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KINERJA 
PEMBANGUNAN DIY



Kinerja Pemda DIY 
Tahun Anggaran 2016

73,33% 
tercapai dan atau melebihi target

Kinerja Yang belum tercapai

1. Rata-rata lama sekolah: 9,1 Tahun (dari 
target 11,6)

2. Ketimpangan Antar Wilayah menurun: 
Indeks Williamson 0,4688 (dari target 
0,4455)

3. Indeks Ketimpangan Pendapatan: Indeks 
Gini 0,425 (dari target 0,2888)

4. Lama tinggal wisatawan:
a) Lama tinggal wisatawan nusantara: 1,9 

hari (dari target 2,45 hari)
b) Lama tinggal wisatawan mancanegara: 

2 Hari (dari target 2,45 hari)



KONDISI MAKRO DIY
DAN ARAHAN NASIONAL



ISU PEMBANGUNAN DAERAH
• TINGKAT KEMISKINAN DIY masih diatas rata-rata nasional (13,10 %)
• KETIMPANGAN PENDAPATAN masih tinggi (0,43)

KINERJA PEMBANGUNAN LAINNYA:
1. Indeks kebahagiaan tinggi secara

nasional
2. Indeks Pembangunan Manusia 

tertinggi kedua nasional (dibawah DKI)
3. Indeks Persepsi Korupsi terbaik 

nasional (2015)
4. Nilai Akuntabilitas tertinggi nasional (A) 
5. Pertumbuhan ekonomi DIY relatif stabil 
6. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

tertinggi nasional pada 2016

IPM DIY

20,83 20,64 

15,89 

9,50 8,67 

Gunungkidul Kulon Progo Bantul Sleman Kota Yogya

TINGKAT KEMISKINAN KAB/KOTA SE-DIY :



DIMENSI KEMISKINAN : Indeks Kesejahteraan Rakyat & Indeks Kemiskinan Multidimensi

INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT (IKRAR) INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI

Sumber : SINDO, 27 Januari 2016 Sumber : KOMPAS, 19-21 Januari 2016

POSISI TIGA 
BESAR 
TERBAIK 
NASIONAL :

1 2 3

DKI (65,18)

Bali (63,64)
DIY (62,94)

Uraian Penjelasan

Definisi Singkat Ukuran untuk mengetahui tingkat kesejahteraan
masyarakat melalui dimensi sosial, ekonomi, & 
demokrasi

Lembaga yang Merilis Pemerintah Pusat (Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia & Kebudayaan)

Catatan Selama 2009-2014, DIY menjadi kawasan yang paling 
stabil tingkat kesejahteraannya

Uraian Penjelasan

Definisi Singkat Ukuran untuk mengetahui derajat ketidakmampuan
masyarakat dari aspek : pendidikan, kesehatan, & standar
kualitas hidup (11 indikator); yg mempengaruhi kapabilitas
utk sejahtera

Lembaga yang 
Merilis

Ford Foundation, Lembaga Pemikir Prakarsa, Litbang
KOMPAS

Catatan DIY posisi kedua nasional, wilayah dgn indeks kemiskinan
multidimensi terendah

Uraian Penjelasan

Definisi Singkat Ukuran utk mengetahui tingkat kesejahteraan
masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, dan
demokrasi

Lembaga yang Merilis Pemerintah Pusat (Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia & Kebudayaan)

Catatan Selama 2009-2014, DIY menjadi kawasan yang paling 
stabil tingkat kesejahteraannya

1 2 3

POSISI LIMA 
BESAR 
TERBAIK 
NASIONAL :

DKI

DIY
Bali

Kepri, Jateng

Lima Provinsi dengan indeks
kemiskinan multidimensi terendah





Ekonomi DIY 
diharapkan 

tumbuh 
6,02%



ARAHAN TEKNOKRATIK 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DIY
2017-2022



PROBLEM TEKNOKRATIS

DIY
▪ RPJMD DIY 2017-2022 

dlm proses penyusunan 
(Naskah Akademik)

▪ RKPD DIY 2018 
merupakan dokumen
pembangunan jangka
pendek tahun pertama
RPJMD DIY 2017 – 2022

KAB. KULON PROGO
▪ RPJMD dalam proses
▪ RKPD Kab Kulon Progo 2018 

merupakan dokumen
pembangunan jangka pendek
tahun kedua RPJMD Kab. Kulon 
Progo 2017 – 2021



RKPD DIY 2018 sebagai 
Tahun Pertama 

RPJMD DIY 2017-2022

tahapan Lima Tahun III (2015–
2019) “pendayagunaan kapasitas
keunggulan daerah melalui
pengerahan SDM dan fasilitas-
fasilitas utama pendukung
keunggulan daerah, akselerasi
usaha ekonomi dan industri
unggulan, serta penguatan jejaring
untuk meningkatkan daya saing
keunggulan daerah.” 

