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FRAKSI PARTAI GERINDRA 

DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta 55213 Telp 512820 / 512688 

 

PEMANDANGAN UMUM 

FRAKSI PARTAI GERINDRA   

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TERHADAP  

RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA  TAHUN ANGGARAN 2023  DALAM  BA.  NO.30  Tahun 2022 

 

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 

Salam Indonesia Raya, 

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya, 

Yth. Sdr. Gubernur  dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Yth. Sdr. Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Yth. Sdr. Forkompinda DIY 

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asekda, dan seluruh jajarannya. 

Yth. Rekan-rekan wartawan dan seluruh para hadirin  sekalian yang berbahagia. 

Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Alloh SWT yang dilimpahkan pada kita 
semua sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan 
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY pada kesempatan ini. 

 

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, Sdr. Gubernur dan seluruh hadirin yang berbahagia. 

Di awal bulan September 2022 telah terjadi kenaikan harga bahan bakar 
minyak/BBM yang akan memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya serta akan 
berdampak kemungkinan terjadinya inflasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan RAPBD 
tahun 2023 hendaknya mempersiapkan asumsi baru terhadap kenaikan harga barang dan 
jasa serta membuat langkah strategis antisipasi bila terjadi inflasi.  

Di tahun 2023 dengan tema pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya 
Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan” yang merupakan perwujudan visi jangka 
panjang DIY. Yakni sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata di Asia Tenggara 
dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera,  

Guna mengaktualisasikan hal itu maka DIY harus memiliki daya saing di berbagai 
sektor melalui upaya peningkatan kualitas SDM yang tanggap dan tangguh dalam 
menghadapi tantangan global, termasuk dalam keterbukaan perekonomian antar negara.  
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Sementara peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai 
penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi 
wilayah, terutama di era kompetitif global dan di masa pandemi yang sampai saat ini 
masih berlangsung 

Terkait dengan Raperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta  Tahun Anggaran 2023  Dalam  BA.  NO.  30 Tahun 2022 
kami bermaksud mohon penjelasan sebagai berikut : 

1. Dengan melihat kondisi riil masyarakat yang belum pulih dari dampak 
pandemi Covid-19 dan adanya kenaikan BBM, apakah Pendapatan Asli Daerah 
sebesar Rp2.181.767.211.192 dari Pajak Daerah yang diproyeksikan sebesar 
Rp1.911.094.993.270 dan dari Retribusi yang diproyeksikan sebesar 
Rp37.395.520.559 bisa diwujudkan? 

2. Adanya skema BLT sebagai Kompensasi kenaikan BBM dari Pemerintah Pusat, 
apakah bisa dikolaborasikan dengan program kegiatan Pemda DIY dalam 
upaya membangun ketahanan ekonomi dan bisa mengurangi angka 
kemiskinan? Mohon penjelasan. 

3. Adanya kenaikan BBM yang memicu kenaikan harga barang dan jasa pada 
RAPBD DIY 2023 apakah akan ada penyesuaian dan langkah strategis 
antisipasinya,mohon penjelasan. 

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra mendukung dan mengapresiasi upaya 
Pemerintah Daerah dalam pembahasan  Raperda tentang Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  Tahun Anggaran 2023  Dalam  BA.  NO.  
30 Tahun 2022  

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra  DPRD DIY.  

Semoga apa yang kita upayakan mendapat Ridho dan Berkah Alloh SWT, amin 

Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

  Yogyakarta, 12 September  2022 

FRAKSI GERINDRA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 KETUA,  SEKRETARIS, 

 

 

Dr. DANANG WAHYU BROTO, S.E. M.Si. IKA DAMAYANTI FN, S.IP 



 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Telepon 512688,  512820 Fax. 580692  

  

PEMANDANGAN UMUM 
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA   

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2022 

 
TERHADAP 

PENJELASAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG 

NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023 

 
Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta                             

Hari Senin Legi, 12 September 2021 

 

Yang Kami hormati Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya, serta segenap 

anggota DPRD DIY, 

Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Yang terhormat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah serta para Pejabat Pemerintah  

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Yang Kami hormati seluruh rekan media baik cetak, elektronik maupun online 

Serta hadirin semua. 

 

Bismillahirahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

Salam sejahtera untuk kita semua 

 



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmatNya, sehingga 

kita bisa hadir bersama baik secara virtual maupun offline dalam Rapat Paripurna hari ini dalam 

keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. 

 

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,  

Fraksi Partai Golongan Karya DPRD DIY, menyambut gembira satu dasawarsa Keistimewaan DIY.  

Namun menjadi catatan kami, bahwa dana keistimewaan yang telah digelontorkan pemerintah 

pusat dalam sepuluh tahun terakhir sebesar 8,7 T belum dapat dinikmati oleh sebagian besar 

masyarakat DIY. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar DPRD DIY, berharap ke depannya dana 

keistimewaan dapat dipergunakan untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam 

membentuk karakter masyarakat DIY yang lebih berbudaya dan adiluhung. 

 

Fraksi Partai Golkar DIY berharap Pemda DIY dapat mengatasi permasalahan sosial akibat 

dampak kenaikan BBM. Kenaikan BBM tentu akan memberikan efek domino bagi peningkatan 

inflasi yang tentunya akan berpengaruh pada daya beli masyarakat sehingga dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan di DIY yang saat ini masih berada di atas 

angka rata-rata nasional. Bantalan sosial perlu dilakukan secara optimal dan tepat sasaran, 

sehingga tidak akan terjadi masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan 

bantuan sosial. Pemda DIY perlu melakukan pengawasan terhadap kelompok masyarakat yang 

terdampak adanya kenaikan BBM. 

 

DIY merupakan penyumbang PDB sektor  ekonomi kreatif  tertinggi di Indonesia (Data : Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019). Tiga subsektor terbesar di DIY dalam menyumbang PDB 

yakni bidang kuliner, kriya dan fashion. Pangsa pasar industri kreatif di DIY mencapai 16,12% di 

tahun 2019. DIY sebagai daerah tujuan pendidikan, pariwisata dan kebudayaan di Indonesia, 

menjadikan potensi industri ekonomi kreatif sangat besar. Fraksi Partai Golkar DPRD DIY, 

melihat potensi ekonomi kreatif di DIY semakin kuat dengan adanya Bandara Yogya 

Internasional Airport (YIA). Dengan potensi sangat besar tersebut, tentunya akan memunculkan 

peluang lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang luar biasa dan tentunya akan 

berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat DIY.  Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar DPRD 

DIY berharap,  Pemda DIY dalam APBD tahun  2023 menjadikan sektor industri ekonomi kreatif 



menjadi prioritas dalam meningkatkan pendapatan DIY. Hal tersebut diharapkan dapat 

menurunkan angka kemiskinan di DIY yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat DIY. 

 

Selain itu, Fraksi Partai Golkar DIY berharap, Pemda DIY memberikan perhatian terhadap 

peningkatan kasus HIV/AIDS di DIY yang mengalami peningkatan. Berdasarkan data Komisi 

Penanggulangan AIDS DIY terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS kurang dari satu tahun. Pada TW 

III 2021 kasus HIV  sebesar 5.887 kasus, sedangkan pada TW II tahun 2022 terjadi 6.214 kasus 

atau meningkat sebesar 327 kasus (5,5%). Kasus AIDS pada TW III 2021 sebesar 1.874 kasus,  

sedangkan TW II tahun 2022 sebesar 1.966 kasus atau terjadi kenaikan sebesar 92 kasus  

(4,9%). Kenaikan kasus tersebut perlu penanganan secara komprehensif dan sinergis antara 

Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY, mengingat kasus HIV/AIDS menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Padahal banyak usia produktif, perempuan dan anak-anak yang 

menjadi korban dari HIV/AIDS. Banyak anak-anak rentang usia kurang dari 1 tahun sampai 19 

tahun menjadi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Kasus HIV rentang usia tersebut berjumlah 292 

kasus, sementara untuk AIDS berjumlah 88 kasus pada TW II 2022. Dari data tersebut 

separuhnya adalah anak-anak kehilangan kedua orangtuanya, sementara panti asuhan di DIY 

banyak melakukan penolakan terhadap anak dengan HIV/AIDS yang kehilangan kedua 

orangtuanya. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar DIY berharap penanganan HIV/AIDS di DIY 

dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi antara Pemda DIY dan pemerintah 

Kabupaten/Kota, termasuk percepatan pembahasan Revisi Raperda Penanggulangan HIV/AIDS.  

