolah);
9. Ancaman bencana alam
yang meliputi letusan
gunung api, gempa
bumi, angin ribut,
banjir, tanah longsor,

1. meningkatkan harmoni
kehidupan bersama
masyarakat;
2. Peningkatan
pemahaman
masyarakat tentang
ideologi bangsa dan
negara;
3. peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
menjaga keamanan dan
ketertiban di tempat
tinggal masing-masing;
4. Penegakan peraturan
daerah dalam
mendukung kegiatan
ketentraman dan
ketertiban masyarakat;
5. Pendidikan mental pada
generasi muda untuk
pengurangan tindak
kejahatan;
6. Pemanfaatan teknologi
dalam meminimalisir
tindak kejahatan;
7. Pengembangan
wawasan kebangsaan
dan kewaspadaan dini;
8. Meningkatan fungsi
partai politik dalam
pendidikan politik,
Peningkatan peran
serta masyarakat dalam
pembangunan politik,
Peningkatan peran
serta masyarakat dalam
pemilu;
9. Menurunnya indeks
risiko bencana serta
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tsunami dan
kekeringan serta
kebakaran menjadi
tantangan di masa
depan.

b.

meningkatnya
ketangguhan
pemerintah daerah dan
masyarakat terhadap
ancaman bencana;
10. Membangun sistem
informasi kebencanaan
yang aksesebel oleh
masyarakat;
11. Menambah desa
tangguh bencana
masyarakat.

Urusan Pertanahan
Persoalan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi cukup
kompleks ketika Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Nomor 13 Tahun
2012 ditetapkan. Beberapa aset strategis pemerintah daerah, hingga
pemerintah daerah memiliki status kepemilikan ganda, ada yang berstatus
Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG), ada juga yang milik
pemerintah. Namun demikian, proses pemanfaatan tanah di Daerah Istimewa
Yogyakarta sudah cukup jelas, dimana pemerintah daerah hingga pemerintah
desa memanfaatkan tanah tanah tersebut untuk kepentingan pemerintahan
dan kepentingan umum.
Konflik pertanahan berpotensi muncul jika peraturan daerah mengenai
pertanahan tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan kebutuhan
perkembangan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti
diketahui, salah satu amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengatur
tentang pertanahan dan tata ruang keistimewaan Yogyakarta. Artinya,
kepentingan dalam pengaturan kebijakan pertanahan harus sesuai dengan
beberapa kebijakan pemerintah pusat, seperti peruntukan pertanahan hingga
rencana tata ruang dan tata kawasan.
Upaya pencapaian target dalam urusan pertanahan yakni bidang SG, PAG,
dan TKD yang memiliki kepastian hukum dilakukan melalui kegiatan-kegiatan
penataan pemanfaatan tanah, pengawasan dan izin pengelolaan tanah kas desa,
penyelesaian konflik-konflik pertanahan sampai dengan fasilitasi penetapan
izin lokasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Kegiatan Pendaftaran SG dan PAG sifatnya berkelanjutan, mulai tahun
2013 sampai dengan tahun 2016 telah didaftarkan sebanyak 4.098 bidang dan
telah terbit sebanyak 2.070 sertifikat. Sedangkan Tanah Desa sampai tahun
2014 telah terbit sebanyak 8.381 sertifikat. Prediksi capaian per Mei tahun
2017 semua proses pendaftaran masih dalam tahap verifikasi berkas yang akan
diajukan pendaftaran di BPN, dan LKPJ AMJ Gubernur 2012-2017 diperkirakan
akan ada penambahan bidang tanah SG dan PAG yang akan didaftarkan agar

Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2019

>> 93 | H a l a m a n

memiliki kepastian hukum sebanyak 1.050 bidang. Sisanya akan menjadi target
program di tahun 2018 dan 2019 sebagai keberlanjutannya.
Persoalan lainnya adalah persolan sertifikasi pertanahan. Masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak yang belum mempunyai sertifikat
tanah. Program pengadaan sertifikasi tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta
masih cukup diperlukan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkannya.
Program tersebut bisa disinergiskan dengan program sertifikasi tanah yang
didukung oleh pemerintah pusat.
Rekomendasi Kebijakan
Arah kebijakan daerah mengenai pertanahan hendaknya mendorong
adanya pengaturan pemanfaatan dan penggunaan tanah-tanah di Yogyakarta.
Mempertahankan aset tanah pemerintah desa menjadi penting sebagai bagian
dari kebijakan mendorong aset desa dan pendapatan desa untuk meneruskan
agenda desa membangun dengan memanfaatkan aset tanah yang selama ini
dikelolanya.
Pengelolaan tata batas kawasan juga perlu diperkuat, seperti penetapan
batas kawasan desa, batas-batas daerah perbatasan, hingga sosialisasi ke warga
masyarakat mengenai fungsi pentingnya tata batas desa untuk mengurangi
konflik antar desa, maupun konflik pada area perbatasan.
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membangun
sistem informasi pertanahan, dimana sistem informasi pertanahan tersebut
digunakan sebagai pijakan untuk pengelolaan tanah-tanah di Daerah Istimewa
Yogyakarta, baik tanah SG, PAG maupun tanah dengan peruntukan lainnya
dalam tata ruang dan tata guna lahan kesepakatan. Tujuan penting penetapan
kawasan diperlukan untuk mempertahankan berbagai fungsi lahan seperti
untuk konservasi maupun peruntukan lainnya.
Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya mengurangi
peralihan fungsi lahan produktif pertanian untuk program ketahanan pangan.
Kebijakan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dipertegas
sehingga tidak banyak lahan berpindah fungsi dari sektor ketahanan pangan ke
sektor lainnya.
Secara khusus, rekomendasi kebijakan urusan pertanahan adalah sebagai
berikut :
1)
2)
3)
4)
5)

Dilakukan pendataan tanah dan pensertifikatan tanah;
Subsidi sertifikasi tanah bagi warga miskin;
Pembuatan sistem informasi pertanahan;
Perlindungan lahan produktif pertanian;
Penyelesaian konflik atau sengketa tanah.
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Tabel 3.7. Pokok-Pokok Pikiran Urusan Pertanahan
URUSAN
Pertanahan

c.

IDENTIFIKASI PERSOALAN
1. belum optimalnya
pengelola an tanah
pemerintah dan
kurangnya kesadaran
masyarakat dalam
perizinan dan
pensertifikatan tanah;
2. Konflik pertanahan
berbasis sistem tanur
dan peruntukan fungsi;
3. Sertifikasi kepemilikian
tanah;
4. Belum optimalnya
identifikasi, verifikasi,
inventarisasi tanah
kasultanan dan
kadipaten disebabkan
basis data tanah
kasultanan dan
kadipaten belum
tersedia secara lengkap
dan komprehensif
sebagai acuan dan
lokasi keberadaanya
tersebar;
5. Permohonan izin
pelepasan tanah yang
diakibatkan ada nya
tukar menukar antara
pemerintah desa
dengan orang
perorangan belum
disertai pernyataan
penguasaan masingmasing obyek tanah,
sehingga proses lebih
lanjut harus menunggu
kelengkapan berkas
tersebut;
6. Adanya permasalahan
peman faatan tanah dan
kejelasan statustanah
kas desa.

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD
1. Intensifikasi fungsi
tanah sebagai aset
publik.
2. Pengembangan Sistem
Infor masi Pertanahan;
3. Peralihan fungsi lahan
pro duktif pertanian
untuk pro gram
ketahanan pangan;
4. Mengintensifkan
penyelesaian sengketa,
konflik dan perkara
pertanahan melalui
mediasi dengan
mendasarkan pada
kajian akar
permasalahan;
5. Membangun sistem
basis data dan sistem
informasi kasus
pertanahan yang valid
guna mendukung
percepatan penanganan
dan penyelesaian
sengketa, konflik dan
perkara pertanahan
secara sistematis.

Urusan Administrasi Kependuukan Dan Pencatatan Sipil
Layanan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk catatan
sipil sudah cukup baik, dimana masyarakat mendapatkan layanan administrasi
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untuk kependudukan. Hanya saja layanan yang berbasis E-KTP masih
menyisakan masalah, dimana banyak warga masyarakat belum terlayani
dengan baik. Hingga saat ini, layanan administrasi kependudukan masih
mengalami kendala, dimana warga masyarakat belum sepenuhnya mendapat
layanan KTP elektronik.
Permasalahan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
adalah penduduk migran belum terdokumentasikan secara baik dan
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 2019.
Capaian angka indikator dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sesuai
dengan dinamika angka penduduk. Hal tersebut mungkin terjadi karena jumlah
penduduk di DIY sangatlah dinamis, baik karena adanya mobilitas penduduk
(pindah-datang) maupun karena adanya peristiwa kematian. Penyediaan
blangko KTP-elektronik di daerah menjadi tanggung jawab penuh Ditjen
Dukcapil Kemendagri. Untuk mengatasi keterbatasan blangko, Dinas Dukcapil
menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-elektronik bagi penduduk yang
telah perekaman biometrik namun belum memperoleh KTP-elektronik. Dinas
Dukcapil kabupaten/Kota dan instansi pelaksana adminduk di provinsi
melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada instansi/lembaga yang
penyelenggara layanan publik, bahwa kedudukan Surat Keterangan Pengganti
KTP-elektronik adalah dokumen sah dan diakui negara sebagai kartu identitas
warga hingga diterbitkannya KTP-elektronik.
Rekomendasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih perlu
memperbaiki sistem tata kelola administrasi kependudukan, khususnya
layanan E-KTP. Arah kebijakan berikutnya adalah penataan proses kepindahan
penduduk yang beberapa menjadi kendala status domisili. Di sisi lain,
penggunaan data base kependudukan dengan model kebijakan satu data
menjadi penting dalam acuan penggunaan dan pemanfaatan data berbasis EKTP.
Rekomendasi Kebijakan Urusan Administrasi dan Kependudukan adalah
sebagai berikut:
1) Meningkatkan layanan pembuatan E-KTP;
2) Penyediaan data base E-KTP untuk semua urusan layanan pemerintah dan
kebijakan publik;
3) Pengendalian kemamanan dan ketertiban melalui pendataan E-KTP.
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Tabel 3.8. Pokok-pokok Pikiran Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
URUSAN
Administrasi
kependudukan
dan pencatatan
sipil

d.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN
1. Rendahnya kesadaran
masya rakat dan aparat
dalam tertib
administrasi
kependudukan
2. Sistem pelayanan
kependuduk an yang
belum memadai
3. Sarana dan prasarana
pendu kung sistem
informasi adminis trasi
kependudukan masih
sangat terbatas;
4. Data base
kependudukan belum
akurat

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD
1. Peningkatan kualitas
pelayanan adminsitrasi
kependudukan dan
pencatatan sipil
2. Penyediaan data base
kependudukan yang
akurat untuk memenuhi
semua kepentingan
dalam pelayanan publik,
perencanaan
pembangunan, alokasi
anggaran, pembangunan
demokrasi, serta
penegakan hukum dan
pencegahan kriminal;
3. Pengendalian dan
keamanan pemanfaatan
data dan dokumen
kependudukan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Perkembangan desa dan tata kelola desa menjadi menarik ketika
pemerintah pusat memberikan banyak program ke desa sejak ditetapkannya
UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan
kewenangan propinsi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka
dalam perumusan kebijakan harus memperhatikan pemenuhan standar
minimal di desa, penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam menyusun
dokumen perencanaan desa dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan
desa.
Permasalahan lainnya adalah di perdesaan Daerah Istimewa Yogyakarta
mempunyai banyak persoalan, mulai dari angka kemiskinan tinggi, minimnya
infrastruktur pedesaan, hingga minimnya akses masyarakat desa terhadap
pengembangan ekonomi. Dengan demikian Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta harus memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan dan
perbaikan layanan publik di desa untuk memberikan kesempatan bagi desa
bertumbuh.
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mendorong
pembangunan infrastruktur pedesaan dengan cara membangun azas
subsidiarity kepada pembangunan pedesaan agar masyarakat desa mampu
memanfaatkan infrastruktur pedesaan untuk kemandirian ekonomi lokal.
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Rekomendasi dan kebijakan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong desa untuk
bisa segera tumbuh, berkembang dan mampu mandiri dalam mengelola tata
pemerintahan desa. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakannya adalah
memperkuat aparatur pemerintah desa dengan program pemberdayaan
aparatur desa, memperkuat sistem kelembagaan desa dengan memberikan
fasilitas software pengelolaan desa seperti Sistem Informasi Desa (SID),
membuka aksesbilitas desa dan masyarakat desa dalam pengembangan
ekonomi seperti perbank-kan, memperkuat pembangunan infrastruktur di
desa, memperkuat produk-produk masyarakat desa dengan membuka
permodalan hingga pasar, dan pemberdayaan sumberdaya manusia pedesaan.
Rekomendasi kebijakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
1) Memperkuat infrastruktur pedesaan, khususnya bagi desa-desa tertinggal
dan mempunyai angka kemiskinan tinggi;
2) Melakukan pemberdayaan aparatur desa;
3) Mendorong adanya data base pemerintahan desa satu atap untuk tingkat
kabupaten agar bisa terpantau pembangunan pedesaan;
4) Membangun aksesbilitas ekonomi masuk ke desa.
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Tabel 3.9. Pokok-pokok Pikiran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Belum optimalnya peran
dan fungsi kelembagaan
masyarakat desa, peran
perempuan dalam
pembangunan, dan tata
kelola pemerintahan
desa;
2. Partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
desa belum optimal;
3. Belum terpenuhinya
kebutuhan infrastruktur
desa;
4. Masih rendahnya
partisipasi dan swadaya
gotong-royong
masyarakat dalam
pembangunan desa;
5. Belum terencananya
program pembangunan
di desa secara baik;
6. Kurangnya motivasi dan
kemandirian
masyarakat dalam
pembangunan desa;
7. Masih rendahnya
kapasitas aparatur
pemerintahan desa;
8. Masih rendahnya
kinerja kelembagaan
pemerintah desa;
9. Belum tertibnya
administrasi desa, masih
kurangnya kelembagaan
keuangan di desa yang
dapat menyediakan
modal usaha.

1. Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat dalam
pembangunan
kewilayahan;
2. Peningkatan kinerja
pemerintah desa melalui
peningkatan
kemampuan keuangan
dan sarana prasarana
pemerintahan;
3. Penguatan kelembagaan
pemerintahan desa
dalam penyusunan
dokumen-dokumen
perencanaan desa;
4. Peningkatan kapasitas
aparatur pemerintahan
desa dalam pengelolaan
keuangan dan aset desa;
5. Pengawalan
implementasi undangundang tentang desa
secara sistematis;
6. Memperkuat
pemerintahan desa
dengan sistem data base
terintegrasi (sistem
informasi desa) secara
keseluruhan pada
tingkat kabupaten.

URUSAN
Pemberdayaan
masyarakat dan desa

e.