Visi RPJP DIY
“Daerah Istimewa 

Yogyakarta pada Tahun 
2025 sebagai Pusat 

Pendidikan, Budaya dan 
Daerah Tujuan Wisata 

Terkemuka di Asia 
Tenggara dalam 

lingkungan Masyarakat 
yang Maju, Mandiri dan 

Sejahtera”.

tahapan Lima Tahun IV (2020-
2025) 
“penguatan upaya pencapaian 
keunggulan daerah melalui sarana-
sarana pendukung lanjut, 
penguatan orientasi kompetisi 
pada pembangunan SDM unggul, 
serta ekspansi perekonomian dan 
industri berbasis keunggulan 
daerah yang didukung dengan 
ketersediaan energi

}



VISI-MISI PEMBANGUNAN 2017-2022
DIJABARKAN MELALUI STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

NORMA POKOK PEMBANGUNAN :
1. Pembangunan dilaksanakan secara holistik komprehensif dengan memperhatikan seluruh dimensi terkait;
2. Pembangunan sumberdaya manusia harus memuliakan manusia untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan diprioritaskan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan;
4. Pembangunan dilaksanakan agar tidak menimbulkan disparitas;
5. Pembangunan tidak merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem.

Pariwisata
Industri kreatif,  kecil, 
menengah dan Jasa

Kesehatan, Pendidikan
Perumahan, pangan dan

Keterlindungan warga

Antar kelompok pendapatan
,dan Antar wilayah

Kebudayaan
Dimensi manusia Dimensi unggulan Dimensi pemerataan

Tatakelola Pemerintahan yang baik, Teknologi,  Tataruang dan Lingkungan Hidup

Kondisi yang diperlukan

QUICK WINS DAN PROGRAM STRATEGIS



RENAISANS (2012 – 2017) ABAD SAMUDERA HINDIA (2017-2022)

KATA KUNCI : Perdaban Baru ; 
Bermartabat, Berbudaya, Mandiri, & 
Sejahtera (hal 58)

• Dikuatkan melalui BUDAYA MARITIM (hal 61 : 4)
• Papat Mulia (hal 60)  menjadi Panca Mulia; 

dimaksudkan untuk mewujudkan manusia yang 
bermartabat dan wilayah terkemuka di ASIA 
TENGGARA

KONSISTENSI

FOKUS PADA WILAYAH SELATAN
UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN MENINGKATKAN 
MARTABAT MASYARAKAT JOGJA

FONDASI IMPLEMENTASI INOVASI

RPJPD

Masyarakat yang 
maju mandiri dan 

sejahtera

Menyongsong 
Abad Samudera Hindia

Untuk Kemuliaan Martabat manusia Jogja
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LATAR BELAKANG PENENTUAN TEMA 
"ABAD SAMUDERA HINDIA”

1) Fenomena IORA (Indian Ocean Rim Association)
2) Fenomena Kra-Canal atau Thai-Canal Project
3) Fenomena Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan
4) Fenomena Kesejarahan Among Tani Dagang Layar



PARADIGMA AMONG TANI DAGANG LAYAR

a. “Among Tani” menjadi “Dagang Layar” (ATDL) merupakan satu kesatuan kalimat Among
Tani – Dagang Layar, tidak dipisahkan secara tegas, sehingga memiliki arti adanya
kegiatan usaha pertanian (AT) dan kelautan (DL) yang dikerjakan para pemangku
kepentingan secara simultan, bersama-sama, terintegrasi, berkolaborasi, membentuk
sinergi dalam mengembangkan potensi PANSELA Yogyakarta dalam sebuah konsep
program yang besar dan mendasar.

b. ATDL bukan berarti terjadinya perubahan secara fisik dari petani menjadi nelayan, tetapi
lebih sebagai terjadinya “shifting of mind” (pergeseran pola pikir masyarakat) bahwa
potensi kelautan yang sangat besar di bagian selatan DI Yogyakarta sudah waktunya
menjadi “fokus baru” dalam upaya menyejahterakan masyarakat Yogyakarta. Jadi
pemikiran semua “stakeholders” tidak hanya kearah daratan, tetapi mulai bergeser ke
kelautan/bahari dengan segala bidang usahanya (bisa di darat, di laut atau kedua-duanya)



Kualitas hidup, kehidupan, 
penghidupan masy

Kualitas & keragaman 
perekonomian masy

Harmoni masy dan 
birokrasi

Tata dan perilaku yang 
demokratis

Perilaku bermartabat  
ASN

Kemampuan & ketrampilan 
SDM yg berdaya saing

Penguatan ekonomi berbasis 
sumberdaya lokal (keunikan 
teritori)

Atas dasar toleransi, 
tenggang rasa, kesantunan 
& kebersamn

Mewujudkan sistem 
tatakelola pemerintahan 
yang baik

Atas dasar tegaknya 
nilai nilai  integritas

ARAH PEMBANGUNAN DIY LIMA TAHUN KE DEPAN (2018 – 2022)