 

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,  

Berdasarkan Dokumen Nota Keuangan APBD DIY Tahun Anggaran 2023 yang dihantarkan 

Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD DIY pada tanggal 9 September 2022 rumusan tema 

pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 disusun dengan memedomani tujuan dan sasaran 

pembangunan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 

yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana 

pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka 

menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema 



pembangunan tahun 2023 yaitu: “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan 

Produktivitas Sektor Unggulan”. Terkait dengan tema tersebut kami ingin menanyakan :   

1. Dalam mewujudkan tema pembangunan DIY tahun 2023, diperlukan ASN pada OPD di DIY 

dengan jumlah yang proporsional dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat. Pertanyaan kami, berapa jumlah ideal ASN yang seharusnya dimiliki oleh 

Pemda DIY dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, karena 

selama ini yang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan maksimal kepada 

masyarakat karena adanya keterbatasan SDM di suatu OPD. Apakah selama ini terdapat 

audit kinerja ASN dan jika sudah dilakukan audit kinerja ASN, seberapa besar 

memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Mohon 

penjelasan.  

2. Bagaimana upaya dan target peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di DIY 

pada tahun 2023? Mohon penjelasan 

3. Sektor unggulan apa yang akan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2023 sehingga  

target yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Mohon penjelasan. 

 

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,  

Setelah memperhatikan Dokumen Nota Keuangan APBD DIY tahun Anggaran 2023, Asumsi-

asumsi ekonomi makro dalam RAPBD DIY tahun anggaran  2023 diantaranya adalah : (1) Angka 

kemiskinan berkisar antara 10,15 - 10,74%;  (2) Inflasi berkisar 2,51 - 2,73%.  Pertanyaan kami : 

1. Angka Kemiskinan DIY pada RAPBD 2023 diproyeksikan  pada angka 10,15% -  10,74%. 

Angka kemiskinan DIY tahun 2021 berada pada angka 11,91%.  Sedangkan Angka 

Kemiskinan DIY pada Maret 2022 sebesar 11,34 % atau mengalami penurunan sebesar 

0,57% dibandingkan tahun 2021. Pertanyaan kami, asumsi dan upaya apa yang akan 

dilakukan oleh Pemda DIY dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar lebih dari 1% 

pada tahun 2023, mengingat target penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya tidak 

mencapai  1%. Mohon penjelasan. 

2. Terkait dengan angka inflasi yang diproyeksikan sekitar 2,51 - 2,73% pada tahun 2023. 

Menurut Laporan Bank Indonesia DIY Tahun 2022, inflasi DIY pada triwulan II 2022 

tercatat pada level 5,33% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2022 sebesar 2,95% 

(yoy) serta lebih tinggi dibanding realisasi triwulan II 2021 yakni 1,50% (yoy). Apalagi 



dengan adanya kenaikan BBM pada awal September 2022, tentunya akan berpengaruh 

terhadap daya beli masyarakat sehingga diproyeksikan inflasi akan mencapai 7%. 

Pertanyaan kami, asumsi dan upaya apa yang akan dilakukan pemda DIY dalam 

menekan laju angka inflasi yang saat ini masih berada pada kisaran 5% ?. Mohon 

penjelasan.  

 

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,  

Dalam pembahasan Dokuman Nota RAPBD  tahun anggaran 2023 terjadi kenaikan pendapatan 

sebesar 6,51% dibandingkan pendapatan pada APBD 2022, yaitu  dari 5,3 T pada tahun 2022 

menjadi 5,7 T pada tahun 2023. Kami mengapresiasi kenaikan pendapatan DIY pada tahun 

anggaran 2023 dibandingkan tahun 2022, namun terdapat beberapa sektor pendapatan yang 

mengalami penurunan atau tetap. Yang ingin kami tanyakan : 

1. Sektor pendapatan daerah berupa Pajak Kendaran Bermotor (PKB) pada APBD Tahun 

Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 915.262.150.000 sedangkan pada Tahun Anggaran 

2023 diproyeksikan sebesar Rp 961.606.907.000, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 

46.344.757.000 (5,06%). Sementara kita tahu, banyak kendaraan bermotor yang berasal 

dari luar DIY, yang tentunya tidak memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, justru 

akan semakin menimbulkan kemacetan dan dampak lingkungan seperti polusi udara. 

Pertanyaan Kami, upaya apa yang dilakukan Pemda DIY dalam mengatasi banyaknya 

kendaraan dari luar DIY agar bisa memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan 

daerah. Mohon penjelasan. 

2. Pada sektor pendapatan daerah, yaitu pajak rokok. Pajak Rokok pada APBD Tahun 

Anggaran 2022 ditargetkan sebesar 256 M dan diproyeksikan sama pada Tahun Anggaran 

2023. Pertanyaan kami, mengapa target pendapatan pajak rokok tidak naik, sementara 

sektor pendapatan yang lainnya mengalami kenaikan. Mohon penjelasan.  

3. Pada sektor pendapatan dari retribusi perijinan tertentu mengalami penurunan cukup 

signifikan. Retribusi Perizinan Tertentu pada APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan 

sebesar Rp 522.495.000 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp 

104.360.000, yaitu mengalami penurunan sebesar Rp 418.135.000 atau turun sebesar 

80,03%. Pertanyaan Kami, mengapa sektor pendapatan retribusi perijinan tertentu 

mengalami penurunan sangat signifikan. Mohon Penjelasan. 



4. Pada sektor pendapatan transfer dari dana keistimewaan mengalami kenaikan sebesar 

15,92% dibandingkan  APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 1,3 T sedangkan Tahun 

Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 1,53 T. Pertanyaan Kami : 

a. Bagaimana persentase pemanfaatan dana keistimewaan dalam 5 kewenangan 

keistimewaan berdasarkan UU 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Mohon 

Penjelasan.  

b. Bagaimana pemanfaatan dana keistimewaan dalam mewujudkan karakter  

masyarakat DIY yang mempunyai budaya adihulung? Mohon penjelasan. 

 

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,  

Dalam pembahasan Dokuman Nota RAPBD  tahun anggaran 2023 terjadi kenaikan belanja  

sebesar 3,5%, dimana belanja tahun anggaran 2022 sebesar 5,7 T naik menjadi 5,9 T pada tahun 

anggaran 2023. Yang ingin kami tanyakan : 

1. Apabila kita lihat dalam postur RAPBD 2023, sektor belanja lebih besar dibandingkan 

sektor pendapatan, yangmana sektor pendapatan sebesar 5,713 T sedangkan sektor 

belanja sebesar 5,962 T, sehingga mengalami defisit sebesar 249 M (4,17%). Pertanyaan 

Kami, faktor apa yang menyebabkan belanja lebih besar dibandingkan pendapatan ? 

Apa yang akan dilakukan Pemda DIY guna menutupi defisit pada tahun anggaran 2023 

?. Mohon penjelasan.  

2. Pada APBD Tahun Anggaran 2022 Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan sebesar 94,7 

M sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 20 M sehingga 

mengalami penurunan sebesar 74,7 M atau turun sebesar 78,90% pada tahun 2023. 

Bahkan dalam postur belanja tahun Anggaran 2023, Belanja Tidak Tetap hanya 

dialokasikan sebesar 0,33% terhadap total belanja. Pertanyaan kami, mengapa Belanja 

Tidak Terduga (BTT) mengalami penurunan yang sangat signifikan, mengingat BTT dapat 

digunakan untuk kepentingan mendesak seperti penanganan bencana karena DIY 

merupakan wilayah yang rawan bencana, baik bencana alam, maupun bencana sosial. 

Mohon penjelasan. 

 

 

 



Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, 

Fraksi Partai Golkar DIY sepakat dengan Rancangan Peraturan Daerah terkait RAPBD tahun 

anggaran 2023 untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan di tingkat badan anggaran dan komisi 

DPRD DIY, namun beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian Pemda DIY adalah : 

1. Pemda DIY perlu membuat  skala prioritas program kegiatan dan efisiensi program kegiatan 

pada tahun anggaran 2023, mengingat postur RAPBD 2023 menglami defisit sebesar 4,17%. 