Komunikasi dan Informatika
Daerah Istimewa Yogyakarta sejak dulu dikenal sebagai daerah yang
melakukan inovasi dalam melakukan terobosan layanan publik dan
pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Banyak daerah lainnya
melakukan studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian
menerapkannya. Namun dalam pengembangannya, Daerah Istimewa
Yogyakarta bisa saja mengalami ketertingalan karena daerah lain banyak
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melakukan investasi dalam bidang komunikasi dan informatika dalam
membangun kebijakan pembangunan daerah.
Penggunaan teknologi informatika seharusnya sudah menjadi bagian
penting dalam pengembangan tata pemerintahan, mulai dari administratif
hingga dalam konteks penggunaan informasi sebagai bentuk implementasi
regulasi seperti pengadaan barang dan jasa.
Dengan pemanfaatan teknologi informasi tujuan peningkatan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan
pelayanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta ketersediaan
informasi kepada masyarakat dapat tercapai pada akhir tahun 2017.
Standardisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang mengacu
pada ISO SNI 27001:2013 telah berhasil diraih pada tahun 2016 dan akan
dipertahankan di tahun 2017. Kualitas standar pelayanan TIK melalui
sertifikasi manajemen mutu ISO 9001 saat ini juga sedang dalam proses audit
internal, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2017 dapat tercapai. Pada
akhirnya, dengan standardisasi sistem manajemen keamanan informasi dan
standardisasi manajemen mutu, akan dapat meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Pada tahun 2018, target tersebut bisa ditingkatkan
dan 2019 menjadi meningkat lebih baik lagi.
Sisi lain penggunaan teknologi informasi adalah memperdekat hubungan
antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan informasi teknologi bisa
seperti sistem data base yang terintegratif dalam semua perencanaan
pembangunan, hingga pengembangan sistem informasi satu atap yang
sekarang ini lebih menggunakan data spasial sebagai basic data informasi.
Rekomendasi Kebijakan
Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan
berbagai model penggunaan sistem informasi data base dan aksesebel
terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan kebijakan dan informatif
terhadap stakeholders dan masyarakat.
Pembangunan sistem informasi tersebut bisa langsung dalam bentuk
pengembangan data base yang terpusat, dan mulai merambah ke android
sistem sehingga masyarakat langsung aksesebel terhadap sistem informasi
yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rekomendasi Kebijakan Urusan Komunikasi dan Informatika:
1) Pembaruan program-program sistem informasi yang dimiliki oleh
pemerintah daerah D.I. Yogyakarta ke dalam sistem informasi yang lebih
baru dan terupdate untuk memenuhi perbaikan layanan publik;
2) Peningkatan layanan pemerintah daerah melalui E-Governance;
3) Perluasan layanan informasi hingga ke pedesaan.
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Tabel 3.10. Pokok-pokok Pikiran Urusan Komunikasi dan Informatika
IDENTIFIKASI
PERSOALAN

URUSAN
komunikasi dan
informatika

f.

1. Penggunaan teknologi
informasi belum
maksimal;
2. Inovasi penggunaan
teknologi informasi
3. belum maksimal belum
optimalnya
implementasi
egovernment dan
pelayanan perijinan
telekomunikasi.

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD
1. Peningkatan efektifitas
dan efisiensi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
melalui pemanfaatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK);
2. Peningkatan kualitas
layanan publik
pemerintah daerah
melalui pemanfaatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) Egovernment;
3. Membangun jejaring
komunikasi dan
informasi;
4. Penguatan kepercayaan
masyarakat terhadap
pemerintah melalui
media Komunikasi,
Informasi,dan Media
Massa.

Persandian
Pada tahun 2019, Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengikuti pemilu
serentak. Pengembangan persandian menjadi penting untuk menjaga
stabilisasi Pemerintah Daerah. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
Pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan maka
diperlukan peningkatan 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)”.
Rekomendasi Kebijakan
Pemerintah Daerah terus mengupayakan pemberdayaan aparatur negara
dalam mendorong kemampuannya dalam bidang persandian. Pemerintah
Daerah perlu mendukung upaya-upaya perbaikan penggunaan teknologi dalam
upayanya memperbaiki kinerja persandian.
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Rekomendasi Kebijakan Urusan Persandian:
1) Memperkuat kinerja persandian daerah dengan pihak pihak terkait;
2) Memperkuat sumberdaya untuk pengamanan persandian.
Tabel 3.11. Pokok-pokok Pikiran Urusan Persandian
URUSAN
Persandian

g.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Pemutakhiran jaringan
dan sistem pengamanan
sandi perlu terus
dilakukan sejalan
dengan semakin
canggihnya potensi
kebocoran informasi.
2. Keberadaan sumber
daya manusia pesandi
(sandiman), perlu terus
ditingkat kompetensi,
jumlah, dan kelayakan
tunjangannya

1. Menganalisa kebutuhan
penyelenggaraan
persandian guna
menjamin keamanan
informasi di pemerintah
daerah;
2. Penyediaan kebijakan
penyelenggaraan
persandian untuk
pengamanan informasi.

Penunjang Urusan Pemerintahan
Unsur penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan meliputi: (1) perencanaan; (2) keuangan; (3)
kepegawaian; (4). pendidikan dan pelatihan; (5) penelitian dan
pengembangan; dan (6) fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Beberapa persoalan muncul mengenai pelaksanaan fungsi penujang
urusan pemerintahan seperti belum maksimalnya layanan publik, kebijakan
daerah yang belum berpihak, hingga pada kepuasan masyarakat terhadap
kebijakan dan implementasi pembangunan daerah.
Khusus mengenai pemberdayaan desa yang sedang menguat, perhatian
pemerintah daerah terhadap tema menempatkan desa sebagai ujung tombak
pembangunan daerah perlu diperkuat karena banyak persoalan di desa seperti
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persoalan

layanan

dasar,

minimnya

pertumbuhan

ekonomi,

hingga

kemampuan desa untuk bertumbuh dalam era otonomi daerah.
Rekomendasi Kebijakan
Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek
korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi
pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Pengawasan Penyeleggaraan
Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi . Oleh karena
itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan: melalui kegiatan yang
sifatnya pengawasan rutin; dan pengawasan prioritas dalam pengawalan
Reformasi Birokrasi; dan penegakan Integritas;
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, maka
diperlukan pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur yang
melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur
Pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada
bidang dan subbidang urusan pemerintahan. Peningkatan kemampuan tenaga
pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan berbasis kompetensi.
Review Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
termasuk pembentukan produk hukum daerah yang mendukung
pengembangan kawasan ekonomi khusus. Guna mewujudkan Produk Hukum
Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang responsif,
akomodatif dan akuntabel, agar dapat memberi dampak positif terhadap
kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara
cepat, murah dan lebih baik;
Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk
mengetahui efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
serta penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah,
penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat
daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah
Pembangunan desa menjadi penting karena persoalan masyarakat
langsung ada di desa. Persoalan kemiskinan, kesenjangan infrastruktur,
layanan publik hingga tata pemerintahan desa untuk menjadikan agenda desa
membangun tercapai. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pemerintahan
desa dengan memperbaiki pola administrasi pemerintahan desa satu atap dan
linkage di setiap kabupaten bahkan bisa sampai pada tingkat D.I. Yogyakarta.
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Mendorong desa sebagai ujung tombak pembangunan dengan meningkatkan
azas subsidiarity bagi desa dan perbaikan layanan publik di desa.
Rekomendasi kebijakan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan:
1) Meningkatkan pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah;
2) Penguatan aparatur daerah;
3) Evaluasi organisasi pemerintah daerah untuk menngkatkan layanan
publik.
Tabel 3.12. Pokok-pokok Pikiran Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
URUSAN
Penunjang Urusan
Pemerintahan

h.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Belum maksimalnya
layanan publik;
2. Kebijakan daerah yang
belum berpihak, hingga
pada kepuasan
masyarakat terhadap
kebijakan dan
implementasi
pembangunan daerah.

1. Meningkatkan
pengawasan
penyeleggaraan
pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kualitas
sumber daya aparatur;
3. Review peraturan
daerah dan peraturan
kepala daerah terhadap
penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenanagan
daerah;
4. Evaluasi organisasi
perangkat daerah.

Urusan Keistimewaan Yogyakarta (Otonomi Khusus)
Urusan Keistimewaan Yogyakarta menjadi penting karena menjadi
amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY,
dimana masih banyak regulasi yang belum terselesaikan untuk mempercepat
program-program Keistimewaan Yogyakarta atau otonomi khusus sehingga
masih menyisakan beberapa persoalan kebijakan yang mendukung
terlaksananya program-program Keistimewaan Yogyakarta. Pelaksanaan
Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam program/kegiatan
merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tujuan pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut
berazas pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13
Tahun 2012 yakni: (1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2)
Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) Mewujudkan
tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Menciptakan
pemerintahan yang baik; dan (5) Melembagakan peran dan tanggung jawab
Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya
Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
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Tujuan mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat serta
mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka tunggal ika-an dalam kerangka NKRI merupakan agenda penting
dalam pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut menjadi
perhatian bersama, karena Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini menghadapi
masalah publik berupa tingginya angka kemiskinan, meningkatnya
kesenjangan antarkelompok pendapatan dan kesenjangan antarwilayah, serta
dinamika masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang plural sebagai rumah
berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh karenanya, Daerah Istimewa
Yogyakarta ialah melting pot Indonesia Kecil dengan berbagai persoalan
publiknya. Dalam implementasinya, tujuan penting dari agenda pembangunan
kesejahteraan serta upaya pewujudan perbaikan tata kelola pemerintahan
(governance) dan tatanan sosial yang mengayomi seluruh masyarakat tidak
boleh terlewatkan.
Perwujudan dari ketepatan pelaksanaan program/kegiatan terhadap
tujuan dan prioritas untuk menyejahterakan masyarakat menjadi suatu
keharusan. Berkenaan dengan hal tersebut, program/kegiatan Urusan
Keistimewaan D.I. Yogyakarta LKPJ AMJ Gubernur 2012-2017 tahun 20132017 dilaksanakan lebih tepat sasaran, terukur, berorientasi hasil,
berkesinambungan, integratif, tematik, dan kolektif kolegial sesuai
kewenangan maupun kewilayahan. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengendalian Urusan Keistimewaan dari tahun ke tahun diletakkan sebagai
suatu implementasi Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Istimewa
(Perdais) yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan kewenangan tersebut yang
akuntabel. Perdais yang menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012.
Selain memperhatikan ketentuan dalam Perdais, pelaksanaan
kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggunakan
pendekatan nilai dasar keistimewaan dan semangat Renaissance Yogyakarta.
Nilai dasar Keistimewaan yang dimaksud ialah filosofi inti yakni Hamemayu
Hayuning Bawana,
Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawulo Gusti, Hamemayu
Hayuning Bawana yang menggambarkan keseimbangan spiritual dan material
serta keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan
rakyat menuju kesejahteraan lahir maupun batin. Sementara itu, semangat
Renaissance Yogyakarta merepresentasikan semangat kolektif untuk
‘gumrégah’ (bangkit kembali) terus berbenah mengikuti perkembangan zaman
dalam peradaban yang unggul dengan strategi yang memperioritaskan bidang:
(1) Pendidikan; (2) Pariwisata; (3) Teknologi; (4) Ekonomi; (5) Energi; (6)
Pangan; (7) Kesehatan; (8) Keterlindungan Warga; dan (9) Tata Ruang dan
Lingkungan.
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Beberapa persoalan dalam pelaksanaan Keistimewaan D.I. Yogyakarta
atau otonomi khusus adalah mengenai regulasi daerah dalam bentuk peraturan
daerah turunan dari Undang-Undang Keistimewaan D.I. Yogyakarta belum
selesai semuanya hingga tahun 2017.
Rekomendasi Kebijakan
Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi khusus,
maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 arah
kebijakan adalah Penguatan regulasi pendukung urusan-urusan keistimewaan
D.I. Yogyakarta.
Pembangunan keistimewaan di Daerah Istimewa disusun Dengan
berlandaskan semangat keistimewaan yang meliputi Sangkan Paraning
Dumadi, Hamemayuning Bawana, Manunggaling Kawulo Gusti. Semangat
keistimewaan tersebut memaknai beberapa aspek pembangunan Di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu dalam pembangunan keistimewaan di
Daerah Istimewa Yogyakarta perlu berbagai usaha dalam rangka mewujudkan
pengelolaan lingkungan berbasis budaya, penataan kawasan budaya
pendukung keistimewaan, penataan peraturan perundang-undangan,
peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pengembangan kerjasama
pengelolaan kekayaan budaya.
Rekomendasi Kebijakan Urusan Keistimewaan Yogyakarta (Otonomi Khusus):
1) Menyelesaikan regulasi yang mendukung implementasi UU Keistimewaan
D.I. Yogyakarta;
2) Memperkuat nilai kebudayaan lokal Yogyakarta ke dalam kehidupan
masyarakat Yogyakarta;
3) Membangun pusat kebudayaan di kampung dan di dusun sebagai pusat
pegembangan kebudayaan lokal Yogyakarta;
4) Meningkatkan tertib administrasi pertanahan;
5) Menyeleraskan program Keistimewaan D.I. Yogyakarta dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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Tabel 3.13. Pokok-pokok Pikiran Urusan Otonomi Khusus (Keistimewaan
Yogyakarta)
URUSAN
Urusan
Keistimewaan
Yogyakarta

i.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Regulasi yang belum
terselesaikan untuk
mempercepat programprogram Keistimewaan
Yogyakarta;
2. Penertiban administrasi
pertanahan belum
optimal;
3. Pengembangan
Kawasan pendukung
budaya belum optimal.

1. Percepatan
pembentukan regulasi
untuk mempercepat
program-program
Keistimewaan
Yogyakarta;
2. Penguatan regulasi
pendukung urusanurusan keistimewaan
D.I. Yogyakarta;
3. Pengelolaan Lingkungan
Berbasis Budaya;
4. Penataan Kawasan
Budaya Pendukung
Keistimewaan;
5. Peningkatan Tertib
Administrasi
Pertanahan;
6. Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya;
7. Memperkuat
kesejahteraan melalui
program Keistimewaan
Yogyakarta.

Penanganan Bencana
D.I. Yogyakarta termasuk katagori daerah rawan bencana. Keberadaan
Gunung Merapi merupakan potensi bencana yang setiap saat bisa terjadi dan
muncul. Status kebencanaan Gunung Merapi sendiri merupakan status bencana
Nasional. Potensi bencana lainnya adalah bencana alam lokal seperti tanah
longsor, banjir, kebakaran ataupun bentuk bencana lainnya. Kejadian bencana
di DIY pada tahun 2016 mengalami kenaikan bila dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Pada tahun 2013 terdapat 255 kejadian bencana, kemudian pada
tahun 2014 terdapat 122 bencana, sedangkan pada tahun2015 terdapat 65
kejadian, dan pada tahun 2016 ini terjadi bencana sebanyak 313, hal ini
menunjukkan bahwa bencana dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami
penurunan, namun pada tahun 2016 kejadian bencana di DIY mengalami
peningkatan yang signifikan.
Pada tahun 2013 bencana alam yang terjadi didominasi oleh angin
kencang sebanyak 186 kejadian, kemudian bencana tanah longsor dengan
jumlah kejadian sebanyak 35, selanjutnya bencana banjir dengan jumlah 15
kejadian, dan kejadian gempa bumi 3 kejadian. Solusi untuk penanggulangan
bencana alam pada tahun 2013 adalah menyusun peta risiko bencana juga
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analisis risiko bencana, mengembangkan pengurangan risiko bencana berbasis
komunitas, melaksanakan wajib latih bagi aparat dan masyarakat yang berada
di wilayah rawan bencana dan mengembangkan sistem peringatan dini baik
yang berisi informasi hulu sampai penjangkauan informasi tersebut sebagai
aksi tindak bagi masyarakat yang diidentifikasi akan terkena dampak bencana
(ancaman erupsi gunung merapi, tsunami, tanah longsor, epidemi, kekeringan,
banjir).
Bencana alam yang terjadi pada tahun 2014 meliputi angin kencang
sebanyak 70 kejadian, kemudian bencana tanah longsor dengan dengan total 9
kejadian, sedangkan bencana gempa bumi terjadi sebanyak 8 kejadian, dan
kejadian kebakaran hutan terjadi sebanyak 8 kejadian. Melihat kejadian 168
LKPJ AMJ Gubernur 2012-2017 bencana di DIY nampak bahwa yang menjadi
prioritas dan perlu koordinasi yang lebih matang adalah pada kejadian bencana
tanah longsor dan angin kencang. Bencana alam di DIY pada tahun 2015 yaitu
bencana angin kencang dengan 18 kejadian, kemudian bencana banjir ada 1
kejadian, selanjutnya bencana kekeringan terjadi 3 kejadian, kebakaran hutan
terjadi sebanyak 21 kerjadian, sedangkan tanah longsor terjadi sebanyak 13
kejadian, dan bencana gempa bumi terjadi sebanyak 9 kejadian di DIY. Kejadian
bencana alam yang masih terjadi di DIY pada tahun 2016 adalah angin kencang
dengan jumlah 130 kejadian, kemudian bencana tanah longsor ada 70 kejadian
dengan 2 korban meninggal akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Kulon
Progo, dan bencana kebakaran sebanyak 18 kejadian. Kejadian bencana alam di
DIY sepanjang tahun 2016 akibat adanya perubahan cuaca ekstrim. Hal ini
dipengaruhi oleh perubahan suhu dan fenomena La Nina di wilayah Samudera
Pasifik serta adanya pusat tekanan rendah di perairan utara Australia. Menurut
perkiraan BMKG fenomena La Nina akan terus berlangsung hingga Maret 2017
Rekomendasi Kebijakan
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).
Pemerintah daerah tetap melakukan fasilitasi kebijakan bidang
pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca
bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar. Rekomendasi
lainnya adalah mendorong pengetahuan dan penanggulangan resiko bencana
kepada masyarakat secara luas dengan membentuk kader-kader tanggap
bencana pada setiap desa/kelurahan maupun organisasi masyarakat berbasis
komunitas tanggap bencana.
Rekomendasi Kebijakan Urusan Penanganan Bencana:
1) Menambah jumlah desa tangguh bencana;
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2) Memperkuat komunitas masyarakat untuk terlibat dalam program
kebencanaan;
3) Menambah fasilitas alat-alat pengurangan resiko bencana;
4) Membangun sistem informasi kebencanaan yang akseseble kepada
masyarakat luas.
Tabel 3.14. Pokok-pokok Pikiran Urusan Penanganan Bencana
URUSAN
Penanganan Bencana

2.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Potensi bencana alam
yang tinggi;
2. Banyak wilayah berada
di kawasan rawan
bencana (70% wilayah
DIY rawan bencana);
3. integrasi kegiatan mulai
dari pra bencana, saat
terjadi bencana, dan
paska bencana secara
seimbang dan sinergis.
belum optimal.