Menyongsong 
Abad Samudera Hindia

Untuk Kemuliaan Martabat manusia Jogja

PANCA  MULIA

M
e
n
g
is

i 
IO

R
A

  
u
n
tu

k
 

m
e
w

u
ju

d
k
a
n
 k

e
a
d
ila

n
 

s
o
s
ia

l 
&

 b
e
ra

d
a
b
 

S
tr

a
te

g
i 
k
e
b
u
d
a
y
a
a
n
 

d
ile

ta
k
k
a
n
 u

n
tu

k
 

m
e
n
g
a
ta

s
i 
k
e
s
e
n
ja

n
g
a
n
  

d
a
n
  
k
e
m

is
k
in

a
n

S
ila

n
g
 k

e
ru

a
n
g
a
n
 

d
ile

ta
k
k
a
n
 u

n
tu

k
 

m
e
m

a
ju

k
a
n
 w

ila
y
a
h
  

p
in

g
g
ir
a
n

S
ila

n
g
 b

ir
o
k
ra

s
i 

d
iw

u
ju

d
k
a
n
m

e
la

lu
i 

p
ro

g
ra

m
 b

e
s
a
r 

y
a
n
g
  

lin
ta

s
 s

e
k
to

r

S
ila

n
g
 b

ir
o
k
ra

s
i 

d
ile

ta
k
k
a
n
 s

e
b
a
g
a
i 

s
tr

a
te

g
i 
m

e
n
c
ip

ta
k
a
n
 

g
o
o
d
 g

o
v
e
rn

a
n
c
e

S
ila

n
g
 k

e
le

m
b
a
g
a
a
n
 

d
ile

ta
k
k
a
n
 s

e
b
a
g
a
i 

s
tr

a
te

g
i 
p
e
n
g
k
a
ta

n
 

k
u
a
lit

a
s
 S

D
M

S
ila

n
g

 b
u

d
a

y
a

 d
ile

ta
k
k
a

n
 

s
e

b
a

g
a

i 
s
tr

a
te

g
i 
h

a
rm

o
n

i 

k
e

h
id

u
p

a
n

 m
a

s
y
a

ra
k
a

t 

J
o

g
ja



Menyongsong 
Abad Samudera Hindia

Untuk Kemuliaan Martabat manusia JogjaPENINGKATAN KUALITAS HIDUP 
MASY YANG BERKEADILAN & 
BERKEADABAN

PENINGKATAN KUALITAS & 
KERAGAMAN PEREKONOMIAN 
MASYARAKAT

TERWUJUDNYA HARMONI 
KEHIDUPAN BERSAMA

TERWUJUDNYA TATAPERILAKU 
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN 
YANG DEMOKRATIS

TERWUJUDNYA PERILAKU 
BERMARTABAT ASN

Mengisi kesepakatan IORA untuk
meningkatkan harkat dan martabat
masyarakat Jogja

Perjumpaan dan Silang ekonomi untuk
mengatasi kesenjangan dan kemiskinan

Perjumpaan dan Silang keruangan untuk
mewajukan wilayah pinggiran

Perjumpaan dan silang Birokrasi untuk
menciptakan program besar
mewujudkan Kesra

Perjumpaan dan silang Birokrasi untuk
mewujudkan Tatakelola Pemerintahan
yang demokratis

Perjumpaan dan Silang Kelembagaan
untuk meningkatkan kapasitas ASN

Perjumpaan dan Silang Budaya untuk
mewujudkan harmoni kehidupan
Bersama masyarakat

PANCA MULIA
Perikanan, kelautan, pelabuhan, energi, 
pariwisata, perdagangan, investasi, 
ekonomi

Perindustrian, perdagangan, koperasi
UKM, pariwisata,  keruangan

Sarana & prasarana dasar, Infratsruktur
wilayah, aksesibilitas,  

Program besar (tematik) dan bersifat
lintas sector

Keterbukaan internal OPD,  Keterbukaan
antar OPD, keterbukaan vertical & 
horizontal 

Silang belajar, Etos (karya peradaban), 
Etika (kemuliaan) & Kualitas (Menjadi
rujukan)

Harmoni antar budaya, RAS, tawuran, 
kriminalitas, fandalisme, terorisme

ARAH PEMBANGUNAN 5 TAHUNCHECK LIST
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ARAH PERTAMA  bertindak secara aktif mengisi
kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh
Pemerintah Indonesia dalam Kerangka Perjanjian IORA
(Indian Ocean Rim Association), untuk mengembangkan
Wilayah Yogyakarta Bagian Selatan semata-mata untuk
meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja
secara keseluruhan, baik yang tinggal di Wilayah
Selatan maupun yang tinggal di Wilayah lain di seluruh
Yogyakarta. Peningkatan harkat dan martabat manusia
Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup
masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab.



a. Melakukan kerjasama dibidang Perikanan, kelautan, pelabuhan, energi,
pariwisata, perdagangan, investasi, ekonomi dengan anggota negara-negara
IORA secara selektif (seperti : ekspor, barter, konsinyasi, package deal, tukar-
menukar sumber daya, teknologi, modal)

b. Tukar menukar pengetahuan dalam pengelolaan penanganan problem sosial,
seperti : kemiskinan dan menekan ketimpangan;

c. Melakukan kemitraan manajemen resiko bencana (sharing teknologi, SDM,
mitigasi bencana)

d. Promosi dan kerjasama dibidang pariwisata.

ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN
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ARAH KEDUA  "Perjumpaan" dan "Silang Ekonomi" diletakkan
sebagai strategi kebudayaan untuk mengatasi kesenjangan dan
kemiskinan yang masih menggelayut di Wilayah Yogyakarta secara
keseluruhan, dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat
manusia Jogja, melalui perjumpaan dan saling silang: antara pelaku
ekonomi kuat dengan pelaku ekonomi lemah, antara pelaku ekonomi
perkotaan dengan pelaku ekonomi perdesaan, antara pelaku ekonomi
moderen dengan pelaku ekonomi tradisional, antara pelaku ekonomi
bermodal besar dengan pelaku ekonomi bermodal kecil, dan antara
pelaku ekonomi internasional dengan pelaku ekonomi lokal. Lima
Tahun ke depan, pembangunan ekonomi di Wilayah Yogyakarta
diarahkan untuk tidak saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi
tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang
kurang beruntung.