2. Pemda DIY perlu melakukan terobosan kreatif dan inovatif dalam peningkatan pendapatan 

daerah untuk mempersempit gap pendapatan daerah dengan pendapatan transfer, karena 

selama ini dukungan pendapatan DIY di-support dari pendapatan transfer yang mencapai 

lebih dari 60%.  

3. Pemda DIY perlu menjadikan dana keistimewaan sebagai arus utama (mainstreaming) 

dalam program penurunan angka kemiskinan di DIY dan pembangunan manusia yang lebih 

bermartabat, berbudaya dan mempunyai karakter adiluhung. 

4. Pemda DIY perlu melakukan  percepatan vaksinasi booster I dan booster II mengingat kasus 

Covid-19 di DIY cenderung mengalami peningkatan.  

5. Pemda DIY perlu melakukan upaya optimalisasi kinerja untuk meningkatkan pendapatan 

dari sektor BUMD maupun BLUD. 

 

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar DIY terhadap Nota Rancangan Anggaran 

dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2023. Semoga dalam RAPBD DIY tahun anggaran 2023 

dapat semakin efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY. Aamiin. 

 

Sekian dan terima kasih. 

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuuh. 

 

 

 

 

 



 

Yogyakarta, 12 September 2022 
 
 

                Ketua,         Sekretaris, 
Fraksi Partai Golkar DPRD DIY     Fraksi Partai Golkar DPRD DIY 

                                                                          
  (Rany Widayati, SE, MM)                                       (Agus Sumaryanto, ST) 

 
 

Juru Bicara 
   Fraksi Partai Golkar DPRD DIY 

 
   (Rany Widayati, SE, MM) 
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FRAKSI PERSATUAN DEMOKRAT 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta Telp. 512688, 560293 Fax. 580692 

 

 

 

 

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM-PSI-PD 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

TERHADAP 

PENJELASAN GUBERNUR  DIY  

TENTANG   

NOTA KEUANGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 

 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

TAHUN ANGGARAN 2023   

( BAHAN ACARA NO. 30 TAHUN 2022 )  

 

DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD DIY 

SENIN, 12 SEPTEMBER 2023 

 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera untuk kita semua 

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Jajaran Pimpinan Dewan 

Yth. Sdr. Gubernur  dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Yth. Sdr. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta 

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asekda, dan seluruh jajarannya. 

Yth. Sdr. Para Kepala SKPD Pemerintah Daerah DIY 

Yth. Rekan-rekan wartawan dan para hadirin sekalian  yang berbahagia. 
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Mengawali Pemandangan Umum pada siang hari ini, perkenankan kami 

menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, berupa kesehatan yang 

prima dan kami menghaturkan terimakasih kepada Pimpinan rapat yang telah 

memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan 

Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD.DIY terhadap :  Penjelasan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah  DIY Tahun 2023.  

Mengawali Pandangan Umum Fraksi, Perkenankan kami, menyampaikan 

beberapa hal sebagai Pengantar, kehadapan forum yang mulia ini, sebagai berikut  

Sebagaimana yang  kita ketahui bersama, bahwa Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) DIY tahun 2023 mengusung Tema Pembangunan yaitu: “ 

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor      

Unggulan” 

Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022. Dengan kata lain,  

APBD Tahun 2022 sebagai tonggak  lanjutan dari Peletakan dasar RPJMD DIY 

2017-2022, dari seluruh rangkaian Pembangunan Daerah Lima tahunan kedepan 

yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY. Dokumen Kebijakan Umum 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran 

kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023, untuk selanjutnya menjadi 

pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 

Anggaran 2023. KUA dan PPAS  Tahun Anggaran 2023 akan menjadi 

arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 

2023. 

Sekalipun APBD TA 2022 belum berakhir dan belum mendapatkan penilaian dari 

BPK RI, namun kita tetap Optimis bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

DIY Tahun Anggaran 2022 yang sedang berjalan, tetap mendapatkan penilaian 

Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI.  

Maka dalam hal ini, Fraksi NasDem-PSI-PD berharap  kepada Sdr. Gubernur 

beserta Jajaran Pemerintah Daerah, agar Laporan Pelaksanaan APBD 2022 

sedapat mungkin meraih Prestasi yang lebih atau paling tidak sama dengan 
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tahun-tahun sebelumnya. Semoga perjalanan  RPJMD  (2017-2022), pada 

tahun kelima ini, Pemerintah Daerah DIY dapat mencapai prestasi yang lebih baik, 

serta dapat mempertahankan capaian prestasi yang telah didapat. Termasuk 

pelaksanaan dan capaian APBD  Tahun 2023 yang akan datang. 

 

Fraksi Nasdem-PSI-PD, menilai dan merujuk regulasi yang menjadi landasan 

hukum dalam penyusunan  Peraturan Daerah ini, sebagaimana yang disebutkan 

dalam Nota Keuangan APBD DIY 2023, bahwa RAPBD DIY TA 2023 ini disusun, 

berdasarkan Struktur APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan 

Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain 

Pendapatan  Daerah Yang Sah. Kelompok Belanja Daerah terdiri dari Belanja 

Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer dan Kelompok 

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan. 

Fraksi NasDem-PSI-PD, setelah mencermati Pidato penjelasan Gubernur  tentang 

Nota Keuangan RAPBD DIY Tahun Anggaran 2023, kami berpendapat, dari 

paparan perangkaan yang ada dalam Rancangan ini, Fraksi NasDem-PSI-PD 

mencatat khususnya tentang estimasi Pendapatan Daerah, yang menjadi sumber  

bagi proses Pembangunan di  DIY, harus menjadi fokus kita semua. Bahwa 

asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD 2023 adalah Tingkat 

pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Angka kemiskinan. Bila ketiga 

komponen dasar tersebut menjadi acuan dasar dalam penyusunan APBD 2023, 

maka  tentu akan memberikan profile tentang postur APBD 2023. 

Terkait dengan Penjelasan Gubernur  tentang Nota Keuangan Rancangan APBD 

DIY tahun Anggaran 2023, Fraksi NasDem-PSI-PD menyampaikan Pandangan 

Umum, masukan dan sekaligus pertanyaan sebagai berikut:  

1. Pendapatan Daerah, dalam RAPBD 2023 ditargetkan sebesar Rp. 5.81 

triliyun.  Pada hal kita tahu bahwa Pendapatan Daerah tersebut, bersumber 

dari Tiga sektor Utama yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana 

Perimbangan, 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.  

Pertanyaannya bagaimana,  Kalau ada satu dari ketiga sumber tersebut hilang 

permanen dari sumber Pendapatan Daerah DIY, tentu kita tidak ingin hal 

tersebut terjadi bagi sumber Pendapatan Daerah, khususnya bagi APBD DIY 
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untuk masa-masa akan datang. Namun persoalannya hari ini adalah  mencari 

solusi dari sumber Pendapatan daerah tersebut ?.  

Maka  dalam hal ini, Fraksi kami meminta kepada Sdr. Gubernur, Bagaimana 

Pemerintah Daerah DIY. Segera mencari solusi atas permasalahan tersebut, 

mengingat Tematik Pembangunan dalam RKPD tahun 2023  “Peningkatan 

Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan.”. 

Jangan sampai Pembangunan di DIY mundur kebelakang disebabkan oleh 

sumber dana yang tidak mencukupi.  Segera dicarikan jalan keluar yang tepat, 

agar beban Pemerintah Daerah tidak terlalu berat, sekaligus hal ini sebagai 

momentum untuk menumbuhkan harapan dan mewujudkan kemandirian 

keuangan daerah yang ideal bagi masyarakat DIY yang maju sejahtera dan 

berkeadialan.  

2. Rancangan Belanja Daerah,  dalam  APBD DIY 2023, diestimasi sebesar 

Rp.6.21 triliyun yang  terbagi atas : 1) Belanja Operasi sebesar Rp.3,83 

triliyun. 2) Belanja Modal  direncanakan sebesar Rp.675,56  milyar.  3). 

Belanja tidak terduga Rp.20 milyar dan 4). Belanja Transfer Rp.1,42 

triliyun. Berdasarkan  kemampuan Keuangan daerah, maka terjadi defisit 

anggaran sebesar Rp. 249 milyar.   