1. Menjadikan masyarakat
tangguh bencana;
2. Meningkatkan kapasitas
aparat dan masyarakat
desa;
3. Fasilitasi kebijakan
bidang pengurangan
resiko bencana, sarana
dan prasarana, tanggap
darurat dan pasca
bencana, standardisasi
pemadam kebakaran
dan SDM damkar;
4. Mendorong
pengetahuan dan
penanggulangan resiko
bencana kepada
masyarakat secara luas;
5. Peningkatan kerjasama
semua pemangku
kepentingan dan
integrasi kegiatan.

Bidang Ekonomi
a.

Urusan Pariwisata
Visi pariwisata DIY sebagai daerah wisata terkemuka di Asia Tenggara
pada tahun 2025 harus diwujudkan dengan langkah–langkah strategis.
Persaingan industri wisata sangat ketat, baik di tingkat global maupun regional.
Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara telah mengembangkan wisatanya.
Thailand yang penduduk muslimnya minoritas saja menunjukkan perhatian
serius terhadap industri wisata halal sehingga Thailand mendapat julukan
‘dapur halal’-nya Asia Tenggara. Sementara daerah–daerah lain juga sudah
mengembangkan pariwisatanya dengan kreatif. Hal ini menuntut inovasi dan
kreativitas pelaku wisata DIY sehingga mempunyai daya saing yang unggul.
Sektor pariwisata memiliki peran penting perkembangan ekonomi DIY
karena dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapat masyarakat
dan menciptakan lapangan kerja. Untuk itu pengembangan sektor pariwisata
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perlu dilakukan secara terarah dan terpadu sehingga dapat meningkatkan
jumlah wisatawan dan meningkatkan jumlah belanja wisatawan
Kesadaran masyarakat akan potensi wisata di DIY sangat besar sehingga
jumlah desa wisata, destinasi wisata, atraksi wisata berkembang pesat.
Masyarakat bergotong-royong untuk menggali potensi yang ada dengan segala
keterbatasannya. Namun sarana dan prasarana belum memadai seperti jalan
menuju tempat wisata, ketersediaan fasilitas umum, akses transportasi yang
masih sulit.
Rekomendasi Kebijakan
Wisatawan adalah pangsa pasar yang besar, sementara daerah wisata
merupakan aset potensial. Pemerintah mempunyai peran penting dalam
menggali potensi dan mempertemukan dengan pasar yang sudah datang ke
DIY, sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan
pendapatan masyarakat.
Rekomendasi Kebijakan Urusan Pariwisata sebagai berikut:
1) Penguatan kembali visi pariwisata DIY sebagai daerah tujuan wisata
terkemuka di asia tenggara pada tahun 2025 dengan merancang roadmap,
mempertajam misi-misi nyata, menata strategi, membuat inovasi yang
kreatif sehingga dapat mewujudkannya;
2) Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal sehingga
berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,
penyerapan tenaga kerja lokal dan pengentasan kemiskinan terutama di
daerah pesisir selatan;
3) Pembangunan sarana prasarana jalur pariwisata serta mengembangkan
jaringan intermoda yang menghubungkan kawasan pariwisata.
Tabel 3.15. Pokok-pokok Pikiran Urusan Pariwisata
URUSAN
Pariwisata

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. jumlah kunjungan
wisatawan ke Daerah
Tujuan Wisata sudah
mulai stagnan yaitu
hanya meningkat 3,84%
padahal pada tahun
2015 mencapai 13,4%.
2. Wisatawan masih
banyak terkonsentrasi
di perkotaan (kraton,
malioboro, candi
prambanan).
3. Lama tinggal wisatawan
baik nusantara maupun
mancanegara
mengalami penurunan.

1. Pemerintah DIY perlu
menyusun roadmap visi
pariwisata DIY 2025
dan merancang ulang
strategi pemasaran
pariwisata.
2. Pembangunan sarana
prasarana transportasi
intermoda yang
menghubungkan
kawasan wisata
3. Meningkatkan
koordinasi dan
membangun sinergi
antarpelaku wisata
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4. Sektor pariwisata belum
mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat
terutama pesisir selatan

b.

4. Pengembangan
pariwisata berbasis
potensi dan budaya
lokal

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
DPRD DIY mendorong Pemerintah D.I. Yogyakarta agar pada tahun 2019
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 sehingga mampu bersaing pada pasar
bebas. Kita ketahui bersama pemerintah pusat telah menandatangani
kesepakatan perdagangan bebas pada forum Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) dan APEC.
Rekomendasi Kebijakan
Perkembangan jumlah koperasi aktif di DIY dalam 5 tahun terakhir ini
mengalami peningkatan sebesar 84 unit per tahun, namun dari segi
permodalan mengalami penurunan baik pada jumlah modal sendiri maupun
modal luar. Jumlah UMKM juga mengalami peningkatan sebesar 3,73% namun
demikian jumlah pelaku UMKM ini masih sangat kecil dibanding jumlah
penduduk. Peran UMKM ini dalam perekonomian DIY ini sangat penting dalam
menekan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
Rekomendasi Kebijakan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai
berikut:
1) Meningkatkan jumlah pelaku UMKM sehingga jumlah wirausahawan
mencapai 10% dari jumlah penduduk DIY.
2) Peningkatan kualitas produk dan pendampingan fasilitasi sertifikasi
produk seperti PIRT, sertifikasi halal, MD, paten dll.
3) Mengembangkan kemitraan dengan perusahaan, perbankan, BUMN atau
lembaga lainnya dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan
Lingkungan Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan CSR di bidang
koperasi dan UMKM.
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Tabel 3.16. Pokok-pokok Pikiran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Koperasi belum
memenuhi standar
kualitas;
2. Jumlah UMKM baru
6,56% dari jumlah
penduduk;
3. Produk UMKM belum
kompetitif dan diterima
sebagian masyarakat;
4. Kendala akses
pemasaran belum
optimal.

1. Penguatan koperasi
dalam bentuk
kelembagaan,
peningkatan kualiatas
SDM dan penguatan
modal;
2. Menambah jumlah
wirausahawan baru
sehingga mencapai
angka 10%;
3. Meningkatkan daya
saing dan
mensinergikan dengan
konsep kemitraan
dengan perusahaan
besar;
4. Memperkuat pemasaran
produk UMKM melalui
promosi pasar dan
Informasi Teknologi.

URUSAN
Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

c.

Urusan Perindustrian
Sektor IKM memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah
produk-produk DIY dan penyerapan tenaga kerja. Sektor industri pengolahan
memberikan sumbangan sekitar 13.21% dalam struktur PDRB DIY. Sehingga
sektor IKM sebagai jantung perekonomian semestinya mendapatkan perhatian
karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian
adalah kemampuan teknologi IKM yang masih tertinggal sehingga kualitas
produk belum memenuhi standard. Akibatnya produk tidak mempunyai daya
saing yang kuat di pasaran.
Keterbatasan bahan baku lokal mengakibatkan ketergantungan pada
pasokan dari luar daerah dan impor dari luar negeri, sehingga mengurangi
produktivitas. Ketergantungan ini harus dikurangi dengan mengoptimalkan
bahan baku lokal.
Rekomendasi Kebijakan
Potensi Sumber Daya Alam di DIY sangat sedikit tetapi potensi Sumber
Daya Manusia sangat besar sehingga sektor industri keatif sangat cocok
dikembangkan di DIY. Perhatian pemerintah daerah terhadap pertumbuhan
industri kreatif sangat kurang padahal sektor ini sangat strategis dan potensial
bagi DIY.
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Rekomendasi kebijakan untuk urusan perindustrian sebagai berikut :
1) Pemerintah DIY menyusun potensi dan program besar pengembangan
industri kreatif sehingga DIY menjadi kiblat ekonomi kreatif di Indonesia;
2) Perlu dikembangkan industry teknologi tinggi (seperti silicon valley) di DIY
untuk menampung tenaga kerja ahli IT yang terdidik;
3) Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam pengembangan industri
terutama industri kreatif;
4) Melakukan inovasi terhadap produk produk khas yang menunjang
keistimewaan DIY di bidang kebudayaan seperti wayang, gamelan, pakaian
adat, dan lain-lain.
Tabel 3.17. Pokok-pokok Pikiran Urusan Perindustrian.
IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Pertumbuhan industri
pariwisata belum diikuti
oleh pertumbuhan
industri pengolahan
(IKM)
2. Minimnya inovasi
produk IKM, terutama
produk khas DIY

1. Perlu program
percepatan jumlah IKM
serta peningkatan
kualitas produk agar
mempunyai daya saing
tinggi dan diminati
wisatawan
2. Pengembangan inovasi
produk penunjang
keistimewaan DIY di
bidang kebudayaan

URUSAN
Perindustrian

d.

Urusan Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan sektor strategis karena mampu
memberikan kontribusi sebesar 10,22% terhadap PDRB DIY. Sektor
perdagangan ini sangat dipengaruhi oleh tingginya minat wiatawan datang ke
DIY sehingga berdampak positif kepada akomodasi dan konsumsi (makan
minum) yang meningkat. Kinerja perdagangan juga ditunjukkan dengan
pertumbuhan nilai ekspor yang mengalami kenaikan. Komoditas utama ekspor
masih bertumpu pada pakaian jadi, mebel kayu, sarung tangan kulit dan minyak
atsiri.
Namun demikian kesadaran masyarakat untuk mencintai produk dalam
negeri juga masih rendah, sehingga kalah bersaing dengan barang-barang
import. Kualitas dan branding barang dalam negeri harus ditingkatkan
sehingga meningkatkan nilai tambah dan menarik konsumen.
Rekomendasi Kebijakan
Seiring dengan tingginya minat wisatawan ke DIY, maka seharusnya
urusan perdagangan dapat tumbuh pesat karena kebutuhan wisatawan yang
meliputi akomodasi dan konsumsi sangat tinggi sehingga peluang ini dapat
dimanfaatkan sebaik-baiknya.
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Rekomendasi kebijakan pada urusan perdagangan sebagai berikut:
1) Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan agar kebutuhan konsumsi
wisatawan semaksimal mungkin dapat dipenuhi sendiri oleh para pelaku
usaha DIY sehingga penduduk DIY dapat menjadi tuan rumah di daerahnya
sendiri;
2) Intensifikasi dan ekstensifikasi produk ekspor. Dengan adanya program ini
akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi angka
pengangguran;
3) Mewujudkan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekspor;
4) Revitalisasi pasar tradisional agar lebih ditingkatkan karena dengan pasar
yang bagus dan tertata, minat masyarakat untuk belanja di pasar tradisonal
akan meningkat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat.
Tabel 3.18. Pokok-pokok Pikiran Urusan Perdagangan.
IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Kebutuhan akomodasi
dan makan minum
wisatawan belum dapat
dipenuhi oleh pelaku
usaha DIY
2. Pusat-pusat
perdagangan di DIY
masih didominasi oleh
produk dari luar DIY
3. Volume ekspor
meningkat tapi
infrastruktur belum
memadai

1. Membuat kebijakan
kepada pengelola hotel
dan restoran di DIY agar
semua kebutuhan
wisatawan termasuk
bahan baku dapat
dipenuhi oleh pelaku
usaha di DIY
2. meningkatkan kualitas
dan kuantitas pedagang
DIY serta memberikan
perlindungan kepada
konsumen berupa
pengawasan barang
yang beredar.
3. Mewujudkan
infrastruktur yang
mendukung
peningkatan eksport
seperti bandara dan
pelabuhan.

URUSAN
Perdagangan

e.

Urusan Penanaman Modal
Investasi sangat dibutuhkan agar pertumbuhan ekonomi meningkat. Di
samping itu dengan adanya investasi akan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi angka
penganguran dan menekan angka kemiskinan.
Dalam 5 tahun terakhir ini penanaman modal mengalami pertumbuhan
positif, namun pertumbuhan tersebut sangat tidak merata terbukti 72,67% dari
total investasi PMDN di Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kota Jogja dan
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Kabupaten Sleman mencapai yang 109 unit perusahaan.

Hal ini sangat

berpengaruh pada indeks ketimpangan antarwilayah. Seharusnya Pemerintah
DIY dapat berkoordinasi denga pemkab/kota untuk menata investasi ini. Jenis
penyumbang investasi terbesar di DIY seperti jasa rekreasi, industri
pengolahan es krim, industri furniture dan pengolahan susu dapat diarahkan ke
kabupaten di pesisir selatan.
Nilai Investasi perusahaan PMA juga sangat bagus namun besarnya
investasi ini tidak signifikan dengan kenaikan angkatan kerja karena hanya
mampu menyerap 56,46% dari jumlah tenaga kerja yang dijanjikan investor.
Rekomendasi Kebijakan
Seharusnya tren iklim investasi di DIY mengalami kenaikan karena
situasi sosial cukup kondusif, sarana prasarana sudah memadai, infrastruktur
sudah meningkat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan
perizinan mendapat nilai A (sangat baik). Namun kenyataannya justru
pertumbuhan investasi pada tahun 2016 sangat rendah, untuk itu Pemerintah
Daerah harus segera mengevaluasi kebijakan penanaman modal ini agar
meningkat kembali pada tahun yang akan datang.
Rekomendasi kebijakan urusan Penanaman Modal sebagai berikut :
1) Membuat rencana induk penanaman modal di DIY yang berbasis pada
potensi daerah di kabupaten.
2) Pemerataan investasi penanaman modal terutama di pesisir selatan yaitu
di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.
3) Memprioritaskan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja.
Tabel 3.19. Pokok-pokok Pikiran Urusan Penanaman Modal.
URUSAN
Penanaman Modal

f.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Pertumbuhan investasi
menurun;
2. Pertumbuhan investasi
tidak merata;
3. Investasi kurang
menyerap tenaga kerja.

1. Membuat strategi baru
untuk menarik investor;
2. Membuat rencana induk
penanaman modal di
DIY;
3. Pemberian insentif atau
kemudahan dalam
perizinan di pesisir
selatan.