1. Pengembangan sector perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, pariwisata,
keruangan yang berbasis penguatan desa  difokuskan pada wilayah
miskin/tertinggal melalui strategi : peningkatan daya saing produk lokal, pembinaan
SDM perdesaan, pembinaan pelaku seni, pembukaan akses/sarpras;

2. Pengembangan skema kemitraan antara golongan ekonomi menengah atas terhadap
golongan kecil/rentan, melalui : pengembangan inti plasma, model bapak angkat,
CSR, peningkatan derajat ekonomi golongan rentan/miskin yang potensial produktif

3. Mengintegrasikan kekuatan ekonomi perkotaan dengan potensi lokal perdesaan
sesuai karakteristiknya, melalui : pengembangan desa binaan oleh industri
perhotelan/restoran/lainnya, kemudahan akses pemasaran produk dari desa ke
wilayah pemasaran

4. Pengembangan skala perekonomian lintas wilayah dan lintas negara untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan daerah

ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN



5. Pengembangan daya saing ekonomi lokal, dilakukan melalui :

ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN

a. Stabilitas sistem produksi yang berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas barang/jasa 
yang dihasilkan

b. Sistem pasar yang berlaku (pelaku, jejaring, sistem usaha)
c. Regulasi yang mengatur (norma, hukum, standarisasi, peraturan)
d. Tatacara komunikasi dan penggunaan teknologi informasi
e. Ketersediaan akses dan sarpras
f. Kualitas dan tatacara pelayanan
g. Berfungsinya koordinasi antas stakeholder (keterkaitan pentahelix model)

6. Menggerakkan fungsi perekonomian desa, melalui : pengembangan usaha ekonomi yang
berdaya saing, pengembangan kawasan tertinggal, pengelolaan lingkungan berbasis DAS,
penguatan tatakelola pemerintahan desa, pengembangan SDM dan modal sosial, serta
pemenuhan standar minimum pelayanan desa



7. Penanganan kemiskinan, melalui langkah strategik yang kongkret dengan : skema perlindungan /
jaminan sosial, pemenuhan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya beli,
pemberian modal usaha, perluasan pasar, dan pengendalian penduduk

ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN

8. Penanganan kemiskinan melalui perspektif kewilayahan : dengan fokus pada wilayah prioritas
(Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul), berbasis pada wilayah perdesaan, prioritas untuk pemenuhan
kebutuhan dasar dan sarpras, dan pengembangan perekonomian kreatif pada basis-basis
perdesaan tertinggal

9. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian Jogja, yang berbasis pada
sektor unggulan potensial (karya seni, pengetahuan tradisional, musik, seni panggung, audio
visual, kuliner, animasi, desain, sastra, & karya seni lain) UNTUK meningkatkan perekonomian
daerah, menciptakan iklim bisnis, membangunan citra JOGJA, mengatasi sumberdaya yang
terbatas, inovasi & kreatifitas, serta meningkatkan kualitas hidup

10. Memperkuat tataniaga usaha kecil menegah yang potensial-kreatif melalui sistem ekonomi
berjejaring (ekonomi supply chain) dengan konsisten pada optimalisasi skema sosial capital yang
berbasis koperasi
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ARAH KETIGA  "Perjumpaan" dan "Silang Keruangan
Wilayah" diletakkan sebagai strategi untuk memajukan
wilayah-wilayah pinggiran melalui silang infrastruktur
wilayah, sehingga interkoneksi antara permukiman-
permukiman terpencil dengan pusat-pusat pelayanan
masyarakat akan terbangun secara baik, termasuk
"silang kerjasama infrastruktur" dengan wilayah-
wilayah kabupaten tetangga terutama untuk wilayah-
wilayah tersulit karena faktor topografi.



1. Pengembangan wilayah selatan melalui : pengembangan infrastruktur, pengembangan kawasan
pesisir, dan pengembangan energi terbarukan

2. Penataan kawasan strategis dan kawasan lindung secara berkelanjutan : seperti halnya pada
Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir di Kab. Bantul

3. Menghubungkan (interkoneksi) antara permukiman-permukiman terpencil dengan pusat-pusat
pelayanan masyarakat

4. Pengembangan kerjasama pengelolaan infrastruktur dengan wilayah-wilayah kabupaten tetangga
untuk membuka keterisolasian dan menumbuhkan perekonomian lintas wilayah

ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN



5. Mengintegrasikan konektivitas pembangunan kawasan selatan strategis yang berdasarkan pada
rencana pembangunan kawasan bandara NYIA, pelabuhan perikanan, pusat pengembangan wisata
pesisir, pusat kawasan industri, dan revitalisasi sektor perikanan/kelautan

ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN

6. Fokus terhadap pembangunan sektor pariwisata berbasis kawasan : kawasan karst Gunungsewu,
kawasan Siung-Wediombo, kawasan Parangtritir-Depok-Kuwaru, kawasan Kasongan-Tembi, kawasan
Malioboro, kawasan Glagah-Trisik, kawasan Sermo-Menoreh-Suroloyo

7. Fokus terhadap pembangunan sektor energi baru terbarukan : energi bayu dan energi
gelombang/samudera serta energi alternatif lainnya