 

Direncanakan dibiayai menggunakan penerimaan pembiayaan daerah. 

Kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan 

Pembiayaan (pembiayaan netto) 

Permasalahan  tentang turunnya sumber Pendapatan Daerah yang sudah 

disampaikan dalam Nota keuangan 2023. Kami mencatat, Pemerintah Daerah 

belum memberikan langkah-langkah solusi dan alternasi yang tepat, disatu sisi 

kita ingin ada pencapaian terbaik (sebagaimana dalam tema pembangunan 

2023) tapi disisi lain, kita sedang dihadapkan dengan permasalahan turunnya 

Pendapatan Daerah.  

Dalam hal ini, Fraksi NasDem-PSI-PD mohon Sdr. Gubernur dapat 

menjelaskan secara rinci dan proporsional perihal tersebut, khususnya tentang 

penurunan dana Penyesuaian, otonomi khusus dan alokasi khusus. Karena 

hal ini, menjadi kerisauan kami dalam mengawal perjalanan dan pelaksanaan 

APBD DIY tahun 2023 kedepan? 
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3. Terkait asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD 2023 adalah 

Tingkat pertumbuhan Ekonomi (5,34 - 5,8 %; ) , Tingkat Inflasi (2,51 - 2,73 %) 

dan Angka kemiskinan (10,15 – 10,74 %) . Fraksi Nasdem-PSI-PD berharap 

pemerintah daerah perlu sangat hati-hati dalam proses perencanaan dan 

perhitungan anggaran, dikarenakan baru saja Pemerintah Pusat mengurangi 

subsidi BBM yang digunakan masyarakat, sehingga kenaikan harga mencapai 

± 32%, Fraksi Nasdem-PSI-PD berasumsi bahwa dalam waktu dekat akan 

terjadi kenaikan harga-harga barang pokok dan harga komoditas lain di DIY. 

Inflasi diproyeksikan akan meningkat dan angka kemiskinan akan meningkat 

pula. Fraksi Nasdem-PSI-PD berharap asumsi yang digunakan dalam RAPBD 

2023 sudah memproyeksikan perubahan di masyarakat terkait effect 

perubahan harga BBM.  

 

4. Terkait dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Fraksi NasDem-

PSI-PD berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Perlu melakukan langkah 

yang progressive terkait dengan penganggaran untuk program, kegiatan dan 

Kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia DIY. Sebagai catatan, hingga saat ini warga DIY yang 

mampu berkuliah dan menyelesaikan gelar sarjana di DIY hanya ±7% dari 

jumlah penduduk. Angka ini menggambarkan anomali yang terjadi di DIY, 

dimana DIY dikenal dengan Kota Pendidikan dengan lebih dari 110 Kampus 

beroperasi di DIY namun yang dapat menyelesaikan kuliah dalam persentase 

yang sangat kecil. Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan yang 

massive dan progressive agar Warga DIY mampu bersaing minimal di 

Wilayahnya sendiri.  

 

Optimalisasi kerja sama pemerintah daerah dengan Perguruan Tinggi harus 

segera dilakukan untuk mengoptimalkan usaha meningkatkan sumber daya 

manusia DIY, termasuk mengoptimalkan kampus yang didirikan oleh Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX agar dapat digunakan secara maksimal oleh warga DIY 

untuk menghasilkan sumber daya manusia DIY yang berkualitas. 

 

Langkah yang sama dalam rangka optimalisasi kualitas sumber daya manusia 

juga perlu keterlibatan sektor usaha yang beroperasional di DIY, Pemerintah 
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Daerah perlu juga memastikan ada langkah strategis kerja sama dengan 

sektor usaha di DIY agar mereka juga terlibat dalam usaha peningkatan 

Sumber Daya Manusia yang ada di DIY. 

Fraksi Nasdem-PSI-PD juga menyoroti keterbatasan sektor Pendidikan yang 

ada di DIY sehingga pemerintah daerah pun perlu progressive memanfaatkan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Transformasi Digital di Sektor 

Pendidikan. Fraksi Nasdem-PSI-PD berkeyakinan dengan pemanfaatan TIK, 

kesenjangan yang terjadi dapat mulai teratasi. Blended Systems / Hybrid perlu 

dipertimbangkan. 

 

5. Terkait dengan prioritas program dan kegiatan di 2023 yang belum nampak 

adanya dasar penerapan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur 

seperti adanya focus terhadap Kawasan selatan, reformasi kalurahan dan 

kelurahan serta pemanfaatan teknologi digital ( Teknologi Informasi dan 

Komunikasi ), Fraksi Nasdem-PSI-PD berharap adanya konsistensi dari 

pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dengan strategi yang 

sudah disampaikan.  

 

Fraksi Nasdem-PSI-PD berharap dalam RAPBD 2023 sudah tercermin dasar 

dari usaha untuk mewujudkan Pancamulia melalui:  

Pertama, mereformasi kelurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan 

kualitas hidup, kehidupan, penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, 

serta pengembangan kebudayaan.  

Kedua, memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan 

infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan atau pengelolaan 

sumber daya setempat. 

Ketiga, meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan 

kemajuan teknologi informasi, dan terakhir, melestarikan lingkungan dan 

warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik. 

 

6. Terhadap Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah   kabupaten 

dan kota yang selama ini sudah berjalan, dimana bantuan tersebut dapat 

diposisikan untuk penganggaran dan kegiatannya di OPD-OPD kabupaten. 



7 
 

Fraksi NasDem-PSI-PD menanyakan dan mohon penjelasan berapa besar 

dan berapa banyak kegiatan tersebut akan didistribusikan di tahun 2023, serta  

penempatannya di OPD mana saja ? 

 

7. Guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM), maka Fraksi kami mengingatkan kepada 

Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah DIY untuk nantinya dapat 

melaksanakan APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dengan selalu berpedoman 

pada peraturan-perundang-undangan yang berlaku 

 

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna, Sdr. Gubernur dan seluruh hadirin     yang 

terhormat... 

Demikian, Pandangan Umum Fraksi NasDem-PSI-PD, terhadap Penjelasan 

Gubernur  Tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah  DIY Tahun Anggaran 2023. (Bahan Acara. No.30 Tahun 2022). 

Bila dalam Penyampaian Pemandangan Umum ini, banyak kekurangannya, kami 

mohon maaf. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, di haturkan 

terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

                                         
                                        Yogyakarta, 12 September 2022 
 
                                            FRAKSI NASDEM-PSI-PD 
                              DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
                                    DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 
                                                                                                                 Juru Bicara 
 
                                                                                                    
                                                                                                                  ___________ 
 
                   Ketua                                                                Seketaris 
 
 
 
          Ir. H. Widi Sutikno, M.Si                               H. Muhammad Yazid. S.Ag 

              



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta telp. 512688 Psw. 2411. Fax 580692 

 

 

 

PEMANDANGAN UMUM 

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

Disampaikan Dalam Rapat Paripurna DPRD DIY 

Kamis, 12 September 2023 

Juru Bicara : Ir. Atmaji 

 

Yang saya hormati, Pimpinan  Rapat Paripurna serta Pimpinan Dewan Lainnya. 

Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. 

Yang saya hormati, Anggota DPRD DIY. 

Yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif. 

Yang saya hormati, seluruh rekan-rekan wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Sidang Paripurna DPRD DIY Yang Kami Hormati, 

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang 

Maha Kuasa atas berkah dan karunia nikmat-Nya, sehingga kita dapat hadir dan 

mengikuti Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat serta salam 

semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat 

dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. 

Fraksi PAN mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang 

telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum 

Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah DIY Tahun Anggaran 2023. Ucapan terima 

kasih juga kami sampaikan kepada Gubernur DIY yang telah menyampaikan 

penghantaran/penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah DIY Tahun 

Anggaran 2023 sebagaimana dibacakan oleh Wakil Gubernur pada Rapat Paripurna Hari 

Kamis, Tanggal 8 September 2022.    