Urusan Pertanian
Setiap tahun Pemerintah Daerah DIY mengeluhkan semakin
berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan yang tidak
terkendali. Di sisi lain, ada keterbatasan lahan untuk membuka areal baru.
Menyikapi hal tersebut, Pemda DIY diharapkan mau dan mampu mengambil
langkah-langkah nyata untuk menyelamatkan sektor pertanian sebagai andalan
utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
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Pada periode 2013–2017, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap
PDRB DIY adalah sebesar 11,88%. Ini berarti bahwa sektor pertanian masih
tetap menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi. Stabilitas
pertumbuhan produksi pertanian tetap terjaga dengan baik. Akan tetapi,
peningkatan produksi tanaman pangan belum memberikan dampak positif bagi
kesejahteraan petani itu sendiri. Sumbangsih besar para petani terhadap PDRB
DIY sesungguhnya tidak dirasakan langsung oleh mereka. Padahal sektor
pertanian adalah sumber pendapatan utama rumah tangga pedesaan. Oleh
karena itu, Pemda DIY harus lebih fokus untuk turut meningkatkan pendapatan
petani, terutama para petani miskin yang berpendapatan rendah. Sebab kalau
tidak, petani dan keluarganya akan tetap miskin. Lebih jauh dari itu, anak-anak
petani pasti tidak akan mau mengikuti jejak orang tua mereka untuk
menggeluti sektor pertanian. Karena dinilai tidak menjanjikan sebagai
sandaran penopang hidup mereka.
Pengembangan agro industri adalah suatu ikhtiar yang tidak bisa
ditawar-tawar lagi untuk meningkatkan pendapatan petani. Teknologi agro
industri pedesaan yang sekarang sudah ada perlu dilakukan peningkatan dan
penguatan untuk mengoptimalkan hasilnya. Kepada para petani harus
diberikan bantuan sarana produksi yang memadai sesuai dengan kebutuhan
mereka.
Ada sejumlah produk makanan olahan yang banyak diproduksi, bahkan
menjadi icon DIY, bahan bakunya belum bisa dicukupi sendiri oleh DIY. Nangka
sebagai bahan dasar utama gudeg, kacang hijau sebagai bahan dasar bakpia,
singkong sebagai bahan dasar geblek, kripik, serta gatot dan thiwul, dicukupi
dengan mendatangkan dari daerah lain. Secara bertahap, bahan-bahan baku
seperti di atas mestinya bisa dicukupi sendiri oleh petani DIY. Selain
memudahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang sangat dibutuhkan
tentu saja juga akan meningkatkan kesejahteraan para petani.
Terkait dengan rendahnya peningkatan populasi ternak, Pemda DIY
perlu mendorong kapasitas peternak yang ada dengan meningkatkan serta
mengintensifkan peran para penyuluh. Monitoring terhadap KUBE dan
Kelompok Ternak harus juga dilakukan secara intensif. Bantuan bibit ternak
kepada petani miskin dan rumah-rumah tangga miskin perlu dilakukan untuk
meningkatkan pendapatan mereka, dan sekaligus dapat ikut meningkatkan
produksi ternak. DIY harus juga bisa memiliki sentra-sentra budidaya pakan
hijau ternak, agar bisa setiap saat mencukupi kebutuhan pakan ternak. Selain
itu perlu dilakukan upaya yang lebih baik lagi dalam menanggulangi penyakit
A1 pada ternak unggas.
Rekomendasi Kebijakan
Terkait dengan beberapa hal di atas, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang
perlu ditindaklanjuti oleh Pemda DIY, yaitu:
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1) a.

Menyikapi semakin terbatasnya lahan pertanian produktif, maka

sudah saatnya Pemda DIY untuk merencanakan pembukaan areal baru,
yang prioritas penggarapannya diberikan kepada keluarga tani miskin
dan tenaga kerja muda yang berminat untuk menjadi petani;
b. Untuk mencegah atau menekan peralihan fungsi lahan pertanian
pangan berkelanjutan, Pemda DIY diminta untuk berani
mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan
sungguh-sungguh. Kalau tidak, maka alih fungsi lahan akan terus
berlangsung dengan cepat;
2) Pemda DIY harus melakukan berbagai upaya yang sungguh-sungguh untuk
meningkatkan kesejahteraan para petani. Sebab kesejahteraan akan
berdampak pada peningkatan produktivitas;
3) Guna memberikan nilai tambah pada produk olahan hasil pertanian,
Pemda DIY harus terus mendorong dan memfasilitasi para petani untuk
berani melakukan inovasi;
4) Pemda DIY mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan populasi
ternak, terutama untuk mencukupi kebutuhan masyarakat DIY sendiri.
Tabel 3.20. Pokok-pokok Pikiran Urusan Pertanian.
URUSAN
Pertanian

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Kebijakan pengendalian
alih fungsi lahan
pertanian belum
berjalan efektif
2. Peningkatan produksi
tanaman pangan belum
berimplikasi pada
kesejahteraan petani
3. Banyak komoditas
penting belum bisa
dicukupi sendiri oleh
DIY
4. Peningkatan populasi
ternak masih rendah
5. Meningkatkan
pemasaran hasil
pertanian yang langsung
bisa aksesseble
terhadap konsumen
6. Minimnya data base
hasil pertanian
produktif

1. Memberikan insentif
pada pemilik hewan;
2. Meningkatkan jiwa
kewirausahaan petani
dalam merespon
permintaan dan peluang
pasar;
3. Membuat sentra-sentra
pengembangan
komoditas pendukung
industri pangan khas
DIY (nangka, singkong,
kacang hijau dan
kedelai);
4. Memberikan bantuan
ternak kepada rumah
tangga miskin dan
membuat sentra-sentra
budidaya pakan hijau
ternak;
5. Mendidik petani muda
untuk akseseble
terhadap teknologi
informasi pemasaran
dan mendorong
penggunaan teknologi
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start up untuk petani
lokal D.I Yogyakarta;
6. Membuat sistem data
base lahan pertanian
produktif dan hasilnya
untuk perlindungan
terhadap lahan
pertanian.

g.

Urusan Ketahanan Pangan
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.
Pemda DIY dituntut untuk senantiasa mampu mewujudkan ketahanan
pangan bagi seluruh warga masyarakat, terutama golongan miskin, dengan
bertumpu pada pemenuhan sumber daya pangan lokal yang beragam melalui
skema kearifan lokal.
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 pelanggar.
Wilayah (desa) rawan pangan di DIY harus dapat diselesaikan pada tahun
2019, seiring dengan pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan.
Ketersediaan dan distribusi pangan harus dijamin secara merata. Selain itu
tentu saja konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA (beragam, bergizi,
seimbang, dan aman). Upaya sungguh-sungguh untuk mengentaskan desa
rawan pangan akan berimplikasi positif pada pengurangan jumlah penderita
gizi buruk dan gizi kurang yang saat ini angkanya masih cukup tinggi.
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.
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Rekomendasi Kebijakan
Sesungguhnya DIY memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, mudah
dijangkau untuk melakukan distribusi pangan sampai ke rumah-rumah tangga.
Persediaan cadangan pangan pun cukup. Sehingga mestinya bisa mengatasi
masalah rawan pangan.
Ada beberapa kebijakan yang direkomendasikan yaitu:
1) Pemda DIY perlu lebih bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan kasus
rawan pangan, karena berdampak langsung pada derajat kesehatan
masyarakat, terutama gizi buruk;
2) Pemda DIY perlu menginisiasi lahirnya Peraturan Gubernur tentang
Pengawasan produksi dan peredaran makanan dan minuman yang tidak
layak konsumsi;
3) Pemda DIY mendorong dan memfasilitasi perkembangan industri pangan
berbasis sumber daya lokal;
4) Perlu peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh.
Tabel 3.21. Pokok-pokok Pikiran Urusan Ketahanan Pangan.
URUSAN
Ketahanan Pangan

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Pola konsumsi rumah
tangga masih kurang
beragam, masih
tergantung pada beras
dan/atau terigu.
2. Di DIY masih ada Desa
Rawan Pangan.
3. Kesadaran masyarakat
dan pelaku usaha dalam
mengkonsumsi dan
memproduksi pangan
yang beragam, bergizi
seimbang dan aman
(B2SA) masih rendah.

1. Masyarakat, terutama
keluarga miskin,
difasilitasi untuk dapat
menghasilkan sendiri
bahan pangan non beras
dan/atau terigu.
2. Meningkatkan
pengadaan bahan
pangan dan
memperlancar
distribusi pangan
sampai ke seluruh
rumah tangga.
3. Perlu secara terus
menerus dilakukan
edukasi kepada
masyarakat dan pelaku
usaha, dengan
melibatkan lembagalembaga lain yang
memiliki akses langsung
ke masyarakat.
4. Tingkatkan pengawasan
terhadap peredaran
pangan yang tidak aman
dan membahayakan
kesehatan terutama di
lingkungan pendidikan
anak.
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h.

Urusan Kelautan dan Perikanan
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 bernotase besar. Oleh
karena itu, para nelayan kita harus terus ditingkatkan kapasitasnya.
Keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng harus dioptimalkan.
Dan secara bertahap perlu dilakukan penambahan kapasitas pelabuhan.
Belum semua masyarakat DIY menyadari bahwa ikan adalah salah satu
sumber gizi yang baik untuk pertumbuhan. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan
promosi harus terus digalakkan pada masyarakat luas. Output yang diharapkan
adalah bahwa masyarakat DIY semakin gemar mengkonsumsi ikan. Secara
nasional, angka konsumsi ikan saat ini adalah 41 kilogram perkapita. Pada
tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan angka
konsumsi ikan nasional meningkat hingga 55 kilogram perkapita. DIY
diharapkan juga dapat mencapai angka tersebut.
Rekomendasi Kebijakan
Kemampuan nelayan di DIY umumnya dapat dikatakan masih nelayan
pantai, belum nelayan samudera. Kemampuan untuk menangkap ikan baru di
sekitar wilayah pantai, belum berani menjelajahi laut lepas. Hal ini
menyebabkan tidak dapat memaksimalkan hasil tangkapan. Di sisi lain, nelayan
DIY belum mampu secara mandiri untuk mengoperasionalkan kapal dengan
bobot 30 GT ke atas.
Potensi perikanan budidaya pun belum bisa dioptimalkan oleh para
petani ikan kita, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih
bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Terhadap urusan kelautan dan perikanan terdapat beberapa rekomendasi
kebijakan yang diusulkan, yaitu:
1) Pemda DIY harus terus mendorong dan memfasilitasi peningkatan
kapasitas nelayan;
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2) Potensi perikanan budidaya harus terus dioptimalkan, termasuk
melakukan revitalisasi dan penambahan areal tambak udang di wilayah
pesisir;
3) Mempercepat beroperasinya Pelabuhan Tanjung Adikarto, dan lebih
mengoptimalkan kapasitas Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng.
Tabel 3.22. Pokok-pokok Pikiran Urusan Kelautan dan Perikanan
URUSAN
Kelautan dan
Perikanan

i.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Pengembangan
perikanan budidaya
belum dilakukan secara
optimal.
2. Banyak masyarakat
yang belum mengerti
manfaat ikan untuk
pemenuhan gizi.

1. Untuk meningkatkan
produksi ikan budidaya,
maka harus diperluas
arealnya. Potensi sawah,
tambak, jaring apung,
dan tenaga harus
dimanfaatkan secara
maksimal sebagai
tempat pembudidayaan
ikan.
2. Lahan tambak udang
puluhan hektar yang
tergusur oleh area
bandara di Kulonprogo
harus segera dicarikan
alternatif tempat yang
lebih luas dan strategis.
3. Sosialisasi Gemar Makan
Ikan harus terus
digalakkan di tengahtengah masyarakat. Jalur
pendidikan harus dapat
dimanfaatkan dengan
baik, dengan jalan
sosialisasi kepada para
siswa di sekolahsekolah. Bagi sekolah
yang memiliki halaman
yang cukup, dapat djuga
dimanfaatkan untuk
pembuatan kolam ikan.

Urusan Kehutanan
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. Pendekatan lingkungan adalah
bagaimana hutan tetap terjaga fungsi ekologisnya, dengan terus melakukan
rehabilitas hutan dan lahan di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.
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Sementara pendekatan sosial budaya adalah bagaimana dapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, yaitu
memberikan fasilitasi untuk dapat melakukan tanaman tumpang sari di
kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Masyarakat diberi
tanggungjawab untuk ikut mengamankan hutan. Sedangkan pendekatan
ekonomi adalah bagaimana membuat program dan kegiatan yang dapat terus
meningkatkan produksi hasil hutan.
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.
Hutan dapat dikatakan memenuhi fungsi ekologis ideal bagi kehidupan
apabila mencapai minimal seluas 30% dari keseluruhan luas suatu wilayah.
Menurut data tahun 2016, luas hutan di DIY sudah mencapai 30,45%
(97.018,26 ha) dari luas wilayah DIY (318.518 ha). Kalau dilihat dari persentase
tersebut, maka hutan di DIY sudah cukup memenuhi fungsi ekologis ideal. Akan
tetapi jumlah keluasan tersebut masih belum stabil karena masih didominasi
oleh hutan rakyat seluas 78.303,20 ha. Hutan negara hanya seluas 18.715,06
ha. Dikatakan belum stabil karena keluasan hutan rakyat bisa saja berkurang
karena alih fungsi dan dilakukan penebangan oleh pemilik lahan sehingga
untuk dapat terus menjaga fungsi ekologi ideal hutan, maka dapat ditempuh
dengan 2 cara, yaitu: (1) Menunjuk kawasan hutan baru; untuk memperluas
kawasan hutan, khususnya hutan dalam fungsi konservasi; (2) Memperbanyak
areal hutan konservasi perkotaan dengan tujuan untuk membangun kawasan
hijau perkotaan dan menciptakan udara bersih; (3) Meningkatkan
pendampingan dan pembinaan kepada pemilik lahan yang sekaligus pengelola
hutan rakyat.
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.
Rekomendasi Kebijakan
Upaya peningkatan produksi hasil hutan negara dalam beberapa tahun
terakhir gagal mencapai target akibat minimnya hasil sadapan getah pinus dan
tidak optimalnya kapasitas giling pabrik minyak kayu putih. Bahkan tenaga ahli
kehutanan merekomendasikan untuk dihentikannya penyadapan getah pinus,
guna menjaga kelestarian. Yang lumayan ada peningkatan adalah produksi
kayu. Itupun tidak semuanya merupakan hasil tebangan terencana, karena
sebagiannya merupakan kayu hasil sitaan barang bukti dan kayu roboh akibat
bencana alam.
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Rekomendasi kebijakan untuk urusan kehutanan adalah:
1) Mempertahankan lahan hutan konservasi;
2) Hendaknya tetap dijaga secara proporsional antara pendekatan
lingkungan, sosial budaya dan ekonomi dalam pengelolaan hutan;
3) Rehabilitasi lahan kritis harus menjadi prioritas penanganan, dengan
melibatkan masyarakat sekitar;
4) Guna meningkatkan produksi hasil hutan, peremajaan pohon pinus adalah
suatu yang harus dilakukan. Demikian juga dengan penambahan tegakan
kayu putih di lahan kosong antara tegakan yang sudah ada pada area lahan
yang telah ditentukan;
5) Membangun dan memperluas area konservasi.
Tabel 3.23. Pokok-pokok Pikiran Urusan Kehutanan
URUSAN
Kehutanan

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Produksi minyak kayu
putih menurun.
2. Pengelolaan hutan
negara belum dilakukan
secara optimal.
3. Masyarakat sekitar
hutan masih banyak
yang belum sejahtera.
4. Area hutan konservasi
makin berkurang.