8. Fokus terhadap pembangunan sistem transportasi strategis : bandara NYIA, penyelesaian JJLS, rel
kereta api

9. Fokus terhadap pembangunan kawasan ekonomi strategis, sebagai pendukung NYIA : kawasan
industri Sentolo-Piyungan, kawasan Malioboro, kawasan sentra pertanian berkelanjutan, kawasan
perikanan/minapolitan, kawasan industri pasir besi



10. Melakukan diversifikasi pengembangan wisata sesuai kekuatan karakteristik destinasinya secara
berkelanjutan, dengan strategi : optimalisasi wisata pantai, wisata budaya, pengembangan kawasan
pusaka, wisata ilmu pengetahuan , dan wisata minat khusus

ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN

11. Mengoptimalkan konektifitas antar destinasi wisata unggulan sebagai strategi daya saing
pengembangan wisata dan peningkatan kunjungan wisata

12. Menjalankan rencana pengembangan infrastruktur strategis pendukung Kawasan Borobudur, yang
bertumpu pada skema pembangunan : sistem jaringan jalan, sistem jaringan rel, pengembangan
kawasan keistimewaan, dan kawasan pengembangan baru

13. Menegaskan pengembangan pariwisata sebagai sektor unggulan strategis melalui portofolio pasar
dan portofolio produk (lihat skema)



14. Mengembangkan sabuk ekonomi kawasan pesisir, berbasis keterpaduan, melalui strategi : kawasan
minapolitan dan blue economy yang berdimensi berkelanjutan, dengan mengintegrasikan skema
supply chain bersamaan upaya membangun kelembagaan, pemberdayaan, optimalisasi produksi,
promosi, dan kemitraan

ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN

15. Mengembangkan sabuk ekonomi kawasan pesisir, berbasis wilayah, sesuai dengan karakter wilayah
(Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul) dan potensi ekonomi wilayah pesisir-kelautan

16. Mendukung pengembangan kawasan Bandara NYIA terpadu dengan mengintegrasikan rancangan
Airport City berserta infrastruktur pendukung antar kawasan



• Selain potensi yang ada (terpilih difokuskan) , kebutuhan pantai selatan “sebagai
gerbang” DIY sekaligus sebagai “pertahanan” di batas terluar Indonesia, harus
diperhatikan

• Masyarakat pesisir harus menjadi “subyek” dan bukan “obyek”

• Tata Ruang Wilayah harus menjadi acuan pokok dalam pengembangan suatu
wilayah/kawasan

• Adanya aturan penataan ruang kawasan pantai dalam bentuk RTRW, RTRK dan
RDTR dimaksudkan agar mampu menampung dan mewadahi serta memfasilitasi
terjadinya peradaban baru “Among Tani ke Dagang Layar”

• Adanya rencana pembangunan beberapa mega proyek di pantai selatan,
mengharuskan secepatnya disusun dan didesain tata ruang wilayah yang bisa
mengakomodir kegiatan strategis yang ada, tanpa harus terjadi tumpang tindih
pemanfaatan ruang dan ketidak teraturan antar pelaku dan masyarakat
setempat.

YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYIAPAN 
INFRASTRUKTUR
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ARAH KEEMPAT  "Perjumpaan" dan "Silang Birokrasi" diletakkan
sebagai strategi untuk menciptakan program-program besar yang
memiliki kapasitas dan dampak besar bagi perubahan-perubahan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga ke depan,
harus dikurangi terciptanya banyak program-program kecil berbiaya
besar, untuk kemudian digantikan dengan program-program besar
berdampak besar melalui program-program berbasis "Silang SKPD".
Dengan perkataan lain, ke depan program-program "Silang SKPD"
yang berbasis "Tema-tema Besar" akan didorong prioritasnya
dibanding dengan program-program kecil berbasis SKPD tunggal.



1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi program melalui pendekatan 
berbasis kinerja, yakni : mendasarkan pada konsep money follow 
program dan program follow result 

2. Sedikit kegiatan tetapi SKPD punya program-program unggulan;
3. Replikasi aplikasi SPBE untuk mendorong aplikasi umum, seperti : 

aplikasi kepegawaian, aplikasi perencanaan, aplikasi anggran kinerja, 
aplikasi pengendalian, aplikasi  pengaduan masyarakat, aplikasi 
perkantoran elektronik, dll  

ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN
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ARAH KELIMA  "Perjumpaan" dan "Silang
Birokrasi" diletakkan sebagai strategi untuk
menciptakan tatakelola pemerintahan yang
demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal"
(keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang
horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan
"strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan
vertikal dan horisontal antar SKPD).



1. Menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis & berkarakter melalui
penerapan delapan area perubahan (penataan kelembagaan, tatalaksana,
peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas,
pelayanan publik, mind set-cultural set)

2. Pengembangan e-performanced based budgeting
3. Pengembangan keterbukaan melalui CATUR SMART : Smart Policy, Smart

Organization, Smart Public Service, & Smart Leadership
4. Mendorong inovasi pelayanan publik dengan semangat niteni, nironi, nambahi

melalui : replikasi, kompetisi, satu instansi satu inovasi
5. Pengembangan mal pelayanan publik untuk optimalisasi pelayanan prima
6. Mengembangkan SMART CITY & SOLUSI PINTAR PERKOTAAN sebagai bentuk

layanan publik masa kini dan masa depan berdimensi berkelanjutan

ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN



1. Penyelesaian Reformasi Birokrasi (Right sizing; single paymnet system; pengawasan; 
pengukuran kinerja)

2. Wujudkan Single Identity Number,  Harmonisasi Data dan integrasi data;

3. Membangun moral ASN dan  Masyarakat (Law enforcement)

4. Gerakan revolusi mental : Jogja Melayani (Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil

Negara, Peningkatan Penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum, Penyempurnaan standar pelayanan dan
sistem pelayanan yang inovatif (e-government), Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management 
system) Aparatur Sipil Negara, Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif, 
Penyempurnaan regulasi (deregulasi), Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi), Peningkatan penyediaan sarana
dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik, 

Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan),  Jogja Bersih, Jogja Tertib, Jogja 
Mandiri dan Jogja Bersatu



• Pemda harus mau melakukan perubahan atas berbagai proses penyelenggaraan
pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi, sistem pelayanan, sistem pengambilan keputusan publik,
perumusan kebijakan, dan lainnya.