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah puncak dari serangkaian 

proses perencanaan pembangunan daerah. Meskipun hanya berusia satu tahun 



anggaran, namun APBD memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam 

pencapaian target pembangunan daerah. APBD harus mampu memenuhi lima persen 

dari target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta APBD harus 

mampu mewujudkan duapuluh persen dari target sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika capaian dalam pelaksanaan 

APBD mampu memenuhi prosentase sebagaimana kami sebutkan, maka dapat kita 

pastikan bahwa dalam lima tahun pelaksanaan APBD, target RPJMD akan terpenuhi. 

Oleh karenanya, penyusunan dan pelaksanaan APBD harus diorientasikan untuk 

mewujudkan target-target dalam dokumen perencanaan pembangunan, guna memenuhi 

harapan-harapan masyarakat. Oleh karenanya, APBD merupakan wajah dan etalase 

kesungguhan kinerja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat. 

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 mengatur bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, 

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pada posisi yang demikian 

itu, maka keberadaan APBD merupakan instrument yang sangat penting bagi daerah dan 

bahkan negara. APBD bukan saja sebatas memenuhi kebutuhan pembangunan di 

daerah, namun Pasal 17 Ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 mengatur “Penyusunan 

Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana 

kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”. 

Ketentuan ini menegaskan bahwa pembangunan daerah, menjadi pilar bagi 

pembangunan Negara”.         

Dalam penjelasan Gubernur, dikatakan bahwa rumusan tema pembangunan 

dalam RKPD Tahun 2023 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran 

pembangunan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-

2026 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap 

keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana 

pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis 

yang aktual. Tema pembangunan tahun 2023 juga mengacu pada rumusan tema 

pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2023. Formulasi yang demikian 

ini, seyogyanya akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di DIY. Sehingga diharapkan kemajuan 

pembanunan di DIY sekaligus memberikan dampak dan dukungan terhadap capaian 

pembangunan nasional.   

Tema pembangunan tahun 2023 yaitu: “Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”. Dari tema tersebut terkandung dua 

agenda penting dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, pertama, penguatan 

SDM unggul yang meliputi berbagai sisi baik kualitas kesehatan dan pendidikan. Kedua 

adalah pemulihan sosial-ekonomi masyarakat dengan fokus pada sektor-sektor 



pengungkit pertumbuhan ekonomi DIY seperti jasa, pertanian, pariwisata dan industri 

kreatif serta terus menjaga kohesi sosial yang sudah terbangun pada saat menghadapi 

pandemi Covid-19. Atas konerja positif tersebut, Pemerintah DIY memproyeksikan pada 

tahun 2023, ICOR diperkirakan berkisar pada tingkat antara 5,77% sampai 6,27%. Angka 

yang cukup signifikan untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis 

pemerataan.  Jangan sampai pertumbuhan ekonomi menghadirkan potensi konflik sosial 

yang merusak sendi-sendi kebersamaan dan kegotongroyongan. Jika pemerataan 

menjadi tujuan sentral dari gerak langkah pembangunan  di DIY, tentu Indeks Gini dan 

Indeks Williamson akan semakin berkurang.    

Dengan memperhatikan capaian kinerja ekonomi pada tahun 2021 dan 2022, 

dimana telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif, seiring dengan semakin 

pulihnya pariwisata dengan menggerakkan lapangan usaha akomodasi, makan dan 

minum, maka Fraksi PAN mendorong semua pihak untuk optimis menatap masa depan. 

Semakin kondusifnya perekonomian DIY diharapkan mendorong peningkatan 

pertumbuhan ekonomi menjadi antara 5,34% sampai 5,8% di tahun 2023, sebagaimana 

penghantaran Raperda Tentang APBD DIY Tahun Anggaran 2023 oleh Gubernur. 

Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, maka Pemerintah DIY menargetkan untuk 

menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka sampai pada angka 2,95% sampai 

3,42%. Namun demikian, optimisme pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dirasakan 

belum mampu mendongkrak kinerja pengurangan tingkat kemiskinan. Pemerintah DIY 

menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi sekitar 10,15% sampai dengan 

10,74% di tahun 2023. Terhadap penurunan angka kemiskinan ini Fraksi PAN terus 

mendorong Pemerintah DIY untuk bekerja lebih keras dan lebih terkonsolidasi, baik antar 

OPD di Pemerintah DIY maupun dengan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal ini 

mengingat Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 Tentang  

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2018-2022 menargetkan 

akhir tahun 2022 DIY tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan.   

 

Sidang Paripurna DPRD DIY Yang Kami Hormati, 

 Mencermati Penghantaran dan Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah DIY Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 

Anggaran 2023, maka ijinkan kami untuk menyampaikan pertanyaan, pernyataan 

maupun usulan terhadap Raperda dimaksud sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan Daerah 

Fraksi PAN mencermati peningkatan terhadap Pendapatan Daerah pada Rancangan 

APBD Tahun Anggaran 2023. Jika Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 

Rp5.364.614.634.680 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, sedangkan 



pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 

Rp5.713.893.724.612 atau mengalami penambahan sebesar Rp349.279.089.932 

atau naik sebesar 6,51%. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan 

berasal dari sumber-sumber berikut : 

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.181.767.211.192; naik dari target APBD 

TA 2022 sebesar Rp2.045.838.352.190; 

b. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.524.550.013.420 naik dari target APBD TA 

2022 sebesar Rp3.311.199.782.490; dan 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.576.500.000 ditargetkan 

sama dengan APBD TA 2022 sebesar Rp7.576.500.000. 

Terhadap target Pendapatan Daerah yang naik sampai dengan Rp349.279.089.932 

Fraksi PAN memberikan apresiasi terhadap kesungguhan Eksekutif untuk selalu 

meningkatkan Pendapatan Daerah. Namun demikian ada beberapa catatan Fraksi 

PAN yang perlu untuk disampaikan : 

i. Pendapatan Asli Daerah masih terus didominasi oleh pendapatan dari Pajak 

Daerah yang bersumber pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB), Pajak Rokok yang sangat beresiko terhadap kemacetan, penurunan 

kualitas udara serta kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Fraksi PAN 

terus mengingatkan kepada Gubernur dan seluruh jajaran Eksekutif, pentingnya 

menggali sumber-sumber pendapatan lain yang lebih ramah lingkungan. 

Demikian pula dengan kompensasi terhadap Pajak Rokok, dapat dimanfaatkan 

untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara tepat sasaran. 

Beberapa hal yang bisa dilakukan anatara lain optimalisasi aset Pemerintah 

Daerah. Oleh karena itu, jika selama ini belum dilakukan secara professional,  

perlu untuk terus dilakukan pembenahan dan perbaikan, sehingga menghasilkan 

pemasukan bagi Kas Daerah. Secara khusus Fraksi PAN menyampaikan 

apresiasi terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang 

menunjukan trend positif/kenaikan.    

ii. Mengevaluasi pada pelasanaan APBD DIY Tahun 2021 dan Tahun 2022, Fraksi 

Pan memandang perlu untuk mengingatkan kepada Eksekutif guna berfikir 

antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan penyesuaian dan pengurangan 

Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Terhadap program-program pembangunan 

yang penting dan mendasar, perlu skema pendanaan yang tidak 

menggantungkan sepenuhnya pada Dana Transfer tersebut. Hal ini guna 

menjamin keberlanjutan program jika Dana Transfer mengalami 

penyesuaian/pengurangan. Demikian pula dengan pelaksanaan Dana Transfer 

Khusus-DAK Fisik dan Dana Transfer Khusus-DAK Non-Fisik, Pemerintah DIY 



harus fokus pada program-program yang menjadi tanggungjawab DIY secara 

langsung.    

iii. Terhadap Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 

Rp1.530.202.720.000 yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp210.202.720.000 

atau naik sebesar 15,92% jika dibandingkan dengan Dana Keistimewaan pada 

APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.320.000.000.000 Fraksi PAN 

menyambut baik kenaikan tersebut. Namun kami perlu untuk terus mengingatkan 

kepada Gubernur dan jajaran Eksekutif, bahwa amanat hadirnya UU 

Keistimewaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, pemanfaatan Dana Keistimewaan diorientasikan untuk pelaksanaan 

lima kewenangan Keistimewaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat 

secara terukur peningkatannya dari waktu ke waktu. 