1. Untuk menjaga peran
produk minyak kayu
putih sebagai
penyumbang PAD yang
signifikan, maka harus
terus dilakukan
pengkayaan
tegakan/populasi dan
perluasan areal tanaman
kayu putih produktif.
2. Selain pinus, jati, dan
kayu putih yang saat ini
mendominasi populasi
hutan negara, Pemda
DIY perlu
mempertimbangkan
untuk menanam
komoditas tanaman
hutan lainnya, yang
cepat tumbuh dan
berproduksi, dengan
tetap menjaga
kelestarian hutan dan
keseimbangan
lingkungan.
3. Masyarakat sekitar
hutan yang masih
berpendapatan rendah,
diberi akses untuk
memanfaatkan hutan
guna memperbaiki taraf
hidup mereka. Mereka
diperbolehkan untuk
bercocok tanam dengan
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tetap menjaga
kelestarian hutan,
sekaligus menjamin
keamanan hutan dari
tindakan pengrusakan
maupun pencurian.
4. Mempertahankan dan
menambah luasan hutan
konservasi

3.

Bidang Pembangunan
a.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial
dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur dapat
didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatanperalatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk
berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.
Infrastruktur yang merujuk pada sistem fisik untuk menyediakan layanan
bagi transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan
fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.
Pembangunan sektor infrastruktur merupakan sektor prioritas yang
harus memperoleh perhatian dalam rangka mengatasi kemiskinan, disamping
hal tersebut, bagi para investor daya saing suatu negara dalam menarik
investasi diukur dari daya tarik dan kinerja infrastruktur, baik infrastruktur
dasar, sains maupun infrastruktur teknologi. Miskin dan rentannya
infrastruktur suatu negara berdampak terhadap kehidupan suatu masyarakat.
Tabel 3.24. Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sampai dengan RPJMD 2017
Capaian
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Akhir terhadap
Satuan
2013
2014
2015
2016
2017*
RPJMD Target Akhir
RPJMD

No

Indikator kinerja

1

Persentase penduduk
berakses air minum

%

74,25

77,65

81,25

85,27

87,83*

87,83

100

2

Aksesibilitas jalan di
wilayah provinsi
dalam keadaan
mantap

%

72,87

73,70

73,95

74,20

74,53

90

82,81

Persentase
kesesuaian
pemanfaatan ruang
terhadap RTRW
Kab/Kota dan RTRW
Provinsi

%

61,93

64,21

64,36

74,43

77.06

3

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian untuk tahun 2019:
1) Adanya ketidakseimbangan aksesibilitas wilayah-wilayah perbatasan
terutama perbatasan antara DIY Dengan Jawa Tengah di Kabupaten
Gunungkidul dengan kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten serta
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Kabupaten Sukoharjo yang pada umumnya kondisi jalan dalam keadaan
rusak sedang sampai berat, oleh sebab itu perlu perhatian khusus akan
kondisi tersebut walaupun status jalan kebanyakan merupakan jalan
kabupaten;
2) Aksesibilitas penduduk terhadap ketersediaan air minum yang cukup
dirasa masih jauh dari ideal seperti yang digambarkan dalam capaian
kinerja tersebut diatas. fakta menunjukkan bahwa banyak daerah-daerah
yang masih saja mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air bersih
sebagai sarana kehidupan dasar, untuk itu validitas akan pengukuran
capaian indikator kinerja tersebut di atas perlu dipertanyakan;
3) Banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah yang harus digunakan sebagai pedoman atau landasan
yuridis, jelas akan menimbulkan ketidak seimbangan baik itu lingkungan
sosial, ekonomi maupun nilai-nilai kultur dan lain-lain. Proses alih fungsi
lahan untuk kepentingan hunian atau industri yang terjadi secara masif
perlu segera di hentikan kalau tidak ingin terjadi gradasi terhadap kualitas
lingkungan;
4) Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan
kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk
kerugian investasi, degradasi agro ekosistem, degradasi tradisi dan budaya
pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas
garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani, sehingga kegiatan
usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan
yang layak baginya. Hal ini akan menyebabkan rawan pangan bagi daerah,
cepat atau lambat, akibat semakin terkikisnya lahan pertanian;
Tabel 3.25. Pokok-pokok Pikiran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
URUSAN
Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Adanya
ketidakseimbangan
aksesibilitas wilayahwilayah perbatasan
terutama perbatasan
antara DIY Dengan Jawa
Tengah di Kabupaten
Gunungkidul Dengan
kabupaten Wonogiri,
Kabupaten Klaten serta
Kabupaten Sukoharjo
yang pada umumnya
kondisi jalan dalam
keadaan rusak sedang
sampai berat, oleh sebab
itu perlu perhatian
khusus akan kondisi

1. peningkatan pelayanan
sarana dan prasarana
sesuai dengan SPM,
antara lain melalui
peningkatan
aksesibilitas jangkauan
pelayanan sarana dan
prasarana di daerah
terpencil, pedalaman,
perbatasan.
2. pembangunan
infrastruktur yang
dibiayai melalui
anggaran pemerintah
daerah diarahkan untuk
mendukung langkahlangkah stimulasi
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tersebut walaupun
status jalan kebanyakan
merupakan jalan
kabupaten.
2. Aksesibilitas penduduk
terhadap ketersediaan
air minum yang cukup
dirasa masih jauh dari
mencukupi. fakta
menunjukkan bahwa
banyak daerah-daerah
yang masih saja
mendapatkan kesulitan
untuk mendapatkan air
bersih sebagai sarana
kehidupan dasar.
3. Banyaknya pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai
dengan rencana tata
ruang wilayah yang
harus digunakan sebagai
pedoman atau landasan
yuridis, jelas akan
menimbulkan
ketidakseimbangan baik
itu lingkungan sosial,
ekonomi maupun nilai
nilai kultur dan lain lain.
Proses alih fungsi lahan
untuk kepentingan
hunian atau industri
yang terjadi secara masif
perlu segera di hentikan
kalau tidak ingin terjadi
gradasi terhadap
kwalitas lingkungan
4. Konversi lahan
pertanian terutama
lahan sawah tidak hanya
menyebabkan kapasitas
produksi pangan turun,
tetapi merupakan salah
satu bentuk kerugian
investasi, degradasi agro
ekosistem, degradasi
tradisi dan budaya
pertanian, dan
merupakan salah satu
sebab semakin
sempitnya luas garapan
usahatani serta
turunnya kesejahteraan

3.

4.

5.

6.

7.

terhadap perekonomian
dari sisi fiskal (progrowth), memperluas
penciptaan lapangan
kerja produktif (projob), dan mengentaskan
kemiskinan (pro-poor).
Upaya untuk
Peningkatan jalan dan
Jembatan serta
Rehabilitasi maupun
pemeliharaan jalan dan
jembatan merupakan
hal yang prioritas untuk
memberikan akses yang
seluas luasnya pada
masyarakat sehingga
berakibat dapat
meningkatkan segi
sosial ekonomi.
Terutama terfokus pada
peningkatan jalan dan
jembatan pedesaan.
pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai,
telaga, embung serta
sumberdaya air lainya,
maupun pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,rawa dan
jaringan irigasi lainya
serta upaya untuk
pengendalian banjir.
Pengembangan Sistem
Pengelolaan air minum
Pedesaan (SPAMDES)
terutama bagi daerah
daerah yang sering
dilanda kekeringan.dalm
rangka memperluas
penyediaan air baku.
Pengelolaan
persampahan serta
pengelolaan air limbah,
terutama untuk limbah
rumah tangga.
Perencanaa tata ruang
dalam rangka untuk
pengendalian
pemanfaatan ruang
sesuai dengan peraturan
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petani sehingga kegiatan
usaha tani yang
dilakukan petani tidak
dapat menjamin tingkat
kehidupan yang layak
baginya. Hal ini akan
menyebabkan rawan
pangan bagi daerah,
cepat atau lambat,
akibat semakin
terkikisnya lahan
pertanian.

daerah RTRW untuk
menghindari konversi
lahan produktif dalam
rangka mencegah
gradasi ekosistem dan
lain-lain.

b. Urusan Perumahan.
Urusan perumahan rakyat sepertinya agak terpinggirkan di antara
agenda-agenda pembangunan lainnya. Padahal, pembangunan perumahan
mendominasi proses pengkotaan (urbanisation) yang secara terus menerus
mengkonversi lingkungan alam dan berbagai sumber daya alam dan sumber
daya lain menjadi lingkungan binaan (built environment). Pembangunan
perumahan yang parsial hanya menghasilkan mosaik lingkungan binaan yang
semrawut dan justru menjadi sumber bencana (terutama pada perkotaan
maupun pemukiman di daerah rawan bencana). Pembangunan perumahan
merupakan instrumen strategis bukan hanya untuk membangun sumber daya
manusia Indonesia, namun sekaligus untuk mewujudkan lingkungan yang
dapat menjadi aset sekaligus mesin pembangunan sosial dan ekonomi untuk
meningkatkan kemandirian masyarakat.
Sesuai Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017, sasaran
pembangunan urusan bidang perumahan adalah menurunnya perumahan dan
lingkungan yang tidak layak huni yang kinerjanya diukur menggunakan
indikator persentase rumah tidak layak huni. Pengurangan jumlah rumah tidak
layak huni (RTLH) dilakukan melalui fasilitasi perbaikan kualitas rumah yang
diwujudkan dengan bantuan stimulan bahan bangunan kepada masyarakat.
Hasil identifikasi awal pada tahun 2012 jumlah rumah yang tergolong rumah
tidak layak huni (RTLH) sejumlah 91.200 unit. Hingga tahun 2015 jumlah RTLH
yang tersebar di DIY sejumlah 74.491 unit atau setara dengan 7,17%. Dan
target sampai dengan 2017 sebesar 6,75%.
Tabel 3.26. Realisasi Kinerja Urusan Perumahan 2013–2017
No
1

Indikator Kinerja
Persentasi rumah
tidak layak huni

Capaian
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Akhir terhadap
Satuan
2013
2014
2015
2016
2017*
RPJMD Target Akhir
RPJMD
%

8,78%

7,49%

7,17%

6,89%

6,75%
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Tabel 3.27. Pokok-pokok Pikiran Urusan Perumahan
URUSAN
Perumahan

c.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Kurangnya koordinasi
antara pemerintah
daerah kabupaten dan
kota dengan pemerintah
daerah provinsi dalam
penanggulangan dan
pengembangan wilayah
yang berkenaan dengan
kawasan kumuh serta
kondisi rumah rumah
yang tidak layak huni.

1. Ditingkatkan koordinasi
dan sinergitas dengan
pemerintah kabupaten
dan kota serta dengan
pemerintah pusat untuk
bersama-sama dalam
perumusan arah
kebijakan strategis dan
pembuatan
kesepakatankesepakatan, rencana
dan program bersama
dalam mengatasi
permasalahan
perumahan kumuh dan
rumah yang tidak layak
huni.
2. Rehabilitasi perumahan
kumuh dan rumah tidak
layak huni.
3. Ditargetkan tahun 2019
jumlah rumah tidak
layak huni dibawah 6%.

Urusan Energi Sumber Daya Mineral
Sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu leading sector dalam
menunjang perekonomian dan pembangunan nasional. Listrik sudah menjadi
kebutuhan vital bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, hampir
semua peralatan rumah tangga membutuhkan listrik dalam penggunaannya
seperti pesawat televisi, kulkas, air conditioner (AC), mesin cuci, laptop,
komputer, handphone dan lain-lain. Selain itu, listrik juga berperan penting bagi
dunia industri dan jasa dalam proses produksi untuk dapat menggerakkan
perekonomian. Tidak heran, demand terhadap listrik meningkat setiap
tahunnya sementara pasokan listrik sendiri sangat terbatas. Hal ini
menyebabkan berbagai wilayah di tanah air sering sekali mengalami
pemadaman listrik bergilir terutama di daerah-daerah pinggiran dan
pedalaman. Lebih jauh, saat ini kondisi yang sangat memprihatinkan adalah
masih banyak daerah di tanah air yang sama sekali belum teraliri listrik.
Berdasarkan Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017, sasaran
pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral adalah meningkatnya
akses energi dengan indikator kinerja penduduk berakses energi. Peningkatan
akses energi ditempuh melalui ketersediaan ketenagalistrikan dan bahan bakar
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minyak dan gas. Upaya pemenuhan ketenagalistrikan dilakukan melalui
program pembinaan, pengawasan dan pengembangan ketenagalistrikan.
Tabel 3.28. Realisasi Kinerja urusan ESDM berdasarkan RPJMD 2012-2017
No
1

Indikator Kinerja

Capaian
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Akhir terhadap
Satuan
2013
2014
2015
2016
2017*
RPJMD Target Akhir
RPJMD

Penduduk yang
berakses energie

%

90,3

91,35

93,14

94,33

95

94

100,35

Dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah DIY urusan bidang
Energi dan sumber daya mineral yang indikator kinerjanya adalah Penduduk
DIY yang berakses energi capaian kinerjanya mencapai diatas target yang telah
ditetapkan dalam RPJMD DIY 2012-2017, namun demikian fakta dilapangan
masih banyak penduduk DIY yang belum bisa menikmati listrik .
Oleh sebab itu untuk tahun 2019 perlu dilakukan langkah-langkah
strategis dalam kebijakan daerah agar masyarakat yang belum bisa mengakses
listrik menjadi prioritas sasaran. Apalagi pada daerah-daerah perbatasan.
Tabel 3.29. Pokok-pokok Pikiran Urusan Energi Sumber Daya Mineral
URUSAN
Energi Sumber Daya
Mineral

d.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Belum Adanya jaringan 1. Pengembangan jaringan
induk dari PLN,
listrik bagi derah daerah
terutama adalah Daerah
yang belum ada jaringan
daerah yang semi
induknya.
terinsolir, yang ada di
2. Pengembangan Mikro
Kabupaten Gunungkidul,
Hidro bagi wilayah yang
dan Kulonprogo.
mempunyai akses
2. Masih banyaknya rumah
sumber daya air.
tangga yang belum bisa , 3. Adanya kepastian dan
atau belum mampu
jaminan bagi
menikmati listrik
pemenuhan kebutuhan
akan Elpigi.
4. Bantuan untuk
pemasangan instalasi
listrik bagi rumah tangga
yang secara ekonomi
tidak mampu untuk
mengakses sambungan
listrik bagi rumahnya.

Urusan Perhubungan.
Permasalahan transportasi khususnya transportasi darat di Indonesia
cukuplah kompleks, karena transportasi merupakan suatu sistem yang saling
berkaitan, maka satu masalah yang timbul di satu unit ataupun satu jaringan
akan mempengaruhi sistem tersebut. Namun permasalahan transportasi yang
terjadi di Indonesia terjadi hampir di setiap jaringan atau unit-unit hingga unit
terkecil dari sistem tersebutpun memiliki masalah. Masalah yang terjadi bisa
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masalah yang terjadi dari unit tersebut maupun masalah akibat pengaruh dari
sistem.
Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah-masalah pada
transportasi darat di Indonesia sangat beragam, antara lain ledakan penduduk,
tingginya kendaraan bermotor, kurangnya kesadaran masyarakat, serta
lemahnya birokrasi dari pemegang kekuasaan sistem birokrasi.
Kemacetan merupakan salah satu masalah yang dinilai paling
mengganggu kenyamanan pengguna transportasi darat, kemacetan dapat
mengurangi efektifitas kerja maupun kegiatan masyarakat, memperlambat
manusia untuk melakukan aktifitas, meningkatkan polusi udara, polusi suara
serta merupakan pemborosan bahan bakar yang semakin hari semakin
menipis.
Kemacetan lalu lintas di jalan raya disebabkan ruas-ruas jalan sudah tidak
mampu menampung luapan arus kendaraan yang datang serta luasan dari jalan
tersebut tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang melintas. Hal ini
terjadi, juga karena pengaruh hambatan samping yang tinggi, sehingga
mengakibatkan penyempitan ruas jalan, seperti: parkir di badan jalan,
berjualan di trotoar dan badan jalan, pangkalan becak dan angkutan umum,
kegiatan sosial yang menggunakan badan jalan, serta adanya masyarakat yang
berjalan di badan jalan. Selain itu, kemacetan juga sering terjadi akibat
manajemen transportasi yang kurang baik, ditambah lagi tingginya
aksesibilitas kegunaan lahan di sekitar sisi jalan tersebut.
Kemacetan lalu lintas juga seringkali disebabkan rendahnya tingkat
kedisiplinan pengguna jalan, misalnya parkir di badan jalan, angkutan umum
yang sering berhenti di sembarang tempat, kendaraan-kendaraan yang enggan
rapat kiri ataupun kendaraan-kendaraan yang membelok di sembarang tempat.
Ledakan jumlah kendaraan bermotor juga merupakan faktor kuat terjadinya
kemacetan jogjakarta.
Sasaran urusan perhubungan pada RPJMD 2012-2017 adalah
meningkatkan pelayanan publik pada bidang penataan sistem transportasi dan
akses masyarakat di perdesaan melalui strategi penyediaan sarana dan
prasarana trasportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi
dengan keselamatan tinggi.
Arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan sitem
transportasi di DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di
perkotaan melalui management dan rekayasa lalu lintas guna mencapai load
factor angkutan perkotaan sebesar 32,57% pada tahun 2012 menjadi 42,57%
pada tahun 2017.

Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2019

>> 130 | H a l a m a n

Tabel 3.30. Realisasi kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013-2017
No

Indikator Kinerja

1

Jumlah penumpang
yang terlayani oleh
angkutan umum di
DIY

Capaian
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Akhir terhadap
Satuan
2013
2014
2015
2016
2017*
RPJMD Target Akhir
RPJMD
Org/hr

-

-

9.609

9.268

15.501

10.145

150

Tabel 3.31. Pokok-pokok Pikiran Urusan Perhubungan
URUSAN
Perhubungan

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Faktor-faktor penyebab
kemacetan lalu lintas
antara lain: tidak
seimbangnya luas atau
kapasitas jalan dengan
jumlah kendaraan
bermotor, ledakan
penduduk, peningkatan
penggunaan kendaraan
pribadi, rendahnya
kualitas angkutan
umum, kurangnya
disiplin dari para
pengguna jalan serta
kurangnya penanganan
dari pemerintah.
2. Terjadinya polusi udara
akibat asap kendaraan
bermotor yang sudah
tidak laik jalan, terutama
angkutan umum yang
tidak melakukan uji
emisi secara berkala.
3. Sering terjadinya
kecelakaan bagi
pengguna kendaraan
bermotor disebabkan
kurangnya sarana dan
prasarana perhubungan.
4. Penambahan rute
layanan angkutan orang
berjalan, khususnya
area luar kota yang
menghubungkan antar
kecamatan dalam skala
prioritas

1. Pembangunan sarana
dan prasarana fasilitas
perhubungan.
2. Pembangunan bandara
internasional di kulon
progo.
3. Rehabilitasi dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana fasilitas
perhubungan.
4. Peningkatan pelayanan
angkutan .
5. Peningkatan kelaikan
pengoperasian
kendaraan bermotor.
6. Managemen rekayasa
lalu lintas.
7. Pengendalian dan
pengamanan lalu lintas.
8. Pembangunan lampu
penerangan jalan, pagar
pengaman jalan serta
trafick light pada
daerah-daerah
persimpangan yang
padat.
9. Pembinaan,
pengawasan dan
pengendalian
transportasi antarkota,
antarpropinsi maupun
antarkota dalam
provinsi terkait dengan
keselamatan
penumpang.
10. Pengembangan sistem
transportasi massaal
serta penataan
transportasi
perkotaaan.
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11. Penambahan armada
angkutan orang di jalan
(bus transportasi)
12. Pengembangan
transportasi berbasis
keistimewaan.
13. Penataan , pembinaan
maupun pengendalian
angkutan non
kendaraan bermotor.

e.

Urusan Lingkungan Hidup
Pembangunan yang terus meningkat di segala bidang khususnya
pembangunan di bidang industri, semakin meningkatkan pula jumlah limbah
yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat
membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk mencegah
timbulnya pencemaran lingkungan dan bahaya terhadap kesehatan manusia
serta makhluk hidup lainnya, limbah bahan berbahaya dan beracun harus
dikelola secara khusus agar dapat dihilangkan atau dikurangi sifat bahayanya.
Masalah-masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah
satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Muara dari semua
masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa
memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan
merusak lingkungan hidup. Pembangunan kawasan pemukiman, industri atau
perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya
mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata. Sebagai akibatnya,
terjadi kerusakan lingkungan yang memicu terjadinya bencana seperti contoh
di atas. Lebih lanjut, kesalahan pengelolaan lingkungan paling tidak dapat
disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi,
pola hidup, kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya
pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan
Tabel 3.32. Pokok-pokok Pikiran Urusan Lingkungan Hidup
URUSAN
Lingkungan Hidup

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. pembangunan di bidang
industri apabila tidak
diikuti dengan AMDAL
yang bisa
dipertanggungjawabkan
tentu akan semakin
meningkatkan jumlah
limbah yang dihasilkan
termasuk yang
berbahaya dan beracun
yang dapat
membahayakan

1. pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup.
2. perlindungan dan
konservasi sumber daya
alam.
3. peningkatan kualitas
dan akses informasi
sumberdaya alam dan
lingkungan hidup.
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lingkungan dan
kesehatan manusia.
2. kelemahan sistem
peraturan perundangan
dan lemahnya
pengawasan terhadap
pengelolaan lingkungan.

e.

4. pengelolaan ruang
terbuka hijau.
5. kaderisasi lingkungan
hidup
6. pengelolaan sampah
mandiri.

Urusan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan merupakan tahapan penting dan kritis dalam
proses pembangunan sehingga pada proses ini harus dilakukan secara
komprehensif dengan didukung oleh data-data statistik yang memadai. Karena
perencanaan pembangunan akan menentukan arah pembangunan daerah ke
depan maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam
kurun waktu ke depan. Selain perencanaan pembangunan yang dibiayai oleh
APBD melalui mekanisme Musrenbang, masih terdapat perencanaan
pembangunan yang dibiayai oleh non-APBD, seperti perusahaan swasta atau
BUMN melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Mekanisme
perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif
dari masyarakat tingkat bawah (desa/kelurahan) ini dilakukan dengan
mensinergikan perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD
sehingga tidak terjadi overlapping atau pembiayaan ganda terhadap suatu
proyek pembangunan di daerah. Sinergisitas perencanaan pembangunan
daerah yang dibiayai dari berbagai sumber menjadi mutlak dilakukan sehingga
tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai bisa terwujud, baik
antarsektor maupun antarwaktu. Sinergisitas pembangunan antarsektor
merupakan kesesuaian program pembangunan antarsektor sehingga tidak ada
tumpang tindih dalam program pembangunan, tetapi justru saling mendukung.
Sedangkan
sinergisitas
pembangunan
antarwaktu
merupakan
keberlangsungan program pembangunan (sustainable development) dari waktu
ke waktu yang berkelanjutan hingga tujuan dan sasaran pembangunan tersebut
tercapai.
Tabel 3.33. Pokok-pokok Pikiran Urusan Perencanaan Pembangunan
URUSAN
Perencanaan
Pembangunan

IDENTIFIKASI PERSOALAN
1. Minimnya sosialisasi
rencana penyusunan RKPD
kepada masyarakat.
2. Masyarakat menjadi apatis
dan enggan terlibat aktif
dalam perencanaan
pembangunan daerah
karena usulan masyarakat
seringkali tidak bisa
direalisasikan akibat
terjadinya

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD
1. Perencanaan
pembangunan
ekonomi.
2. Perencanan
penegembangan
wilayah.
3. Perencanaan
pembangunan
pemerintahan.
4. Pengembangan data
dan informasi.
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pemotongan/pemangkasan
berbagai usulan yang
masuk.
3. Terjadi
perubahan/tambahan
kegiatan yang sebelumnya
tidak masuk dalam usulan
SKPD.
4. Tidak ada koordinasi dan
sinkronisasi antara
program yang dibiayai
dana community
development dari
perusahaan dengan
program yang dibiayai
APBD.
5. Sistem perencanaan (EPlanning) belum
mengakomodir usulan
yang sifatnya politis (dari
DPRD).

4.

5. Perencanaan
pembangunan daerah.
6. Perencanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam.
7. Perencanaan
pengembangan
wilayah tertinggal.
8. Perencanaan
pembangunan
ekonomi, serta
pengembangan
kawasan
9. Kawasan perbatasan
10. Evaluasi implementasi
dokumen perencanaan
(RPJMD, RKPD).
11. Evauasi sistem eplanning yang belum
terbuka bagi sistem
perencanaan dari jalur
politis (DPRD)

Bidang Kesejahteraan Rakyat
a.

Urusan Pendidikan
Dengan melihat data-data capaian indikator urusan pendidikan sampai
dengan tahun 2016 sebagaimana di sampaikan dalam dokumen LKPJ Tahun
2016 maupun dalam LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur DIY periode
2012–2017 terlihat bahwa secara keseluruhan kondisi pendidikan di DIY telah
menunjukkan hasil yang sangat baik. Namun jika dikaitkan dengan
permasalahan utama yakni jumlah penduduk miskin dan juga ketimpangan
pendapatan dan ketimpangan kewilayahan ada hal yang menarik untuk di
perhatikan. Yakni paparan dari Balai Statistik Daerah Bapeda DIY yang
menyampaikan bahwa sebagian besar warga miskin yang di tandai dengan
rendahnya pengeluaran di dominasi oleh mereka yang tidak tamat SD atau
tamatan SD/Sederajat yakni sebesar 62,6%. Sebaliknya untuk warga kelompok
mampu (kelompok pengeluaran 10) rata-rata adalah tamatan SLTA/Sederajat
dan Universitas yang sebesar 74,2%. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan
sangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan warga. Semakin tinggi
pendidikan kondisinya secara ekonomi semakin baik dan sejahtera.
Oleh sebab itu DPRD perlu mendorong agar strategi penanggulangan
kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi siswa didik
untuk
dapat
menempuh
pendidikan
minimal
sampai
jenjang
SLTA/SMK/Sederajat. Terlebih baik lagi jika di usahakan untuk bisa sampai
menempuk perguruan tinggi. Kendala untuk menuju kesana adalah masalah
tingginya biaya pendidikaan masih banyak warga DIY yang kesulitan untuk
dapat menempuh pendidikan tinggi. Bantuan bea siswa bagi warga kurang
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mampu yang menempuh pendidikan tinggi perlu di naikkan anggarannya agar
lebih banyak lagi warga kita yang dapat terbantu untuk menamatkan sekolah
sampai perguruan tinggi.
Hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah banyaknya
jumlah penganggur lulusan pendidikan kejuruan. Berdasar data BPS Agustus
2017, secara nasional dari 7,04 juta penganggur, sekitar 11,4% berpendidikan
SMK, menunjukan praksis pendidikan kejuruan yang belum tepat sasaran. Hal
ini dikuatkan dengan adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan
kompetensi lulusan SMK. Tahun 2016, bidang kelautan butuh tenaga lulusan
SMK sebanyak 3.364.297 orang, namun yang tersedia hanya 52.219 orang.
Bidang pariwisata membutuhkan tenaga sebanyak 707.600 namun hanya
tersedia lulusan SMK pariwisata sebanyak 82.171 orang. Adapun bidang bisnis
dan managemen hanya memerlukan 139.255 orang namun jumlah lulusan SMK
jurusan tersebut sebanyak 348.954 orang. Data tersebut merupakan angka
nasional. Bagaimana kondisi lulusan SMK di DIY masih perlu penelitian lebih
lanjut. Namun sebagai kota pendidikan DPRD DIY berharap bahwa kompetensi
lulusan SMK dari sekolah-sekolah kejuruan di DIY memiliki kompetensi yang
baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sehingga lulusan SMK di
DIY akan cepat mendapatkan pekerjaan dan akan dapat membantu
meningkatkan kesejahteraan warga DIY. Keberadaan sekolah kejuruan sangat
strategis untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
Rekomendasi Kebijakan:
1) Meningkatkan jumlah siswa yang menamatkan sekolah sampai tingkat
SLTA/SMK/MA sederajat sesuai dengan target wajar 12 tahun D.I
2)
3)
4)

5)

Yogyakarta;
Menetapkan angka partisipasi kasar (APK) untuk Perguruan Tinggi (PT)
bagi warga DIY;
Memberikan bantuan bea siswa untuk siswa/mahasiswa kurang mampu
atau berprestasi;
Meningkatkan pemerataan kualitas sekolah sehingga mengurangi
kesenjangan antar sekolah satu dengan sekolah lainnya maupun antar
kabupaten/kota;
Meningkatkan kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dengan
mendapatkan pelatihan tehnik terstandar dan/atau kompetensi standar
lainnya sehingga akan mudah diterima di dunia kerja;

6) Meningkatkan kesejahteraan GTT dan PTT
Tabel 3.34. Pokok-pokok Pikiran Urusan Pendidikan
URUSAN
Pendidikan

IDENTIFIKASI
PERSOALAN
1. Masih banyak siswa yang
tidak dapat melanjutkan
sekolah ke jenjang

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD
1. Fasilitasi bagi warga
kurang mampu untuk
menempuh pendidikan
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2.

3.

4.

5.

b.

menengah
(SMU/SMK/Sederajat).
angka partisipasi kasar
perguruan tinggi masih
rendah.
kualitas sekolah
menengah
(SMU/SMK/Sederajat)
masih belum merata.
lulusan SMK kompetensi
maupun jurusannya
belum sesuai dengan
kebutuhan pasar.
kesejahteraan GTT dan
PTT masih tergolong
rendah.

menengah
(SMU/SMK/Sederajat).
2. Penyediaan beasiswa
bagi mahasiswa kurang
mampu dan atau
mahasiswa berprestasi.
3. Perlu di lakukan upaya
pemerataan kulitas
antar sekolah dan
antardaerah.
4. Peningkatan
kesejahteraan GTT/PTT.