• Pemda harus melakukan upaya untuk mencari format-format struktur
kelembagaan yang tepat bagi OPD, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih
kewenangan, duplikasi tugas dan fungsi, dan memperpanjang rantai birokrasi.

• Peningkatan dilakukan melalui rekruitmen tenaga-tenaga baru yang dipersiapkan
secara spesifik melalui perbaikan sistem rekruitmen yang benar-benar bersih,
transparan, dan berbasis kompetensi, pengembangan pegawai melalui pendidikan
dan pelatihan, pemagangan, kaderisasi, suksesi, dan talent management.

• Seluruh proses pemerintahan harus dijadikan sistem pemerintahan berbasis
jaringan. Pelayanan-pelayanan, proses, dan alur kerja pemerintahan didigitalisasi
untuk mempercepat pelayanan dan mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran.



• Reformasi Birokrasi (kelembagaan, tatalaksana, regulasi, SDM, 
pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan  mind set dan cultural set)

• SMART Policy (Visioner dan mampu memanfaatkan peluang dan trend
masa depan, Berorientasi pada trust dan memberdayakan masyarakat dan
swasta, Berbasis kepada evidence (evidence based policy);

• SMART Organization (Ramping dan fleksibel mampu menyesuaikan
perubahan visi dan misi pemerintahan, Organisasi pemerintah yang 
bekerja sebagai whole of government yang saling melengkapi dan tidak
ada tumpang tindih, Pemisahan fungsi administratif (regulatory body), dan
pelayanan, Otomatisasi dan pemanfaatan IT untuk menghandle pekerjaan
adminstratif;



• SMART Public Service (Berorientasi kepada siklus kebutuhan
masyarakat, Otomatisasi dan optimalisasi IT dalam pelayanan,
Pelayanan terintegrasi/ Mall Pelayanan Publik, Komunikatif,
Transparan, partisipatif);

• SMART Leadership (Memiliki integritas dan menjadi role model
terbentuknya budaya organisasi berkinerja tinggi dan berintegritas
(Memiliki visi dan mampu menggerakan stakeholder dalam
mewujudkan visi, Mampu mendorong proses inovasi dalam
organisasi dan pelayanan, Memiliki kemampuan adaptasi dan
semangat mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan)
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ARAH KEENAM "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" diletakkan
sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara,
melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain, dalam rangka
menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan
KUALITAS. Etos, menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari
tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai
"karya peradaban". Etika, menyandang pesan "kemuliaan" dalam
pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia",
dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas". Kualitas,
menyandang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi
adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan
lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional).



• Perbaikan sistem rekrutmen dan pengangkatan sesuai kewenangan (Dilakukan secara
transparan, adil, bebas KKN, Pangkat melekat pada Jabatan bukan pada orang)

• Manajemen pengelolaan sistem penggajian (Adil dan layak, sesuai dengan beban kerja,
tanggungjawab dan risiko)

• Pengembangan karir (Dilakukan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, kebutuhan dan
penilaian kinerja, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi);
Pengembangan kompetensi (Diklat, seminar, kursus, magang disesuaikan dengan kebutuhan
instansi, Pengembangan Kompetensi bagi PNS dalam rangka meningkatkan Profesionalisme)

• Promosi terbuka (Dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola
pemerintahan yang baik)

• Perbaikan jaminan hari tua (Pensiun dan jaminan hari tua Semangatnya fully funded)

ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN
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ARAH KETUJUH  "Perjumpaan" dan "Silang Budaya" diletakkan
sebagai strategi untuk meningkatkan harmoni kehidupan
bersama masyarakat, melalui program-program saling silang
perjumpaan antara: (i) budaya Jawa dengan budaya-budaya etnik
lain yang ada di Yogyakarta, (ii) antara budaya Jawa dengan
budaya antar bangsa termasuk dengan budaya-budaya bangsa
yang tergabung dalam IORA (Yogyakarta berpotensi sebagai "Hub"
atau pusat budaya IORA), (iii) silaturahmi budaya antar kelompok
agama yang ada di Yogyakarta dan Indonesia, (iv) program silang
belajar antar sekolah pada kelas-kelas awal sekolah menengah
pertama dan sekolah menengah atas untuk "saling kenal sekolah"



1. Meningkatkan harmoni anyaman kehidupan bersama masyarakat melalui 
strategi kebudayaan yang mencerahkan, menginspirasi, mempertemukan, 
dan menyatukan nilai-nilai positif kehidupan

2. Menekan disharmoni sosial melalui silaturahmi budaya antar kelompok, 
antar agama yang ada di Jogja dan Indonesia

3. Merajut hubungan sosial emosional untuk saling kenal dan memahami 
perbedaan, sebagai bentuk anugerah, melalui strategi budaya organis, 
seperti : belajar antar sekolah pada kelas-kelas awal sekolah menengah 
pertama dan sekolah menengah atas untuk "saling kenal sekolah" sehingga 
mata rantai tradisi dan sejarah pertikaian atau tawuran antar sekolah 
tertentu dapat diputus ? 