 

2. Belanja Daerah 

Dalam Penghantaran Gubernur disampaikan bahwa Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp5.962.893.724.612 jika dibandingkan 

dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.761.351.132.197 terdapat penambahan 

sebesar Rp201.542.592.415 atau naik 3,50%. Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 

2023 dialokasikan pada 4 (empat) kelompok Belanja Daerah yaitu : Belanja Operasi, 

Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dari empat kluster 

Belanja Daerah tersebut, maka pada kesempatan ini ijinkan Fraksi PAN untuk 

menyampaikan catatan, pernyataan dan pertanyaan sebagai berikut :    

a. Pada Belanja Operasi terdapat beberapa pos belanja yang perlu untuk 

mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah DIY, yaitu : 

i. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp1.693.951.885.778. Mengevaluasi 

pelaksanaan Belanja Pegawai APBD Tahun Anggaran 2022, mengalami 

penyesuaian penurunan sebesar Rp53.460.996.661,00. Mengacu pada 

kejadian dalam pelaksanaan  APBD Tahun Anggaran 2022, maka Fraksi PAN 

meminta keoada Eksekutif untuk menganggarkan sesuai dengan perencanaan 

awal yang realistis sesuai dengan kebutuhan riil. Mohon penjelasan Eksekutif.  

ii. Terhadap Belanja Hibah sebesar Rp688.188.691.400 Fraksi PAN meminta 

kepada Eksekutif untuk dapat menyalurkan sesuai dengan tatakala/jadwal 

yang tepat agar mampu memberikan efek lebih dalam pemanfaatannya. Oleh 

karena itu, Fraksi PAN meminta gambaran dari Eksekutif berkaitan dengan 

desain peruntukan Belanja Hibah serta tatakala pemberian Hibah kepada 

masyarakat dan organisasi masyarakat. Mohon  jawaban Gubernur. 

iii. Berkaitan dengan perencanaan Belanja Modal yang meliputi empat pos 

belanja terbesar antara lain : Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, 



Jaringan, dan Irigasi; yang nilai totalnya melebihi Rp672 Milyar. Bagaimanakah 

sumbangsih Belanja Modal terhadap tema pembangunan dalam APBD DIY 

Tahun Anggaran 2023? Mohon  penjelasan Gubernur. 

iv. Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan 

sebesar Rp74.764.494.559,00. Meskiun besaran anggaran ini mengalami 

penurunan dibandingkian dengan anggaran Belanja Tidak Terduga APBD 

Murni Tahun Anggaran 2022, namun Fraksi PAN perlu untuk mengingatkan 

kepada Eksekutif agar pos Belanja Tidak Terduga pada PABD Tahun 

Anggaran 2023 ini mendasarkan pada kajian resiko bencana yang menjadi 

ketugasan BPBD untuk menyusunnya. 

v. Terhadap berbagai kebijakan Belanja Daerah tersebut, Fraksi PAN mendorong 

Gubernur untuk lebih optimal dalam mendesain perencanaan anggaran 

berorientasi pada dampak janghka panjang dan manfaat yang berkelanjutan. 

Fraksi PAN juga mengingatkan kepada Gubernur untuk terus melakukan 

optimalisasi koordinasi antar SKPD, antara SKPD dengan instansi sektoral 

maupun antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota. Harapan kami 

berbagai pembelanjaan daerah antara yang berifat mandatory spending 

sebagai akibat ketentuan peraturan perundangan maupun inovasi kebijakan 

daerah dapat dilakukan secara seimbang dan berdaya guna lebih untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

 

3. Kebijakan Pembiayaan 

a. Terhadap Kebijakan Penerimaan Pembiayaan, Fraksi PAN mohon penjelasan 

kepada Eksekutif seiring dengan kebijakan nasional untuk pengurangan defisit 

dalam perencanaan anggaran. Bagaimanakah arah kebijakan di DIY? 

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp550.000.000.000,00 yang bersumber dari 

SILPA, menurut pemikiran kami masih terlalu besar. Seiring dengan perubahan 

kebijakan nasional untuk menurunkan angka defisit pada Rancangan APBN 

Tahun Anggaran 2023, maka pada kesempatan ini Fraksi PAN mengajak kepada 

GUbernur dan seluruh jajaran, untuk berfikir yang sama guna menekan angka 

defisit pada Rancangan APBD DIY Tahun Anggaran 2023, yang implikasinya kita 

akan berusaha untuk menekan besaran SILPA yang dalam beberapa tahun 

terakhir menunjukkan angka yang besar. 

b. Sementara untuk Pengeluaraan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar 

Rp300.000.000.000,00 untuk Penyertaan Modal Daerah, Fraksi PAN 

mengingatkan kepada Eksekutif untuk melakukan pengawasan secara intensif 

terhadap BUMD yang mendapatkan tambahan penyertaan modal dari APBD DIY. 

Pengawasan ini guna memastikan bisnis yang dijalankan BUMD menopang 

pertumbuhan ekonomi dan kemudahan usaha masyarakat. 



 

Hadirin Sidang Paripurna DPRD Yang Kami Hormati, 

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PAN atas pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023. Akhirnya kami 

mohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian Pemandangan Umum ini. 

Atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih. 

Billahitaufiq wal Hidayah.  

 

Wassalamu alaikum Wr. Wb. 

 

YOGYAKARTA, 12 September 2022 

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

 

 

 

Ir. ATMAJI       drg. Hj. HANUM SALSABIELA, MBA 

                       Ketua                                        Sekretaris 
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PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA 

TERHADAP  

PENJELASAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

ATAS 

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 

Yth. Pimpinan Rapat Serta Unsur Pimpinan Dewan, 

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Yth. Sekretaris Daerah Dan seluruh Jajaran Eksekutif, dan 

Seluruh Anggota Dewan, Rekan-Rekan Pers dan Seluruh Hadirin 

Yang Kami Muliakan. 

 

Assalamu’allaikum. Wr.Wb. 

Salam Sejahtera bagi kita semua, 

Om Swastiastu, 

Namo Budhaya, 

Salam Kebajikan,  

Rahayu, 

 

MERDEKA! 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
D A E R A H  I S T I M E W A  Y O G Y A K A R T A 
F R A K S I  P D I  P E R J U A N G A N 
Sekretariat:  Jl. Malioboro, Nomor 54, Yogyakarta Telp/Fax: (0274) 560293, 512688. Ext 2410 
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Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang 

Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya 

sehingga kita masih dapat menyelenggarakan rapat paripurna ini dengan 

protokol kesehatan yang ketat untuk mengantisipasi persebaran Covid-19.  

 

Rapat Paripurna Dewan Yang kami Hormati, 

Pada Rapat Paripurna ini, kami mengucapkan terimakasih dan rasa hormat 

kepada: 

1. Pimpinan rapat beserta unsur pimpinan Dewan yang telah memberikan 

kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan 

Pandangan Umum Fraksi. 

2. Saudara Gubernur yang telah berkenan untuk memberi penjelasan 

terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,  

Pertama-tama, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas Kinerja 

Pemerintah DIY yang telah mampu mengatasi dampak pandemi akibat 

penyebaran Covid-19 baik di sektor Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi 

sehingga sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini masyarakat DIY 

mampu bertahan untuk bangkit kembali menuju kondisi yang semakin lebih 

baik.  

 

Namun demikian, Pemerintah Daerah masih berasumsi bahwa penyebaran 

Covid-19 berikut dampak ikutannya masih terjadi sehingga dalam 

Rancangan APBD Tahun 2023 Pemerintah Daerah masih mengalokasikan 

anggaran untuk penanganan Covid-19 dengan prioritas a). Penanganan 
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kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; b). Penanganan dampak ekonomi 

terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan 

c). Penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). 

 

Asumsi Pemerntah Daerah tersebut diatas tentunya tidak mengurangi 

semangat kita bersama untuk terus bergerak melangkah maju menyonsong 

tantangan global guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan 

ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif global dan di masa pandemi 

yang sampai saat ini masih berlangsung. 

 

Semangat tersebut tercermin dari tema RKPD DIY tahun 2023 yang 

mengusung tema Pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan” yang hendaknya juga 

selaras dengan Visi Gubernur DIY yang menjadi Visi RPJMD DIY tahun 2022-

2027 yaitu Pancamulia yang memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dari 

tujuan Keistimewaan DIY yang tertuang dalam Pasal 5 UU No. 13 tahun 2012 

tentang Keistimewaa DIY. 

