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Waspada bencana alam 
 Kenakalan remaja  klithih 
 Masalah “Hoaks” di Medsos 
 Pemilu legislatif sejuk 

Prestasi yang diraih: 
 Sertifikat ISO 9001:20015 
 Role Model pelayanan publik 
 Proper Peringkat Biru 
 Swasti Saba Tingkat Wastara Kabupaten Sehat 
 Apresiasi Pesona Destinasi Indonesia dan Anugrah 

Pesona Indonesia 
 WTP 
 Predikat BB untuk akuntabilitas pemerintahan daerah 
 Parasamya Purnakarya Nugraha 



GAMBARAN KONDISI UMUM 
DAERAH 



Tahun 2016 = 928.676 jiwa  
Tahun 2017 = 927.181 jiwa 

PENDUDUK BANTUL 

Laki-laki 462.449 jiwa 

Perempuan 464.732 jiwa 



2016 = 528.161 
2017 = 558.980  

Angkatan Kerja  



3,12% atau 17.440 jiwa 

PENGANGGUR 



Tingkat Kemiskinan 

2017  
14,07% 
130.454 jiwa 

2016 

14,54% 
135.029 jiwa 



Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,42  lebih 
tinggi dari DIY (78,38) dan Nasional (70,18) 



Tahun 2017: 
 Primer  : 13,16% 
 Sekunder : 25,00% 
 Tersier  : 61,84% 



2016 = 5,09%,  

2017 = 4,52% 



PDRB Per Kapita 
(atas dasar harga berlaku)  

2016 
Rp21,27 jt 

2017 
Rp22,92 jt 



2016 = 2,26% 
2017 = 3,96% 

Lebih rendah dibanding inflasi Kota Yogyakarta sebesar 

4,20% 

Lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,61% 



2017 = 0,4126 
Lebih baik dari 

DIY (0,4300) 



Realisasi 

Pendapatan  

Target 2017 
Rp2,095 trilyun 

Realisasi 2017 
Rp2,086 trilyun 

Perihal tidak tercapainya target pendapatan dikarenakan 
pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak 
terpenuhi sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang 
disebabkan tidak tercapainya target penerimaan negara 



  
 Target 2017 Rp458,04 milyar, Realisasi 2017 

Rp494,03 milyar (107,79%) 
 

 Target pendapatan transfer Rp1,62 trilyun, 
realisasi sebesar Rp1,58 trilyun (97,17%) 
 

 Target lain pendapatan yang sah Rp8,88 
milyar, realisasi 10,59 milyar (119,35%) 

 
 



Perihal realisasi belanja hanya mencapai 88,23% disebabkan antara 

lain adanya efisiensi, beberapa kegiatan yang gagal lelang, dan 

mundurnya penetapan perubahan APBD TA 2017 

(sebelum audit BPK-RI)

(sebelum audit BPK-RI)



Anggaran Pembiayaan Daerah 2017 = Rp261,48 M 
Realisasi = Rp261.38 M (99.96%)  
(sebelum audit BPK-RI)



Pengeluaran Pembiayaan Daerah 2017 = Rp25,86 M 
Realisasi = Rp24,36 M (94,22%) (sebelum audit BPK-RI) 



Angka Partisipasi Kasar: 
 SD/MI 2017 = 98,20%, naik 2,08% dari th 2016 

(96,12%) 
 SMP/MTs 2017 = 99,45%, melampaui th 2016 

(95,00%) 

Pendidikan  

 



 SD/MI = 88,68%, lebih tinggi dibanding 2016 
(84,10%) 

 SMP/MTs = 76,60%, lebih tinggi dibanding 2016 
(71,09%) 

Angka Partisipasi Murni 
 



Tingkat Kelulusan: 
• SD/MI = 100% 
• SMP/MTs = 100% 



Angka Putus Sekolah 

SD/MI = 0,01% melampaui target 0,02% 
SMP/Mts = 0,02% sesuai target 



Angka Rata-rata Lama Sekolah 

Tercapai 9,40 tahun, melampaui target 8,84 tahun 



Kesehatan 

73,4 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu), 

lebih rendah dibanding target 87,5 per 100.000 kelahiran hidup 

Angka Kematian Ibu 



Angka Kematian Bayi  
per 1.000 KH  

Realisasi 

 8,32/1.000 
Target 

 8,75/1.000 
Lebih rendah dari 



Angka Kesakitan DBD  
57,34 per 100.000 (534 kasus), lebih rendah 
dibanding tahun 2016 sebesar 262,95 per 
100.000 (2.442 kasus) 