ARAHAN PROGRAM/KEGIATAN
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3.POTENSI PENGEMBANGAN PANSELA

Pantai 

Parangtritis

Goa Selarong

Goa Cerme Pantai Glagah

Pantai 

Congcot

Pantai Siung

Pantai Baron

Pantai 

Wediombo

Sumber energi

Airport

Industri
Perdagangan
Hotel 
Restoran
Jasa
Pariwisata
Pertambangan
Maritim
Energi
Budidaya
Olahraga
Edukasi



ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN DIY : 

JALUR JALAN LINTAS SELATANBANDARA INTERNASIONAL

SISTEM TRANSPORTASI
PARIWISATA

INDUSTRI

PLTBENERGI

PERIKANAN

PERTANIAN

KAWASAN SERMO-MENOREH-
SUROLOYO

KAWASAN KASONGAN-TEMBI 

KAWASAN GLAGAH-TRISIK 

KAWASAN PARANGTRITIS-
DEPOK-KUWARU 

KAWASAN BARON-SUNDAK 

KAWASAN SIUNG-WEDIOMBO-
SADENG 

KAWASAN KARST WONOSARI 

JALUR JALAN LINTAS SELATANBANDARA INTERNASIONAL

KAWASAN INDUSTRI
-SENTOLO
-PIYUNGAN

PERTAMBANGAN PASIR BESI

PELABUHAN & MINAPOLITAN
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PENGELOLAAN 
SATUAN RUANG STRATEGIS TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

KEPRABON
• Karaton; 
• Makam Raja-Raja 

Mataram di Imogiri; 
• Sumbu Filosofi
• Masjid dan Makam

Raja Mataram di 
Kotagede; 

• Masjid Pathok Nagoro;
• Gunung Merapi; 
• Pantai Samas –

Parangtritis.

BUKAN KEPRABON
• Kerto – Pleret;
• Kotabaru;
• Candi Prambanan – Ijo;
• Sokoliman;
• Perbukitan Menoreh;
• Karst Gunungsewu; 
• Pantai Selatan 

Gunungkidul.       

KEPRABON
• Puro 

Pakualaman; 
• Makam 

Girigondo

BUKAN 
KEPRABON
• Pusat Kota 

Wates; 
• Pantai Selatan 

Kulon Progo



KONEKTIVITAS ANTAR DESTINASI SEBAGAI KUNCI 
PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN

KAWASAN 
GLAGAH-TRISIK 

KAWASAN PARANGTRITIS-
DEPOK-KUWARU 

KAWASAN KARST 
WONOSARI 

KAWASAN KASONGAN-TEMBI 

KAWASAN BARON-SUNDAK 

KAWASAN SIUNG-
WEDIOMBO-SADENG 

KAWASAN SERMO-
MENOREH-SUROLOYO

Bandara Udara

Stasiun Borobudur

Prambanan

JJLS

Pengembangan Bandara baru 
mestinya disertai dengan peningkatan 
konektivitas:
1. Menuju wilayah perkotaan 

Yogyakarta
2. Konektivitas menuju Borobodur 

dgn harapan akan 
menunmbuhkan aktivitas wisata 
di sepanjang koridor

3. Konektivtas jalur jalan lintas 
selatan untuk meningkatkan 
kunjungan wilayah Gunungkidul 
dan dalam mendukung Geopark

Kunci peningkatan kunjungan wisatawan 

adalah aksesbilitas menuju destinasi.



INFRASTRUKTUR PENUNJANG BANDARA

• Pembangunan bandara baru

• Dikembangkan dengan konsep Airport City, berorientasi pada fasilitas transit dan
penunjang transportasi

• Dipadukan dengan moda transportasi darat  (jalan dan kereta api)

• Sudah ada jalan nasional (Temon – Prambanan), jalur ini mempunyai peranan
penting dalam memperkuat orientasi arus perdagangan yang berfokus ke tiga arah
yaitu Timur (Solo, Surabaya), Utara (Semarang) dan Barat (Purwokerto, Jakarta). 

• Pengembangan jaringan Kereta Parangtritis – Yogyakarta

• Pengembangan SPAM Regional KAPET melalui Sistem Kamijoro
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SEKTORPERIKANAN

• KAB. KULON PROGO

✓ Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adhikarto yang 
dikembangkan secara terpadu dengan kegiatan lain seperti 
perikanan, pariwisata, pengendalian banjir, tambak dan industri

✓ Industri pengolahan hasil perikanan di Pantai Karangwuni

✓ Pangkalan Pendaratan Ikan Pandansimo

• KAB. BANTUL

✓ Potensi pengembangan Pasar Ikan Higienis terpadu dg ODTW 
kuliner di P. Depok, P. Samas dan P. Kwaru