 

Fraksi PDI Perjuangan memahami bahwa Peningkatan Kualitas SDM 

merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi 

tantangan global. Peningkatan Poduktivitas Sektor unggulan dimaksudkan 

sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

ketahanan ekonomi wilayah. Namun, kami juga perlu mengingatkan bahwa 

keberpihakan kepada masyarakat bawah secara sosial-ekonomi yang rentan 

terhadap dampak pembangunan perlu menjadi penegasan pemerintah DIY 

dalam arah pembangunan tahun 2023 dengan memberikan proteksi dan 

pemberdayaan sehingga juga dapat turut serta bersaing menghadapi 

tantangan global. 
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Oleh karena itu, kami perlu menggarisbawahi pidato penjelasan gubernur 

bahwa kebijakan pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan 

dan peningkatan SDM sebagai pendukung pertumbuhan yang 

berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang 

berkeadilan, dimana pertumbuhan berkualitas dapat dimaknai sebagai 

pertumbuhan yang merata dan menyejahterakan seluruh lapisan 

masyarakat agar tercermin dalam Program dan kegiatan Pembangunan 

daerah di Tahun 2023. 

 

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,  

Setelah mencermati penjelasan Gubernur DIY atas Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja DIY tahun 2023 Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY 

mohon penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal berikut: 

1. Mohon dijelaskan proporsi alokasi anggaran prioritas penanganan 

Covid-19 dalam RAPBD DIY tahun 2023 terkait a). Penanganan 

kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; b). Penanganan dampak 

ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing 

tetap hidup; dan c). Penyediaan jaring pengaman sosial (social safety 

net) serta mohon disampaikan terkait perkembangan terkini 

penanganan Covid-19 dan progress Program Vaksinasi Booster di 

masyarakat. 

 

2. Salah satu aspek yang menjadi prioritas kebijakan pembangunan 

adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, 

oleh karena itu mohon penjelasan perencanaan program pengelolaan 

sampah dari hulu ke hilir di tahun 2023 dan juga perkembangan serta 

perencanaan pelaksanaan program strategis revitalisasi TPST 

Piyungan. 
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3. Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya 

membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. 

Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi 

pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah 

tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah. 

Mohon penjelasan lebih rinci terkait hal diatas dan kondisi riil BUMD 

yang dapat menjadi unggulan investasi. 

 

Demikanlah Pandangan Umum ini kami sampaikan, atas  segala perhatian 

dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  

 

Yogyakarta , 12 September 2022 

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY 

 Ketua Sekretaris 

  

 

RB. Dwi Wahyu Budiantoro, S.Pd.,M.Si     Andriana Wulandari, S.E 

 

 

 

 

 



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

Alamat : Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta,  

Telp:  0274 - 512688,512820 

 

 

PANDANGAN UMUM 

FRAKSI  PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TERHADAP 

PENJELASAN GUBERNUR 

TENTANG 

NOTA KEUANGAN  

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023 

 

Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  

Salam Sejahtera buat kita semua  

 Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ; 

 Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan seluruh Anggota  DPRD Daerah Istimewa 

Yogyakarta ; 

 Yang kami hormati  Saudara Sekda, beserta jajarannya; 

 Yang kami hormati Rekan – Rekan Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.  

 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah 

SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD DIY dengan 

acara penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD DIY, terhadap Nota Keuangan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) Tahun Anggaran 2023 dalam keadaan sehat wal ‘afiat.  

Melalui kesempatan  ini, atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD 

DIY, kami menyampaikan terima kasih  kepada pimpinan sidang yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami untuk menyampaikan  pemandangan umum fraksi. Terima kasih pula 



kami sampaikan kepada Gubernur DIY yang telah menyampaikan penjelasan atas   Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 30     

Tahun 2022 pada Rapat Paripurna DPRD DIY, hari Senin tanggal 8 September tahun 2022. 

Rapat paripurna Dewan Yang Terhormat 

Setelah membaca dan mencermati Penjelasan Gubernur DIY atas RAPBD DIY TA 2022 

dan Nota Keuangan Rancangan APBD  Tahun Anggaran 2022,  maka izinkan kami Fraksi PKB 

memberikan  pandangan umumnya, sebagai berikut: 

1. Sesuai tema pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 adalah 

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”. 

Fraksi PKB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur DIY dan 

jajarannya yang telah bekerja keras untuk menyampaikan nota keuangan terkait RAPBD DIY 

tahun 2023. Disamping itu pula Fraksi PKB menggaris bawahi dasar – dasar pertimbangan 

penyusunan RAPBD serta prioritas-sasaran serta program  yang menjadi perhatian utama 

dalam pembangunan DIY tahun 2023. 

2. Tema tersebut tentu dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang DIY sebagai pusat 

pendidikan, budaya, dan pariwisata di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang 

maju, mandiri dan sejahtera. Maka dari itu, menurut kami kualitas SDM menjadi kunci dalam 

meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global. Selain itu, peningkatan 

produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif saat ini.  

3. Pendidikan masih merupakan prioritas pembangunan daerah dan diharapkan dapat 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga memiliki keunggulan  baik 

kompetitif mapun komparatif. Namun kenyataannya berdasarkan inventarisasi permasalahan 

bidang pendidikan ternyata masih ada beberapa sekolah (swasta) yang membebankan biaya 

pendidikan yang agak tinggi kepada orang tua. Dengan demikian  aksesbiitas pelayanan 

pendidikan terutama dikantong – kantong kemiskinan belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Demikian pula halnya dengan penanganan anak kebutuhan khusus  maupun pembinaan 

pendidikan inklusi belum optimal, padahal regulasi tentang Pemenuhan hak-hak penyandang 

diabilitas telah ada, bagaimana implementasinya dan pengawasannya. Mohon Tanggapan.  

4. Terhadap prioritas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan fraksi kami mengapresiasi 

kepada pemerintah daerah terhadap capaian-capaian peningkatan mutu dan pelayanan 

kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. FPKB juga meminta kepada pemerintah daerah 

hendaknya kedepan terus memacu peningkatan dan pemertaan mutu serta kualitas pelayanan 

kesehatan terutama di wilayah – wilayah yang jaraknya jauh dari kota. 



5. Terhadap prioritas percepatan pengentasan kemiskinan Fraksi PKB  DPRD DIY memandang 

bahwa perlu kiranya menjadi perhatian kita bersama, karena persoalan kemiskinan bukan 

hanya persoalan kita di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan disetiap belahan dunia selalu 

ada tentang kemiskinan, khususnya kita di Daerah Istimewa Yogyakarta upaya untuk 

melakukan percepatan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah merupakan langkah 

positif dengan harapan akan lahir terobosan – terobosan baru, hal ini tentu diharapkan agar 

nantinya mampu memecahakan pokok persoalan dari terjadinya kemiskinan, dampak dari 

persoalan kemiskinan bukan hanya terletak pada  masalah individu akan tetapi menjadi 

persoalan kita bersama. Menurunkan jumlah penduduk miskin, dan penganggur, terutama di 

daerah kantong – kantong kemiskinan, dan dalam rangka meningkatkan kualitas, dan 

produktivitas tenaga kerja, serta mempertahankan hubungan industrial yang harmonis, maka 

pengelolaan ketenagakerjaan harus ditingkatkan. Salah satu permasalahannya, belum adanya 

regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Hal ini penting mengingat 

bahwa sebagai tindak lanjut dari UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga 

terdapat urusan ketenagakerjaan yang sebelumnya menjadi kewenangan Kabupaten/kota dan 

kini menjadi kewenangan provinsi. 

6. Selanjutnya terkait dengan Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi yang  diarahkan pada 

peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam 

mendukung pembangunan, maka FPKB menyarankan agar dilakukan analisa beban kerja. 

Dengan mengimplementasikan kegunaan hasil analisis beban kerja maka diharapkan 

organisasi akan dapat memperoleh tingkat efisiensi yang lebih baik/tinggi dari para pegawai, 

yang nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan tingkat produktivitas organisasi. 