Balita Gizi Buruk 

2017 = 0,41% 
(202 Balita gizi buruk dari 48.865 Balita 
yang diukur, sudah melampaui target 
DIY sebesar 1%) 



Persentase kesembuhan  
pengobatan TBC  

2017 = 72,8%  

meningkat dibandingkan 
tahun 2016 (60,8%) 



Angka Prevalensi HIV-AIDS   
Tahun 2017  0,09% 
endemitas kasus HIV tergolong baik 



2017 = 73,47 tahun  
2016 = 73,44 tahun 

Usia Harapan Hidup 



Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan sebanyak 
56 ruas jalan, total panjang 119,4 km 

Rehabilitasi peningkatan jalan sebanyak 30 
ruas jalan dengan total panjang 33 km 
 

Total panjang jalan beraspal kondisi 
mantap total = 452,18 km atau 74,18% 



Irigasi kondisi baik 2017 sepanjang 
188.541,38 meter 
Daerah Irigasi terlayani air seluas 

7.007,35 Ha atau 81,16% 



 RDTR, Peraturan Zonasi, dan KLHS Kecamatan 
Bambanglipuro dan Kecamatan Dlingo; 

 Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Piyungan, 
Pansela, Jetis, dan Pundong 



Kebijakan pembangunan perumahan rakyat  
dan kawasan permukiman 

 Penanganan 557 unit rumah tidak layak huni 
 Operasional empat unit Rusunawa 
 Penataan Kawasan Kumuh di Pedukuhan Pacetan, 

Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon; 
 Penyediaan areal pemakaman umum di Kecamatan 

Imogiri 



Ketentraman, Ketertiban Umum, 

dan Perlindungan Masyarakat 

 Cakupan pelanggaran Kamtrantibmas yang 
ditindaklanjuti sebesar 100% 

 Target 14 kawasan tertib tercapai 100% 
 Cakupan pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti 

tercapai 100% 



Urusan Sosial 

Peningkatan pengurus SDM panti dari 26 panti 
asuhan dan lembaga kesejahteraan sosial 

Layanan antar jemput klien psikotik sebanyak 
76 kali ke atau dari rumah sakit atau panti 
rehab  



Pembangunan ketenagakerjaan 

Angka pengangguran tahun 2017 
sebesar 3,12% atau sebanyak 17.440 
jiwa 



Pembangunan 

berwawasan gender dan 

perlindungan anak 

Upaya yang dilakukan: 

 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera 
 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah taman 

kanak-kanak 
 Optimalisasi Pokjanal Posyandu 
 Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan Balita 



Urusan Pangan 

 Ketersediaan energi pada tahun 2017 sebesar 2.993 kilo kalori 
per kapita per hari dari target sebesar 3.080 kilo per hari atau 
pencapaian sebesar 97,18% 

 Ketersediaan protein pada tahun 2017 sebesar 78,36 gram per 
kapita per hari dari target sebesar 72,2 gram per kapita per 
hari atau pencapaian sebesar 108,53% 

 Cadangan pangan pemerintah sampai tahun 2017 sebanyak 7,03 
ton beras 



Urusan wajib pertanahan 

Upaya yang dilakukan: 

 Pendaftaran 400 bidang tanah warga di kantor pertanahan 
kabupaten Bantul lewat kegiatan Proda 

 Sertifikasi tanah kas desa sebanyak 54 bidang, rekomendasi Bupati 
ke Gubernur sebanyak 75 dan sosialisasi sebanyak empat kali 
mengenai pemanfaatan tanah kas desa 

 Program pendaftaran tanah sistem lengkap sejumlah 26.000 
bidang 

 Pemanfaatan tanah Sultan Ground dengan mengajukan 
permohonan kekancingan sebanyak 14 bidang tanah 



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017 = 45,10 
  

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016 = 23,35 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 



Kependudukan & Capil 

 

 Perekaman KTP elektronik target 100% tercapai 99,07% 
 Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun target 81% 

tercapai 91,74% 
 Inovasi SAPA 30 menit “Siji Entuk Papat” (Situpat) yaitu 

NIK, akta, KK, dan KIA 



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Upaya yang di lakukan : 
 

 Bantuan keuangan khusus kepada masyarakat untuk 
pembangunan sarana dan prasarana pembangunan fisik 
obyek wisata, dan kawasan kuliner 

