PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO

Latar Belakang
Dalam upaya perwujudan Visi Kabupaten Kulon Progo, proses
penting yang harus dilakukan adalah bagaimana menjabarkan
dokumen RPJMD menjadi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) setiap tahunnya
Didalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan
keterwakilan masyarakat melalui DPRD Kab Kulon Progo
yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kab Kulon
Progo, yang terangkum ke dalam seluruh urusan
kewenangan pemerintah di tingkat kabupaten
Sumpah dan Janji anggota DPRD seperti yang tertulis dalam
UU 23 Tahun 2014 Pasal 157 :
Janji ke-3 : bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat
yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi
kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pokok Pokok Pikiran DPRD merupakan
Perwujudan Eksistensi DPRD
• Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada
Pemerintah Daerah, dalam menyusun dokumen awal
draf RKPD.
• Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan
dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKASKPD, dan RAPBD
• Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi
pemerintah daerah melalui perencanaan dan
penganggaran APBD.
• Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program
pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD
• Mewujudkan aspirasi masyarakat kabupaten/kota
dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi
representasi DPRD Kabupaten/Kota.
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Penyusunan POKIR 2019
1. Memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai pada
tahun 2017
2. Mendasarkan pada Perda RPJMD 2017 – 2022

POKIR DPRD disampaikan kepada Bupati melalui TAPD paling
lambat bulan Februari tahun berjalan
POKIR Tahun 2019 disampaikan 5 Februari 2018 ditetapkan
dalam Rapat Paripurna DPRD

Untuk Mewujudkan Visi RPJMD 2017 - 2022 :
“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera,
aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya
berdasarkan iman dan taqwa.”
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi,

mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam
lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan
mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh
teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.
Tema pembangunan Tahun 2019 adalah
“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas
SDM Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah Menyongsong
Megaproyek Berskala Nasional dan Internasional di Kulon Progo”

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat
pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan kualitas pendidikan berkarakter.
Peningkatan layanan dan derajat kesehatan
masyarakat.
Peningkatan pendapatan masyarakat,
Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal.
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
yang akuntabel.
Peningkatan pengelolaan SDA yang berwawasan
pelestarian lingkungan hidup.
Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

ISU PENDIDIKAN
• Penjaminan mutu pendidikan.
• Perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pendidikan karakter.
• Pengintegrasian pendidikan literasi.

• Pengembangan pendidikan dan isu perkembangan global.
• Problem pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan.
• Program pendidikan gratis bagi pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama Negeri, disertai tidak adanya pemaksaan untuk
pembelian seragam ataupun buku-buku sekolah yang memberatkan.

• Pendataan terhadap penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah ataupun
bersekolah di luar Kulon Progo bekerja sama dengan aparat desa untuk
mengetahui permasalahannya dan upaya penyelesaiannya.
• Pendidikan non formal seperti pondok pesantren maupun Madrasah Diniyah
harus mendapatkan perhatian khusus termasuk pendanaan karena ikut
berpartisipasi dalam pendidikan karakter.
• Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun.

• Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di sekolah.
• Pemantapan dan peningkatan prestasi anak didik khususnya prestasi
Ujian Nasional (UN) sebagai tolok ukur prestasi belajar.
• Program pengembangan akreditasi sekolah.
• Meningkatkan mutu pendidik diantaranya melalui penuntasan
sertifikasi bagi guru.
• Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya, perilaku
mulia/budi pekerti dalam mengimplementasikan keistimewaan DIY.
• Mengembangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
• Peningkatan mutu sekolah negeri seiring dengan banyaknya sekolah
swasta yang berkualitas, baik dari sisi sarana prasarana pendidikan
maupun dengan kualitas mutu dan mental pendidiknya.
• Mengintegrasian komponen pendidikan formal, non-formal and
informal

ISU KESEHATAN
• Peningkatan status kesehatan rakyat setiap tahap kehidupan, mulai dari bayi
hingga lansia.
• Penyelesaian integrasi Jamkesda ke BPJS bagi seluruh warga Kulon Progo.
• Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatkan akses
pelayanan kesehatan.
• Penyediaan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
• Masih terdapat daerah Endemis malaria, yaitu Kecamatan Kalibawang,
Samigaluh, Girimulyo dan Kokap.