Urusan Pemuda dan Olahraga
Kemajuan suatu daerah tidak dapat dipisahkan dengan keberhasilan
generasi muda sebab di tangan dan pundak pemudalah masa depan suatu
daerah akan ditentukan. Sejarah telah membuktikan peran penting pemuda
dalam perjalanan perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Kini peran pemuda
tetap penting untuk mengisi dan memajukan bangsa menuju cita–cita
kemerdekaan. Pemuda kini berada di abad informasi dengan ditandai
kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan pesat. Era digital atau era
internet telah menempatkan pemuda pada situasi penting dan strategis.
Penting karena pemuda lah yang saat ini paling banyak menggunakan media
informasi digital dan mewarnai kehidupan sosial kita. Strategis karena saat ini
dunia internet atau digital telah merubah semua aspek kehidupan kita seharihari. Dengan teknologi informasi tidak ada lagi jarak antarsatu warga satu
dengan lainnya. Tidak ada batasan antar negara dan waktu begitu cepat karena
semua informasi dapat dengan mudah diakses melalui internet. Dan kemajuan
tehnologi informasi telah membawa peluang yang sangat besar dalam
menciptakan peluang bisnis baru berbasis IT. Dan saat ini banyak pengusaha
muda yang sukses dengan membangun bisnis berbasis IT seperti banyak kita
jumpai dalam apa yang disebut start up. Dan DIY memiliki potensi anak-anak
muda yang menguasai TI dan telah memanfaatkannya untuk membangun dan
mengembangan bisnis berbasis IT. Sudah saatnya pemerintah memberikan
fasilitasi dan dorongan bagi pengembangan dan kemandirian pemuda untuk
menentukan kemajuan wilayah dengan memanfaatkan kemajuan TI. Contoh
fasilitas yang bisa di berikan oleh pemerintah adalah memberikan akses yang
mudah dan murah bagi penyediaan akses ke jaringan internet dengan
membangun smart city. Selain itu dilakukan pelatihan-pelatihan bagi pemuda
agar melek dalam memanfatkan TI untuk hal-hal yang produktif.
Olahraga juga merupakan hal yang penting. Selama ini olahraga lebih
banyak dipahami sebatas olah raga prestasi. Dan hasilnya kita melihat bahwa
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DIY dalam hal ukuran prestasi di bidang olahraga kurang berhasil
dibandingkan provinsi lain. Sebab olahraga prestasi membutuhkan biaya yang
mahal baik untuk pengadaan sarana prasarana maupun untuk membiayai atlet,
pelatih dan pendukung di seputar olahraga prestasi tersebut. Oleh sebab itu
olahraga sebaiknya tidak hanya diukur dengan perolehan jumlah medali saja
tetapi juga dengan ukuran lain seperti derajad kesehatan masyarakat atau
dengan misalnya sport development index. Olah raga juga mencakup olahraga
rekreatif atau olahraga masyarakat. Semboyan memasyarakatkan olahraga dan
mengolahragakan masyarakat perlu dihidupkan kembali.
Rekomendasi:
1) Fasilitasi pemuda dalam meningkatkan akses teknologi informasi;
2) Pelatihan pemuda untuk dapat memanfaatkan TI bagi kegiatan ekonomi
dan kewirausahaan;
3) Peningkatan literasi dan praktek TI bagi pemuda desa dan daerah
tertinggal;
4) Fasilitasi kewirausaan pemuda;
5) Peningkatan kegiatan olahraga berbasis rekreatif dan kemasyarakatan.
Tabel 3.35. Pokok-pokok Pikiran Urusan Pemuda dan Olahraga
URUSAN
Pemuda dan
Olahraga

c.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Pemuda merupakan
sumber daya potensial
bagi kemajuan daerah
dal berbagai bidang.
2. Optimalisasi tehnologi
informasi untuk
kemajuan dalam
kegiatan yang produktif.
3. Penganggur pemuda
jumlahnya cukup besar.
4. Jumlah kesejahteraan
GTT dan PTT masih
tergolong rendah.

1. Fasilitasi bagi pemuda
untuk peningkatan
akses tehnologi
informasi.
2. Pelatihan pemuda
utamanya desa dan
wilayah tertinggal untuk
melek teknologi
informasi dan
menggunakannya bagi
kegiatan produktif.
3. Pelatihan pemuda untuk
kewirausahaan dan
kemandirian.
4. Peningkatan wawasan
kebangsaan dan
kehidupan berbangsa
dalam ke-bhineka
tunggal ika-an

Urusan Kesehatan
Beberapa masalah dalam urusan kesehatan yang sampai dengan tahun
2016 belum memberikan hasil yang diharapkan seperti : masih adanya balita
mengalami kurang gizi (prevalensi balita KEP) sebesar 8,8%, angka kematian
ibu melahirkan sudah menunjukkan tren menurun namun masih cukup tinggi
yakni 29 kejadian di tahun 2015, angka kematian bayi juga sudah berhasil di
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tekan dari tahun ke tahun namun sampai tahun 2016 masih ada di angka 278
bayi, angka kematian balita pada angka 323, bayi lahir dengan berat badan
rendah (BBLR) masih pada kisaran 5,20%. Selain hal itu masalah pemerataan
sarana pelayanan kesehatan juga perlu mendapatkan perhatian. Sebagian besar
rumah sakit ada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kabupaten lain
seperti Gunugkidul dan Kulonprogro perlu mendapatkan perhatian. Dan yang
tidak kalah penting adalah membudayakan hidup sehat. Sebab masalah
kesehatan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan secara kuratif namun juga
sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam bentuk preventif dan promotif.
Gaya hidup masyarakat modern telah meningkat resiko kejadian penyakit
seperti stroke, jantung, diabetes dan degeneratif lainnya.
Rekomendasi:
1) Menurunkan angka prevalensi KEP;
2) Menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI), angka kematian bayi,
angka kematian balita;
3) Pemberian bantuan gizi bagi Bumil dan Balita;
4) Pemerataan sarana prasarana kesehatan terutama bagi daerah tertinggal;
5) Meningkatkan cakupan bagi warga untuk jaminan pembiayaan kesehatan
selain yang sudah mendapatkan bantuan JKN;
6) Meningkatkan kampanye tentang budaya hidup sehat .
Tabel 3.36. Pokok-pokok Pikiran Urusan Kesehatan
URUSAN
Kesehatan

d.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Masih adanya prevalensi
gizi buruk (KEP).
2. Angka kematian bayi
(AKI) masih cukup
tinggi.
3. Angka kematian balita
masih tinggi.
4. Rendahnya budaya
hidup sehat.
5. Tingginya angka
penyakit degeneratif.

1. Fasilitasi peningkatan
gizi bagi balita.
2. Peingkatan gizi bagi
bumil.
3. Optimalisasi posyandu.
4. Pemerataan fasilitas
kesehatan dan tenaga
kesehatan bagi wilayah
tertinggal.
2. Peningkatan cakupan
jaminan kesehatan bagi
warga DIY menuju total
coverage.
3. Peningkatan kesadaran
masyarakat terhadap
budaya hidup sehat.
4. Fasilitasi posyandu
lansia.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan dan harapan untuk terus menurunkan angka kejadian kekerasan
terhadap perempuan dan anak perlu terus didukung. Berbagai upaya telah di
tempuh baik dari sisi penegakan hukum, sosialisasi, edukasi dan kerjasama
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dengan berbagai pihak telah di lakukan untuk mencapai hasil sesuai yang di
harapkan. Angka partisipasi perempuan baik dalam ranah politik,
pemerintahan maupun dalam dunia swasta telah menunjukkan hasil yang baik
dan perlu terus ditingkatkan. Berdasarkan data serta laporan yang ada tentang
masih tingginya angka kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak maka
perlu upaya-upaya yang lebih baik lagi, lebih progresif lagi agar sekecil
mungkin adanya kejadian kekerasan di tengah masyarakat kita. Adanya upaya
seperti desa prima, kawasan ramah anak, dan sebagainya perlu terus didukung.
Rekomendasi :
1) Meningkatkan upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
2) Meningkatkan Desa Prima, Kawasan Ramah Anak (Kampung, Desa, Kota,
Kabupaten);
3) Menguatkan kerjasama jejaring dengan seluruh pemangku kepentingan
(Stakeholders) dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
4) Meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan baik
terhadap korban maupun terhadap masyarakat rentan.
Tabel 3.37. Pokok-pokok Pikiran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
URUSAN
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

e.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Kekerasan terhadap
1. Pemberdayaan terhadap
perempuan masih cukup
perempuan korban
tinggi.
kekerasan.
2. Kekerasan terhadap
2. Peningkatan informasi,
anak juga masih sering
edukasi dan konsultasi
terjadi.
kepada semua pihak
3. Pemahaman masyarakat
agar menurunkan angka
terhadap peraturan
kekerasan terhadap
perundang-undangan
perempuan dan anak.
tentang perlindungan
3. Peningkatan jumlah desa
perempuan dan anak.
prima dan
desa/dusun/kawasan
ramah anak.
4. Penambahan layanan
perlindungan terhadap
kekerasan perempuan
dan anak.

Urusan Sosial
Permasalahan sosial yang prioritas di DIY adalah masih adanya
penyandang PMKS, yakni gelandangan pengemis (gepeng) dan anjal sekalipun
sudah ada peraturan daerah (perda) nya untuk hal itu. Selain itu upaya
peningkatan kesejahteraan PMKS melalui berbagai program seperti PKH, Kube
dan sebagainya perlu terus didukung dan dikuatkan. Kita tahu bahwa banyak
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masalah sosial yang di alami PMKS berakar pada kondisi kerentanan dalam
keluarga dan masyarakat kita. Karena DIY adalah daerah Istimewa dan
merupakan daerah tujuan wisata terkemuka, maka perlu upaya yang sungguhsungguh agar perlindungan dan penanganan masalah PMKS dapat berhasil
dengan baik sesuai harapan. Selain itu masalah dukungan terhadap disabiltas
masih perlu ditingkatkan. Masih banyak masukan yang menunjukan bahwa
belum ada perlakuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
terhadap saudara-saudara kita disabilitas.
Rekomendasi:
1) Perlu kesungguhan dan ketegasan dalam mengatasi penanganan masalah
PMKS agar DIY yang merupakan daerah istimewa bebas dari penyandang
PMKS terutama gepeng dan anjal;
2) Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkoba;
3) Meningkatkan upaya pemberdayaan bagi keluarga miskin dan PKH melalui
berbagai upaya yang baik agar semakin sejahtera;
4) Meningkatkan upaya dan dukungan terhadap disabilitas dalam memenuhi
hak-hak sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan;
5) Meningkatkan pelayanan terhadap lansia.
Tabel 3.38.Pokok-pokok Pikiran Urusan Sosial
URUSAN
Sosial

f.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Upaya penegakan perda
tentang PMKS masih
belum sesuai dengan
harapan
2. Pemberdayaan warga
miskin belum
sepenuhnya berhasil
3. Korban penyalahgunaan
napza terus bertambah.
4. Fasilitasi penyandang
dissabiltas masih kurang

1. Penegakan perda
tentang penanganan
Gepeng dan perda
perlindungan anak
jalanan.
2. Penambahan program
pemberdayaan gepeng
dan anjal.
3. Pemberdayaan keluarga
miskin menuju keluarga
sejahtera.
4. Pencegahan terhadap
napza.
5. Fasililtasi penyandang
disabilitas.

Urusan Tenaga Kerja
Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 2.917. 652 orang,
naik sebesar 34.672 di bandingkan dengan tahun 2015. Jumlah angkatan kerja
sebesar 2.099.436 orang. Adapun jumlah penganggur yang dilaporkan
sebanyak 57.036 atau mengalami penurunan sebanyak 23.209 dibandingkan
dengan penganggur di tahun 2015 yakni sebesar 80.245 orang. Tiga sector
unggulan penyerap tenaga kerja adalah sector perdagangan hotel dan restoran
(28,89%) kemudian sektor pertanian sebesar 23,27% dan yang ketiga adalah
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sektor jasa-jasa yang menyerap tenaga kerja sebanyak 20.75%. Di DIY dalam
lima tahun terakhir mengalami booming pembangunan hotel. Selain itu naiknya
jumlah wisatawan ke DIY juga menyerap tenaga kerja terutama sektor-sektor
yang terkait langsung dengan pariwisata. DIY sebagai kota pendidikan memiliki
potensi SDM yang unggul di bidang teknologi informasi. Dengan kemajuan yang
pesat di digital marketing serta media sosial/internet potensial untuk
menyerap tenaga kerja. Lulusan sekolah terutama kejuruan perlu dibekali
dengan kompetensi dan ketrampilan yang cukup dalam menghadapi dunia
kerja yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan. Daya saing tenaga
kerja DIY perlu terus ditingkatkan dengan dukungan serta pelatihan-pelatihan
sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Untuk mendukung visi Gubernur
2017–2022 yakni ‘Menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Kemuliaan
Martabat Manusia Jogja’, maka tenaga kerja DIY perlu disiapkan kompetensinya
baik skills maupun kemampuan pendukung lainnya.
Selain itu untuk memajukan DIY dengan menyediakan lapangan
pekerjaan bagi angkatan kerja DIY perlu dilindungi dengan peraturan daerah
tentang investasi daerah. Dengan tujuan agar setiap investasi yang masuk ke
DIY sekaligus memiliki prioritas menyerap tenaga kerja DIY maupun
menggunakan sumber daya lokal sebagai bagian dari mendorong daya saing
produk hasil daerah.
Rekomendasi:
1) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja DIY dengan membekali dengan
pelatihan-pelatihan terstandar maupun kemampuan penting lainnya yang
sesuai kebutuhan pasar;
2) Fasilitasi kesempatan kerja bagi tenaga kerja;
3) Perlunya ada peraturan daerah (perda) tentang perlindungan investasi
daerah dengan tujuan melindungi tenaga kerja daerah (lokal) dan sumber
daya lokal lainnya
4) Perlu dukungan dan fasilitasi tenaga kerja di bidang teknologi informasi
dan media sosial untuk menangkap peluang E-commerce.
Tabel 3.39. Pokok-pokok Pikiran Urusan Tenaga Kerja
URUSAN
Tenaga Kerja

IDENTIFIKASI
PERSOALAN
1. Jumlah penganggur
masih cukup tinggi
sekalipun ada tren
penurunan
2. Terbatasnya
kemampuan Balai
Latihan Kerja
3. Masih adanya
pelanggaran dalam
peraturan tenaga kerja

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD
1. Peningkatan skill dan
kompetensi calon tenag
kerja.
2. Fasiltasi bagi calon
naker untuk
mendapatkan
kesempatan kerja (bursa
tenag kerja).
3. Penambahan jumlah
BLK, khususnya di
kawasan pedesaan atau
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4. Penciptaan lapangan
dalam kewirausahaan
kerja masih rendah

g.

daerah yang miskin
pendidikan
keterampilan.
4. Fasiltasi perlindungan
tenaga kerja untuk
melindungi hak-hak
pekerja.
5. Peningkatan
kewirausahaan khusus
bagi pencari tenaga
kerja.

Urusan Kebudayaan
Dalam rangka menuju masyarakat DIY yang mandiri dan berkarakter,
sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi DIY 2025, maka salah satu kuncinya
adalah mendorong kemandirian dan kreativitas warga DIY yang senantiasa
memiliki etos kerja, pantang menyerah, ulet, motivasi dan semangat kerja
tinggi, agar kedepan masyarakat DIY mampu berbuat lebih dan dapat berdiri
sejajar dengan masyarakat daerah provinsi lain. Kesemua itu, harus berakar
pada budaya yang kuat dan teruji, seperti peradaban yang terbangun pada
negara-negara Maju.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, memberikan
keistimewaan kepada DIY salah satunya adalah tentang Kebudayaan,
kewenangan kebudayaan tersebut, meliputi kewenangan mengatur dan
mengurus pelestarian, pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya Jawa,
Yogyakarta khususnya. Kewenangan urusan kebudayaan tersebut didasarkan
bahwa Yogyakarta – Kesultanan dan Pakualaman – memiliki budaya yang khas,
merupakan pilar dari kebudayaan Jawa pada umumnya. Dalam konteks ini
Kebudayaan, dimanifestasikan dalam wujud nilai-nilai, pengetahuan, norma,
adat-istiadat, benda, seni dan tradisi luhur memiliki akar kuat dalam
masyarakat Yogyakarta yang telah dibentuk melalui proses wacana yang intens
dan panjang. Budaya Yogyakarta, dalam wujudnya sebagai nilai telah
memainkan peranan strategis dan penting khususnya dalam proses
pembentukan masyarakat Indonesia menjadi komunitas bangsa, dimana saat
ini bangsa Indoensia sudah eksis sebagaimana bangsa dan negara yang
berdaulat.
Keistimewaan Bidang Kebudayaan ini, menjadi focus dan otoritas
Pemerintah Daerah DIY, oleh karena itu dalam pelaksanaannya secara otomatis
akan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta Pemerintah Desa. Maka,
kebijakan di bidang Kebudayaan, yang akan dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota wajib merujuk pada kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah DIY. Maka sehubungan hal itu, Pemerintah Daerah DIY
harus menjadikan Kebudayaan sebagai roh dari seluruh dinamika, napas,
aktifitas dan gerak pemerintahan, pembangunan serta kehidupan, kreatifitas
kemasyarakatan pada umumnya.
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Berpijak pada esensi Undang-Undang Keistimewaan DIY, bahwa budaya
sebagai roh atau spirit bagi seluruh dinamika kehidupan di DIY, dalam konteks
keistimewaan DIY, maka perlu adanya langkah-langkah taktis-strategis untuk
penguatan nilai budaya ke dalam praktek aktifitas - hidup keseharian
masyarakat, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun didalam dinamika
sosial kemasyarakatan umumnya. Usaha untuk penguatan tatanan kehidupan
dengan berbasis pada budaya sebagai roh, diharapkan kedepan hal tersebut
menjadi pendongkrak bagi muncul kreatifitas dan kesejahteraan masyarakat
dan sekaligus memantapkan DIY sebagai pusat kebudayaan yang tergambar
dalam gerak kehidupan masyarakat di DIY khususnya. Dengan kata lain, budaya
khas Yogya menjadi icon DIY kedepan.
Rekomendasi:
1) Peningkatan, Percepatan implementasi dan sosialisasi UU Nomor 13 tahun
2012, khususnya di bidang Kebudayaan, mengingat arti penting nilai-nilai
budaya, sebagai basis Undang-Undang Keistimewaan;
2) Penggalian nilai-nilai orsinalitas budaya, sebagai basis budaya DIY;
3) Penguatan nilai-nilai budaya utama, sebagai rujukan bagi pengembangan
nilai-nilai budaya terbarukan, sesuai hakekat tumbuh-kembangnya budaya
yang berakar pada budaya DIY;
4) Peningkatan fasilitasi, untuk Perekayasaan budaya asli dalam menghadapi
pengaruh budaya luar, yang masuk kedalam tatanan budaya adihulung
Yogyakarta;
5) Peningkatan fasilitasi maintenance dan riset budaya dalam aspek
pelestarian dan pengembangan budaya, sebagai artefak budaya adiluhung;
6) Memperkuat dukungan
pengembangan budaya.

teknologi

informasi

untuk

mendukung

Tabel 3.40. Pokok-pokok Pikiran Urusan Kebudayaan
URUSAN
Kebudayaan

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Perintah UUK,
khususnya di Bidang
Budaya.
2. Belum ada turunan
regulasi terkait tentang
budaya.
3. Masih minimnya
Pemahaman masyarakat
tentang UUK dibidang
kebudayaan.
4. Kebudayaan masih
dipahami dalam
terminologi sempit.
5. Budaya, sebagai “Roh
keistimewaan”.