7. Terhadap  kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan naik sebesar 6,64%. Fraksi kami mendukung 

kebijakan  tersebut dengan harapan melalui kebijakan tersebut dapat meningkatkan 

kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan 

utama dalam struktur APBD DIY, karena  idealnya sumber Pendapatan Asli Daerah, harus 

mampu menyumbangkan sebagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah  dibanding 

sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan . Sehubungan hal tersebut Fraksi 

kami meminta kepada pemerintah daerah agar penggalian potensi pendapatan baru terus 

dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, dan  tentunya  

langkah-langkah strategis yang diambil harus memperhatikan  kewenangan dan peraturan 

perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah. 



8. Kami, FPKB mencatat dalam Nota Keuangan RAPBD 2023 disebutkan bahwa proyeksi PAD 

naik sebesar 6,64%. Penerimaan dari Retribusi Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 

diproyeksikan naik sebesar 13,15% dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Namun, Retribusi 

Perizinan Tertentu pada APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp522.495.000 

(Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) 

sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp104.360.000 (Seratus 

Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yaitu mengalami penurunan sebesar 

Rp418.135.000 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) 

atau turun sebesar 80,03%. Mohon penjelasan. 

9. Tehadap kebijakan Belanja daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk dapat mendukung 

pencapaian RPJPD 2005 – 2025, terutama target DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan 

pariwisata di Asia Tenggara. FPKB menyarankan pengelolaan belanja hendaknya sejak 

proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban 

harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.  

10. Terhadap sektor-sektor pontensial penerimaan daerah Fraksi PKB  meminta kepada 

pemerintah agar dapat mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan 

daerah yang implementasikan dalam program prioritas daerah, yang pada akhirnya  dapat 

dijadikan sebagai retribusi daerah melalui peraturan kepala daerah/ Gubernur. Hal ini 

mengingat cukup besarnya sumber potensial penerimaan pendapatan asli daerah  yang belum 

terakomodir dan terkelola dengan baik, seperti misalnya sektor destinasi wisata potensial 

yang masih banyak yang terabaikan dan belum tersentuh, hal ini perlu menjadi perhatian 

serius pemerintah dalam rangka menumbuh kembangkan iklim investasi dan iklim usaha di 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 

Sidang dewan yang terhormat, hadirin dan para sahabat yang berbahagia, 

Demikian pemandangan umum  Fraksi PKB  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta terhadap Penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan atas 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya,  dan mohon maaf atas segala 

kekurangan, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita 

semua,  dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat . 

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thoriiq 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 



Yogyakarta, 12 September 2022 

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 

DPRD D.I. Yogyakarta 

Ketua  Sekretaris 

   

Dr. H. Aslam Ridlo, M.A.P  Syukron Arif Muttaqin, S.E 

 



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta Telp. 512688 Psw. 112 Fax : 580692 

    

 

PEMANDANGAN UMUM 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TERHADAP 

NOTA KEUANGAN RANCANGAN ANGGARAN DAN BELANJA 

DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (APBD DIY) 

TAHUN ANGARAN 2023  

BAHAN ACARA NOMOR 30 TAHUN 2022 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Yang kami hormati,  

Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD DIY 

Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Rekan-rekan Anggota DPRD DIY 

Para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Rekan-rekan wartawan serta segenap undangan yang berbahagia 

 

 

Alhamdulillahi robbil alamin puji syukur kehadirat Allah SWT 

atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga 

pada hari ini Senin, 12 September   2022  ini kita dapat menghadiri 

sidang paripurna dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan 

salam kita haturkan kepada suri tauladan kita nabi  Muhammad 

SAW beserta  keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir 

zaman. Aamiin 

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang 

yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi PKS untuk 

menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan 



Raperda  Nota Keuangan Rancangan Anggaran Dan Belanja 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (APBD DIY) Tahun Angaran 

2023 Bahan Acara Nomor 30 Tahun 2022. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada Gubernur 

dan Jajarannya yang telah menyampaikan penghantaran Nota 

Keuangan tersebut pada hari Jumat, 9  September 2021. 

Nota Keuangan Rancangan Anggaran Dan Belanja DIY tahun 

2022 sangat strategis bagi perencanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah yang akan berakhir pada tahun 2022 

untuk RPJMD  DIY 2017-2022. Dan merupakan tahun pertama dari 

masa jabatan Gubernur DIY periode 2022-2027 yang visi misi 

Gubernur telah disampaikan di DPRD. 

Tema Pembangunan tahun 2023 yaitu ”Peningkatan Kualitas 

Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”. Tema 

ini dipilih mempertimbangan visi jangka panjang DIY sebagai pusat 

pendidikan, budaya dan pariwista di Asia Tenggara. Fraksi Partai 

Keadilan Sejahtera mengapresiasi tema  pembangunan ini sambil 

menunggu regulasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah DIY  periode tahun 2022-2027. 

Beberapa kondisi ekonomi makro Daerah Istimewa Yogyakarta 

seperti pertumbuhan ekonomi yang positif, angka inflasi yang 

terkendali, menurunnya tingkat pengangguran terbuka diharapkan 

kondisi positif ini stabil  pada tahun 2023, sehingga pertumbuhan 

ekonomi akan semakin baik  yang akan mendorong    kesejahteraan 

warga DIY. 

Setelah melalui pembahasan internal di Fraksi kami 

memberikan beberapa pertanyaan terhadap Nota Keuangan 

Rancangan Anggaran Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (APBD DIY) Tahun Angaran 2022 Bahan Acara Nomor 

30 Tahun 2022  sebagai berikut; 

1)  Perkiraan inflasi sebesar 2,51% sampai 2,73% pada 

tahun 2023 apakah sudah dihitung dengan dampak 

kenaikkan Bahan Bakar Minyak  pada tanggal 3 

September 2022, mohon penjelasan? 



2) Angka  Kemiskinan DIY pada tahun  2020 naik  

menjadi 12,80%  , pada tahun 2021 474,49 ribu 

orang, Jumlah tersebut setara dengan 11,91 persen 

penduduk DIY. Target pada tahun  2023 angka 

kemiskinan  menjadi 10,15 -10,74%, mohon penjelasan 

langkah-langkah dalam penurunan angka kemiskinan 

dan usaha menaikan pendapatan warga miskin di DIY? 

3) Mohon penjelasan  Indeks Williamson dalam tahun 

2017-2022 dan program untuk mengatasi ketimpangan 

wilayah tersebu Di DIY. 

4) Mohon penjelasan Program/ kegiatan prioritas yang 

mendukung fokus tematik dalam APBD 2023 berapa 

persen alokasi anggaran dan  program, yaitu : 

a. Peningkatan kualitas SDM (Pendidikan, kesehatan, 

budaya) 

b. Pemulihan ekonomi 

c. Penurunan kemiskinan 

d. Pengurangan gap ketimpangan wilayah 

e. Peningkatan kualitas layanan public 

f. Menjaga daya dukung lingkungan. 

5). Mohon penjelasan program pembangunan di wilayah 

perbatasan DIY? 

6). Mohon penjelasan penyertaan modal pada tahun 2023 

sebesar Rp. 300.000.000.000 pada  PT Bank BPD DIY 

berapa komposisi saham Pemerintah DIY dan 

Kabupaten/Kota se DIY dan berapa perhitungan laba 

yang akan diperoleh pada tahun 2023. 

7). Mohon Penjelasan Belanja modal asset tetap lainnya 

sebesar Rp. 2.412.407.500,- (hal 20) 

8). Mohon penjelasan Belanja Subsidi sebesar Rp. 

91.553.295.477? 

 

 



 

 

Sidang paripurna yang kami hormati. 

 

Demikian Pemandangan Umum   Fraksi PKS DPRD DIY 

terhadap  Racangan Peraturan Daerah  Nota Keuangan 

Rancangan Anggaran Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (APBD DIY) Tahun Angaran 2023. 

 

Hal -hal yang belum jelas akan kami sampaikan dalam rapat 

kerja. Terima kasih,  Mohon maaf atas segala kesalahan, Semoga 

Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dalam 

melaksanakan amanah kita, sehingga dapat mengantarkan 

masyarakat DIY menuju  keselamatan dan kesejahteraan lahir  

batin. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum wr. wb 

Yogyakarta,  12 September 2022 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

         DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

Ketua 

 
                              

 

 

 

Ir. Imam Taufik 

 

Sekretaris 

 
 

Sofyan S Darmawan,ST.,M.Eng 

Juru Bicara 

 

Muhammad Syafi’i, S.Psi 



 

 