• Pelayanan RSUD yang masih selalu dikeluhkan masyarakat, terutama
pelayanan UGD dan pelayanan terhadap peserta BPJS ataupun Jamkesda.

• Pengembangan RSUD menjadi RS bertaraf internasional.
• Pengembangan BLUD Puskesmas secara optimal.

• Peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang.
• Pelayanan Ambulan Gratis bagi masyarakat di 12 kecamatan di
Kulon Progo.
• Transparansi pengangkatan pegawai non PNS di RSUD.
• Akurasi data kurang dapat dipertanggungjawabkan.

ISU PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
• Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan
dan jembatan.
• Prioritas pembangunan menuju obyek wisata dan pengembangan pusat
perekonomian masyarakat
• Peningkatan pelayanan irigasi untuk menunjang produksi pertanian guna
meningkatkan ketahanan pangan
• Peningkatan pembangunan drainase untuk meminimalisir banjir dan
kerusakan jalan.
• Pelayanan persampahan masih rendah sehingga perlu memberikan sosialisasi
kepada rumah tangga untuk mengelola sampah rumah tangga.
• Mendorong pengolahan air bersih menggunakan standart ppm dengan
standar SNI, agar kualitasnya terjamin.
• Mendorong agar ruas jalan yang terlalu panjang di pecah (dibagi beberapa
ruas), dan diupayakan pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan
secara tuntas (ruas tuntas)
• Peninjauan SK jalan disesuaikan dengan parameter yang standart, tidak
hanya berdasarkan usulan desa dan dinas turun ke lapangan untuk
melakukan survei langsung.
.

•

Untuk mempertahankan capaian kondisi jalan dalam kondisi baik, baik jalan kabupaten maupun jalan
desa perlu penambahan anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan kabupaten maupun pemeliharaan
rutin jalan desa.

•

Peningkatan yang signifikan pada pembangunan sarana prasarana perkotaan seperti Taman Kota,
trotoar, lampu hias terutama disekitar ikon Kota Wates antara lain Simpang Lima Karangnongko, Sekitar
Alun-alun Wates, Jlan-jalan Protokol di Kota Wates, sepanjang Jalan Nasional dll.

•

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana perkotaan agar dikoordinasi dengan baik,
jangan terjadi bongkar pasang aproyek pembangunan karena berdampak negatif di masyarakat dan
pemborosan anggaran.

•

Peningkatan pengawasan pemanfaatan tata ruang karena masih adanya pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan rencana peruntukannya.

•

Kawasan sekitar Bandara dan tempat wisata Glagah akan menjadi kawasan cepat tumbuh, karena itu
segera dilakukan perencanaan tata ruang yang melibatkan konsultan perencana yang professional .
Ikon daerah sebaiknya juga ditonjolkan di kawasan sekitar Bandara. Perencanaan tata ruang sekitar
Bandara juga harus memberikan aksesibilitas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kulon
Progo. Slogan Bela Beli Kulon Progo seharusnya tercermin dalam perencanaan tata ruang wilayah ini.

•

Perencanaan tata ruang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

•

Melakukan koordinasi yang intensif tentang penataan ruang dan pemberian rekomendasi
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(BKPRD), pelayanan perijinan IMB dan penegakan hukum pemanfaatan ruang.

•

Melakukan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengendalian dalam
pelaksanaan rencana struktur dan pola ruang.

ISU PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
• Jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Kulon
Progo masih tinggi sehingga perlu penambahan anggaran
untuk stimulan RTLH dan lantainisasi.

• Pengembangan perumahan dan lingkungan sehat
perumahan.
• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontruksi gedung.

Isu Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat
• Belum optimalnya penegakan peraturaan perundangan-undangan
di daerah.
• Adanya bandara di Kulon Progo akan berdampak dengan
munculnya berbagai kerawanan sosial, karena seolah menjadi pasar
bebas.
• Akan muncul banyak bangunan-bangunan dan kafe yang illegal
• Ketegasan dan keberanian POL PP dalam menertibkan lingkungan
wilayah di Kulon Progo.