• KAB. GUNUNGKIDUL

✓ Potensi pengembangan kawasan minapolitan di Sadeng, 
Kab.Gunungkidul

✓ Potensi pengembangan TPI dan kegiatan kuliner berbasis 
perikanan di P. Sundak, P. Drini, P. Baron, P. Ngrenehan, P. 
Gesing, dan P. Wediombo
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• Kawasan Minapolitan perikanan Tangkap,  
menjadi kluster industri berbasis Zero 
waste dengan usaha yang bankable

• Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta
dan Sadeng menjadi Pusat pertumbuhan
sektor kelautan, Pusat Diklat Kebaharian
dan menjadi KAWASAN  investasi
berbasis teknologi

• Seluruh Kapal INKAMINA (> 30 GT) 
dioperasikan optimal nelayan DIY sampai
ZEE

• Kelembagaan Koperasi Primer 
Pembudidaya & Nelayan yang kuat &  
mandiri dalam manajemen dan
permodalan

• Penetapan dan pengelolaan kawasan
pesisir Wedi Ombo, Patihan, Baros, 
dan Pasirmendit sebagai Kawasan
Konservasi Perairan Daerah

• Kelembagaan Penelitian dan 
Pengembangan Kelautan

• Mitigasi bencana pesisr dan laut

• Pengawasan dan pengendalian 
pemanfaatan sumberdaya kelautan

• Pengembangan budaya bahari 
dengan kearifan lokal

BLUE 
ECONOMY

ASPEK NON-EKONOMIASPEK EKONOMI 

SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KELAUTAN DIY



1

5

2

43

6

7

KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA
1.  Pengembangan Industri Kreatif
2.  Penyediaan Infrastruktur Pendukung
3.  Pengembangan Destinasi Wisata
4.  Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Pengembangan budaya/atraksi seni
6. Pengembangan Sistem Transportasi Massal dan

Tradisional

KAWASAN MENOREH

1.   Pengembangan Agropolitan
2.   Penyediaan Infrastruktur Dasar
3.   Pengembangan Destinasi Wisata
4.   Peningkatan Kelembagaan Pengelola

Wisata/Desa
5. Pengembangan budaya/atraksi seni
6. Peningkatan Kualitas SDM
7. Penyediaan Sarana & Prasarana Transportasi

KAWASAN PRAMBANAN – Candi Ijo
1.  Pengembangan Konektivitas antar kawasan
2.  Penyediaan Infrastruktur Dasar
3.  Pengembangan Destinasi Wisata
4. Peningkatan Kelembagaan Pengelola

Wisata/Desa
5. Pengembangan budaya/atraksi seni
5. Peningkatan Kualitas SDM
6. Penyediaan Sarana & Prasarana Transportasi

KAWASAN NGLANGGERAN

1.  Pengembangan Agropolitan
2.  Penyediaan Infrastruktur Dasar
3.  Pengembangan Destinasi Wisata
4.  Peningkatan Kelembagaan Pengelola Wisata/Desa
5. Pengembangan budaya/atraksi seni
6. Pengembangan kerajinan dan produk lokal
7. Pengembangan Konektivitas antar kawasan

KAWASAN  PANTAI  SELATAN GK

1.  Penertiban Sempadan Pantai
2.  Penyediaan Infrastruktur Dasar
3.  Pengembangan Destinasi Wisata
4.  Peningkatan Kelembagaan Pengelola

Wisata/Desa
5.  Pengembangan budaya/atraksi seni

KAWASAN BANDARA & SEKITARNYA
1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan

Pendidikan Bertaraf Internasional
2. Pengembangan Investasi
3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung
4. Pengembangan Destinasi Wisata Skala

Nasional dan Internasional
5. Peningkatan Kelembagaan Pengelola

Wisata/Desa
6. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan
7. Pengembangan budaya/atraksi seni
8. Pengembangan Sistem Transportasi Massal

KAWASAN SAMAS-PARANGTRITIS
1.    Penertiban Sempadan Pantai
2. Relokasi Tambak Udang
3. Konservasi Mangrove
4. Sterilisasi Gumuk Pasir
5. Penyediaan Infrastruktur Dasar
6. Peningkatan Kelembagaan Pengelola Wisata/Desa
7. Pengembangan budaya/atraksi seni
8. Pengembangan Destinasi Wisata dan Kuliner
9. Penyediaan Sarana & Prasarana Transportasi

KAWASAN  TOD
1.   Pengembangan

Permukiman & Kawasan
Komersial

2.   Penyediaan Infrastruktur
Dasar

3.   Pengembangan Investasi

DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DIY



Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kab. Kulon Progo
(Desa Garongan, Ds Bugel, Ds Banaran); Kab.Bantul (Ds
Poncosari, Ds Gadingsari, Ds Srigading, DsParangtritis); Kab.
Gunungkidul (Ds Giricahyo, Ds Girikarto, Ds kanigoro, Ds
Kemadang, De Ds Sidoharjo, Ds Tepus,)

• Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
(PLTB) di sepanjang pantai Pansela

• Pembangkit Listrik Tenaga
Gelombang di Pantai Parangracuk

SEKTOR ENERGI
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SEKTOR INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

• Potensi pasir besi di Desa Karangwuni, Desa Garongan, Desa Pleret,
Desa Karangsewu, Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur

• Potensi pengembangan industri baja di Kecamatan Galur yang
direncanakan akan disinergiskan dengan serangkaian kegiatan
penambangan dan pengolahan pasir besi dan pemrosesannya menjadi
pig iron (lonjoran besi) sebagai bahan baku baja.
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Matur Nuwun