1. Peningkatan sosialisasi
UUK dibidang
Kebudayaan;
2. Menggali nilai-nilai
orsinilitas budaya DIY;
3. Melakukan penguatan
nilai-nilai budaya utama
dalam seluruh aspek
Kehidupan masyarakat
DIY;
4. Peningkatan Fasilitasi
perekayasaan Budaya;
5. Peningkatan fasilitasi
maintenance dan riset
budaya.

Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2019

>> 143 | H a l a m a n

6. “Perumusan nilai-nilai
baku Budaya”, sebagai
Roh Keistimewaan.
7. Pengembangan
teknologi informasi
untuk mengembangkan
kebudayaan, khususnya
budaya lokal D.I.
Yogyakarta.

h.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dalam hal pengendalian Penduduk, khususnya pada program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di
tingkat kabupaten/kota telah menjadi kewenangan daerah, bahkan menjadi
urusan wajib sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh
sebab itu, daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangan program KKBPK.
Program KKBPK, dapat berhasil bila memenuhi beberapa aspek antara lain :
pertama, pengendalian kuantitas penduduk. Kedua, peningkatan kualitas
penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan, ketiga peningkatan
kesejahteraan keluarga. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
dapat dilihat dari indikator yang merupakan cerminan dari pelaksanaan
Delapan fungsi uatama keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga,
meliputi: (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih,
(4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan
pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.
Sejalan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk
harus menjadi sentral dalam proses pembangunan di Indonesia. Pembangunan
berkelanjutan merupakan pembangunan terencana disegala bidang, termasuk
dalam bidang kependudukan, salah satunya adalah menciptakan kondisi ideal
antara pertumbuhan kependudukan dengan ketersediaan daya dukung dan
daya tampung lingkungan, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan generasi
saat ini dengan tanpa harus mengurangi untuk menyiapkan kebutuhan
generasi mendatang. Khususnya dalam hubungan bagi kelanjutan (suistanable)
kehidupan bangsa baik secara lokal maupun Nasional.
Dalam konteks Pengendalian kependudukan dan KB paling tidak ada dua
hal utama yang perlu mendapat perhatian, khususnya tentang integrasi
penduduk dalam pembangunan, antara: 1) penduduk tidak hanya diposisikan
sebagai obyek, akan tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk
sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan,
2) penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan
usaha pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan
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kapasitas penduduk dalam pembangunan. Maka ’pembangunan sumber daya
manusia yang berkualitas’, mutlak menjadi tanggung jawab Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
Distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan
penduduk muda (youth dependency ratio) di Indonesia, akan membentuk
keadaan ideal, akan mengkondisikan potensi bonus demografi. Penduduk usia
kerja, hampir dua kali lipat komposisinya bila dibanding dengan jumlah
penduduk dibawah usia 15 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia
tersebut, telah menurun dari 54/100 pada tahun 2000 menjadi 51/100 pada
tahun 2011 dan turun menjadi 50/100 tahun 2012. Mapping kependudukan ini,
akan terus turun mencapai angka terendah, endingnya diharapkan pada tahun
2020-2030, besaran angkanya sekitar 44 per 100, dengan catatan bila
pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat
berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Maka Bonus demografi tersebut
akan menjadi nyata, bila momentum dan kesempatan tersebut dimanfaatkan
untuk menghasilkan kemajuan dan memicu pertumbuhan ekonomi, termasuk
didalamnya membangun ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa
kedepan.
Maka bersamaan dengan momentum bonus demografi itu pula, akan
menghasilkan kualitas penduduk usia produktif yang berkualitas tinggi,
sehingga menjadi modal pembangunan daerah dan nasional dengan spirit
tinggi, yang ditopang dengan skill dan keterampilan handal, sebagai unsur dan
prasyarat utama bagi terwujudnya SDM yang berkualitas.
Berpijak dari paparan diatas, maka diperlukan kebijakan, strategi, dan
upaya khusus dalam pemanfaatan peluang bonus demografi tersebut, melalui
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK), terutama melalui pencapaian sasararan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, untuk menurunkan laju
pertumbuhan penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan
pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB (unmet need),
menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19
tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49
tahun).
Rekomendasi:
1) Peningkatan dan fasilitasi implementasi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam rangka pengendalian
Pertumbuhan Pendudukan dan KB;
2) Peningkatan skill dan ketrampilan tenaga lapangan Kependudukan dan KB;
3) Penegendalian dan Penurunan Lajunya pertumbuhan Penduduk (LPP);
4) Penurunan angka kelahiran total (TFR);
5) Mendorong Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi (CPR);
6) Mendorong Peningkatan Jumlah Peserta KB;
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7) Menurunkan Jumlah Kehamilan yang tidak diinginkan (WUS);
8) Menurunkan Jumlah Kelahiran pada remaja (ASFR, 15-19).
Tabel 3.41. Pokok-pokok Pikiran Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
URUSAN
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

i.

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Masih lemahnya
Pemahaman regulasi
tentang Kependudukan
dan KB;
2. Masih rendahnya
motivasi dan skill tenaga
Lapangan yg terkait
Pengendalian Penduduk
dan KB;
3. Masih tingginya angka
kelahiran dan Lajunya
Pertumbuhan
Penduduk;
4. Masih rendahnya minat
Usia subur untuk
memasangan alat
Kontrasepsi;
5. Berkurangnya peserta
KB produktif;
6. Masih minimnya
Pemahaman tentang
Reproduksi, dikalangan
Usia Subur dan remaja.

1. Fasilitasi percepatan
Implementasi UU No.52
tahun 2009;
2. Peningkatan skill dan
ketrampilan tenaga
lapangan Kependudukan
dan KB;
3. Pengendalian dan
penurunan lajunya
pertumbuhan
Penduduk;
4. Penurunan angka
kelahiran Total (TFR)
dan Peningkatan
Pemakaian Kontrasepsi
(CPR);
5. Mendorong jumlah
Peserta KB;
6. Menurunkan Jumlah
Kehamilan yang tidak
dinginkan (WUS);
7. Menurunkan Jumlah
Kelahiran pada Remaja
(ASFR, 15-19 tahun)

Urusan Transmigrasi
Pelaksanaan Transmigrasi sudah didukung dengan regulasi yang cukup
baik, yaitu diatur dalam Perubahan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009
yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2014, tentang pelaksanaan Undang-undang Ketransmigrasian. Secara
umum pengembangan dan pelaksanaan transmigrasi dilakukan melalui
beberapa pendekatan diantaranya yakni pembentukan/pembangunan Satuan
Pemukiman (SP) namun untuk Wilayah Kalimantan akan menerapkan
pendekatan Satuan Pemukiman Pemugaran (SP-Pugar). Melalui pendekatan ini
diharapkan nantinya, para transmigrasi langsung diintegrasikan dengan
masyarakat setempat. Pemukiman yang dibangun, termasuk didalamnya untuk
masyarakat setempat, akan mencapai jumlah sebesar 300-500 Kepala Keluarga
dan akan menjadi kelompok pemukiman baru. Langkah-langkah yang
dilakukan oleh Pemerintah bersama Pemerintah Daerah ini, diharapkan akan
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mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan Program Transmigrasi,
baik dari daerah asal maupun di daerah tujuan Transmigrasi.
Sebagaimana kita pahami bahwa Tujuan transmigrasi secara luas adalah
untuk kepentingan pembangunan nasional, tujuan transmigrasi, antara lain:
1) Membuka daerah yang kurang penduduknya, memanfaatkan lahan luas
yang tersedia, untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah setempat;
2) Meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan
pertanian;
3) Secara sosial, budaya dan Politik memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa;
4) Memeratakan persebaran penduduk ke seluruh pelosok NKRI;
5) Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional;
6) Meningkatkan taraf hidup rakyat (Transmigran).
Perlu dipahami dan diketahui oleh para pemangku kepentingan, dalam
hal ini Pemerintah Daerah, khususnya OPD terkait, bahwa masih ada kendala
yang cukup besar dan serius dalam pengelolaan Program Transmigrasi baik
secara nasional maupun lokal, khususnya yang ada di daerah tujuan
transmigrasi antara lain:
1) Masih ada anggapan pada sebagian masyarakat dilokasi transmigrasi,
bahwa para transmigran diperlakukan istimewa oleh pemerintah dengan
berbagai fasilitas yang mereka dapatkan. Sementara penduduk setempat
masih dalam kondisi yang memprihatinkan sebagai tuan rumah, bahkan
kondisi mereka ada yang lebih buruk ketimbang orang luar yang datang
wilayah mereka. Pada sisi lain, pihak pendatang datang dengan fasilitas
Pemerintah. Ada kesan ketidakseimbangan.
2) Tradisi dan budaya, sering menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan
antara penduduk asli dengan pendatang. Disamping itu, Penduduk
setempat beranggapan bahwa lahan yang di berikan kepada para
trasmigrasi, adalah lahan mereka, yang dapat dimaksimal untuk
kesejahteraan masyarakat setempat. Tapi kemudian, Lahan ini menjadi
milik pendatang dan bersertifikat, sementara lahan penduduk setempat
hanya berdasarkan pengakuan dan saling percaya diantara mereka sendiri.
3) Para transmigrasi yang ada di daerah tujuan, bisa dipastikan tidak banyak
mengerti adat dan kebiasaan masyarakat setempat, perbedaan ini
kemudian dapat menimbulkan sikap antipati, karena pendatang dianggap
tidak menghargai penduduk setempat.
4) Arogansi Budaya, tidak bisa kita pungkiri, penduduk dari jawa sedikit yang
mau belajar bahasa dan budaya setempat, sekalipun mereka menikah
dengan penduduk setempat, pasangannya ‘diminta’ belajar dan
menggunakan bahasa jawa. Hal Ini kemudian memantik rasa ego
dikalangan pendatang (transmigrasi), yang berujung para pendatang
dianggap (diklaim) angkuh dan tidak mau menyatu dengan masyarakat
setempat.
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Hal-hal tersebut, harus dicarikan jalan keluar atau solusi yang tepat guna
oleh Pemerintah bersama dengan Pemerintah Daerah setempat. Disamping itu,
peserta transmigrasi tidak cukup hanya dibekali dengan pengetahuan dan
keterampilan teknis, tetapi juga harus diberi mutan tentang pemahaman adat
istiadat dan budaya setempat agar setelah mereka sampai dilokasi, tidak ada
lagi sikap gagap budaya.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan Public Hearing mendengar
keluhan penduduk, para pemuka agama dan tokoh adat setempat dan bila perlu
masyarakat sekitar, juga mendapatkan perlakuan dan apresiasi yang sama dari
pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka menjaga stabilitas daerah
dan kesuksesan program transmigrasi.
Berdasarkan sensus 2010, semenjak 12 Desember 1950, Jumlah
transmigrasi telah tersebar di seluruh Indonesia diperkirakan sudah mencapai
20 Juta Jiwa. Terfokus di pulau-pulau besar, seperti di Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Kepulauan Bangka-Belitung dan Papua. Daerah Istimewa Yogyakarta,
salah satu daerah asal dan pemasok transmigrasi yang cukup signifikan dan
tersebar di seluruh nusantara.
Rekomendasi:
1) Melakukan reaktualisasi dan rekonseptualisasi, terkait dengan
pengelolaan dan pelaksanaan transmigrasi;
2) Penyiapan dan pengayakan calon peserta transmigrasi secara prima, baik
kemampuan teknis maupun kecerdasan sosial, agar percepatan akulturasi
budaya antara pendatang dan penduduk setempat dapat terbentuk secara
3)

4)

5)

6)

harmonis;
Memberikan sosialisasi secara transparan dan akuntabel tentang
pengelolaan program transmigrasi baik dari daerah asal maupun di daerah
tujuan;
Melakukan public hearing yang terpetakan, dengan masyarakat didaerah
tujuan, agar ditemukann rumusan yang tepat, serta pemahaman yang
sama, baik dari sisi pendatang maupun dari pihak tuan rumah;
Mendorong dan memotivasi agar pada sebagian masyarakat tergerak
untuk melakukan tindakan bertransmigrasi, spontan, mandiri-swadaya
atau melalui program resmi pemerintah. sebagai implementasi dari tujuan
umum transmigrasi.
Meminimalisir kesenjangan antara warga pendatang dan warga setempat,
agar tercipta harmoni didalam masyarakat baru yang terbentuk.
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Tabel 3.42. Pokok-pokok Pikiran Urusan Transmigrasi
URUSAN
Transmigrasi

IDENTIFIKASI
PERSOALAN

POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD

1. Ada kesenjangan
pemahaman tentang
pelaksanaan dan
pengelolaan
transmigrasi;
2. Calon peserta
transmigrasi,
kebanyakan belum
disiapkan secara
matang, untuk
diterjunkan kelokasi.
3. Ada keterputusan
komunikasi antara
masyarakat setempat
dengan pemerintah,
selaku stakeholders.
4. Menurunnya animo
masyarakat untuk ikut
program transmigrasi,
baik secara mandiri atau
yang langsung dikelola
pemerintah.
5. Selalu terjadi
kesenjangan dan
kecemburuan sosial
antara penduduk
pendatang dan
penduduk asli.

1. Re-aktualisasi dan rekonseptualisasi hal-hal
yang terkait dengan
transmigrasi;
2. Penyiapan dan
pengayaan calon peserta
transmigrasi secara
prima;
3. Memberikan sosialisasi
secara transparan dan
akuntabel.
4. Memperbanyak public
hearing dengan
masyarakat setempat,
sebelum penempatan
calon transmigrasi, agar
tercipta harmoni antar
warga;
5. Mendorong, memotivasi
dan menstimulan para
calon transmigrasi, agar
memiliki kemauan dan
spirit untuk
bertransmigrasi;
6. Meminimalisir unsurunsur kesenjangan yang
selalu muncul antara
warga pendatang dan
warga setempat.
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BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY dalam rangka penyusunan RKPD Tahun
2019 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 pokokpokok 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 DIY Tahun 2019 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 2019. 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
Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,

BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002
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