• Ketertiban berlalulintas secara umum masih kurang
• Semangat kebangsaan memudar akibat berkembangnya sentiment
agama
• Melemahnya pemahaman dan aktualisasi ideologi Pancasila yang
dapat memicu disintegrasi bangsa
• Belum ada upaya yang terarah, terencana, konsisten, dan
berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman penghayatan dan
pengamalan nilai-nilai Pancasila.

ISU SOSIAL
• Pembaharuan album kemiskinan sesuai data real di masyarakat.
• Pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan

• Monitoring program pengentasan kemisikinan (gentong rembes, bedah
rumah, dll)
• Pencegahan dan pengobatan penyakit social masyarakat.
• Pendataan kemiskinan dalam album kemiskinan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah menghasilkan angka yang masih tinggi. Program APBD
untuk pengentasan kemiskinan masih minim sehingga harus ada perubahan
prioritas anggaran untuk difokuskan ke anggaran pengentasan kemiskinan.
• Adanya parameter kemiskinan yang jelas sebagai acuan pengentasan
kemiskinan
• Mendorong adanya peningkatan anggaran untuk pengentasan kemiskinan
dan peningkatan program pelatihan oleh dinas terkait
• Mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan ketersediaan tenaga
kerja untuk kebutuhan mega proyek.
• Menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
• Menggiatkan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya bangsa (gotong
royong, kesetiakawanan sosial) sebagai perekat sosial melalui berbagai
media budaya.

ISU TENAGA KERJA
• Penguatan Program padat karya berkelanjutan, disamping untuk
menggiatkan budaya gotong royong sekaligus juga bernilai ekonomis.
• Regulasi yang mengatur manajemen tenaga kerja daerah sehingga
tidak hanya menjadi penonton di kampung sendiri
• Pemberian kesempatan kerja sebanyak-banyaknya sehingga
menghindarkan TKW sektor rumah tangga di luar daerah maupun luar negeri.
• Dengan adanya mega proyek akan berimbas pada pengurangan angka
pengangguran yang signifikan.
• Balai Latihan Kerja ( BLK ) mensosialisasikan ke sekolah-sekolah SLTA sederajat
tentang rencana pelatihan kerja di BLK guna meningkatkan profesionalisme
dan produktifitas kerja.
• Mendorong pemerintah daerah melakukan komunikasi, koordinasi dan
sinkronisasi ketenagakerjaan mulai dari penyediaan calon tenaga kerja,
penyediaan lowongan, perekrutan dan penempatan serta perlindungan
tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dalam rangka
mewujudkan link and match antara outputs lembaga pendidikan SMK
dengan kualifikasi/ kompetensi tenaga kerja yang dipersyaratkan industri
atau perusahaan di lingkungan Kabupaten Kulon Progo.

ISU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PELINDUNGAN ANAK
• Peningkatan kapasitas peranan wanita karena 75 %
kecerdasan anak ditentukan oleh ibu.
• Pengarusutamaan penyediaan pendidikan dan
pemberdayan perempuan marginal
• Meningkatkan pemberdayan perempuan yang
memperkokoh kehidupan keluarga termasuk
memperkokoh ekonomi keluarga.
• Meningkatkan perlindungan terhadap ekploitasi
perempuan dan anak

ISU PANGAN
• Program Swasembada pangan baik susu telor kedelai daging,
perlu mendapat perhatian yang lebih serius di tahun – tahun
mendatang, mengingat swasembada pangan di Kulon Progo
masih cukup rendah jika dibandingkan rata-rata kabupaten
lain di DIY.
• Program Renaisance Pangan melalui perubahan pandangan
tentang bahan pangan dan Implementasi PERDA Penjaminan
Mutu dan Pangan Segar.
• Program peningkatan SDM Petani menjadi petani profesional.
• Revitalisasi Pertanian dan menjadikan Pertanian sebagai
Lokomotif Pembangunan menuju Kemandirian Pangan dan
Kesejahteraan Petani
• Perlu menetapkan adanya sawah abadi di wilayah
Kabupaten Kulon Progo sesuai kebutuhan produksi pangan.

ISU PERTANAHAN
• Adanya bandara menyebabkan harga tanah tidak standar
/mahal, karena permintaan harga tanah oleh masyarakat
selalu berada di atas harga pasaran
• Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tidak relevan dengan realitas
harga tanah.
• Lahan pertanian semakin berkurang

• Pengurusan tanah sering berbenturan antara kewenangan
desa dan notaris.
• Rumitnya proses pengadaan tanah untuk kepentingan
umum.
• Belum terbitnya perdais urusan pertanahan beserta aturan
operasionalnya.
• Masih minimnya fasilitasi pemerintah daerah dalam
pensertifikatan (proses penerbitan sertifikat) tanah warga
sehingga pengurusan pembuatan sertifikat tanah berbelitbelit dan lama.

ISU LINGKUNGAN HIDUP
• Memberikan kelembagaan yang mempunyai kewenangan
melakukan AMDAL dan dokumen-dokumen lingkungan
lainnya yang penting untuk menyongsong adanya mega
proyek, bandara kawasan industri, dll.
• Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif
terhadap dokumen-dokumen lingkungan yang sudah
dikeluarkan, memberikan peringatan dan sanksi bagi yang
melanggar.
• Diadakan lomba-lomba di bidang lingkungan baik tingkat RT,
tingkat desa, kecamatan, SKPD maupun sekolah-sekolah
untuk membangun mindset warga akan pentingnya
lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.

KINERJA DAERAH TAHUN 2019
No.

Indikator

1. Nilai IPM (Indeks Pembangunan
Manusia)
2. Rata-rata lama sekolah
3. Harapan lama sekolah
4. Angka melek huruf
5. Angka Harapan Hidup
6. Angka Kematian Ibu
7. Angka Kematian Bayi

8. Cakupan Pelestarian dan
Pengembangan Budaya daerah
9. Cakupan prestasi generasi muda

Nilai

Realisasi
2017
72.80
72.89

tahun
tahun

8.56
14.01

9.54
14.05

10,00
14,49

%
tahun
Per 100.000
KH
Per 1000 KH

96.62
75.03
56.26

96.90
75.03
59.38

98,33
76,00
55,35

8.86

8.31

8,30

%

72.41

69.62

88,95

%

25.33

45.75

46,00

Satuan

Target

Target
2019
73,06
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No.

Indikator

0.34

Realisasi
2017
0.36

Target
2019
0,33

%
%

4.88
19.25

4.88
20.03

5,06
17,25

%

3.2

1.99

1,99

16.39

16.38

17,39

64

64.69

71,00

Nilai

BB

BB

BB

Opini BPK

WTP

WTP

WTP

Nilai

77.15

81,54

82,00

Satuan

Target

Nilai

11. Pertumbuhan Ekonomi
12. Angka Kemiskinan
13. Angka pengangguran terbuka

10. Gini Rasio

14. Pendapatan perkapita penduduk juta rupiah
15. Indeks Reformasi Birokrasi
16. Nilai akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah (AKIP)
17. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah (Opini BPK)
18. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
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No.

Indikator

19. Indeks ketertiban dan
ketenteraman
20. Cakupan penegakan peraturan
daerah dan penanganan konflik
sosial
21. Indeks Pembangunan
Berkelanjutan
22. Indeks Pembangunan
Infrastruktur
23. Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)
24. Persentase Kesesuaian Ruang

0.72

Realisasi
2017
0.000537

Target
2019
0,50

%

76.89

88.89

90.00

Nilai

72.57

74.04

75,00

Nilai

67.57

68.49

73,92

Nilai

62.90

66.38

68,00

%

87.24

87.25

88,00

Satuan

Target

Nilai

24

Sistem AspirasiKu

▪ Sebagai media akses aspirasi masyarakat Kulon Progo
▪ Setiap Bulan Januari – Juli – Oktober dikompilasi sebagai bahan Reses anggota
DPRD
▪ Sebagai lampiran Pokok Pokok Pikiran DPRD dalam Program Kegiatan semua
urusan
▪ Tanggal 5 Februari 2018 didistribusikan ke semua Kecamatan.