 Penyiapan masyarakat pengelolaan air bersih pedesaan 
 Pelatihan keterampilan usaha ekonomi desa 
 Pengembangan teknologi tepat guna 
 Penyelenggaraan lomba desa 



KB & Keluarga Sejahtera 

 

Pasangan usia subur 145.476, tahun 2016 
sebanyak 149.683 

Kepesertaan KB baru akseptor 10.826 (th 2016 
sebanyak 13.837) 

Angka unmetneed  8,35% (th 2016 sebesar 
5,87%) 



Perhubungan 

 Total kendaraan lolos uji 2017 = 17.576 
unit (87,42% dari 20.000 kendaraan 
wajib uji) 
Persentase ketersediaan simpul 

mencapai 47% 
3.296 LPJU yang terpelihara 
Jumlah rambu lalu lintas baru yang 

terpasang188 unit 
Pengadaan & pemasangan marka jalan, 

tahun 2017 seluas 1.488,51 m2 
meningkat dari tahun 2016 seluas 1.373 
m2. 
Moda angkutan darat dilayani 3 

perusahaan = 15 trayek dengan 193 unit 
bus 



Komunikasi & Informatika 

 

 Pengembangan layanan internet gratis; 
 Bimbingan teknis di seluruh desa di wilayah Kabupaten 

Bantul 
 Siaran Taman Gabusan TVRI, Wedang Ronde, Gardu 

Projotamansari 
 Terbentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi 

di masing-masing OPD 
 Dialog interakif di radio 



Koperasi & UKM  

2016 
• 21.567 UKM 
• 90.117 Tenaga kerja 

2017  
• 22.310 UKM (3,4%) 
• 99,008 Tenaga kerja 



Penanaman Modal  

Pertumbuhan investasi mencapai 12,72% 
melampaui target 8,60% 
Layanan perizinan dan nonperizinan tepat 

waktu mencapai 70,98% 
Indeks kepuasan masyarakat mencapai 83,08, 

melebihi target 78,5 

Capaian : 



Kepemudaan & Olahraga 

 Sukses penyelenggaraan Porda DIY ke-14 
sebagai juara II 
Juara umum paralimpic pelajar daerah DIY 

tahun 2017 dengan meraih tujuh mendali 
emas, tujuh mendali perak, dan empat 
mendali perunggu 
Juara umum pekan olahraga pelajar daerah 

tingkat DIY dengan perolehan 58 mendali 
emas, 50 mendali perak, dan 50 mendali 
perunggu 
Juara 1 tingkat nasional pemuda pelopor 

bidang sosial budaya dan pariwisata atas 
nama Arsa Rintoko 
Juara 2 tingkat nasional pemuda pelopor 

bidang pengolahan SDA dan lingkungan atas 
nama DEVRIYANTO 



Statistik 

 Perhitungan inflasi, Gini ratio, PDRB, dan Nilai Tukar 
Petani 



Urusan persandian: 

 Peningkatan kapasitas sumber daya 
aparatur 

 Kemitraan pengembangan wawasan 
kebangsaan 

 Pencegahan dini dan penganggulangan 
korban bencana alam 

 Penegakan Perda dan penigkatan 
pemberantasan penyakit masyarakat 



Kebudayaan 

  Penyelenggaran 488 pentas kesenian dan budaya 
daerah meliputi wayang, ketoprak, jathilan, reog, 
pentas seni religi, hadroh, dan lain-lain 

 Penyusunan database bidang kebudayaan 

Indeks pembangunan kebudayaan tahun 2017 adalah 57,01 



Perpustakaan 

 

 Peningkatan koleksi dari 102.209 buku tahun 2016 
menjadi 104.300 buku pada tahun 2017 

 Peningkatan judul buku dari 38.782 judul buku pada 
tahun 2016 menjadi 40.300 judul buku pada tahun 2017 

 Supervisi dan pembinaan perpustakaan desa dan 
komunitas 

 Pembentukan dan pelatihan pengolahan bahan pustaka 
perpustakaan sekolah, desa, masjid, dan komunitas 

 



Kearsipan  

Bimbingan teknis bagi 135 petugas arsip 
Peningkatan sistim administrasi 
kearsipan 
Penyelemtan dan pelestarian dokumen 
dan arsip daerah 



Kelautan & Perikanan 

 

2016 
Perikanan budidaya 11.363.724 kg 
Perikanan tangkap 827,5 ton 

2017 
Perikanan budidaya 12.027.236 kg 
Perikanan tangkap 885,35 ton 



2016 
Rp12,480 M 

2017 
Rp19,59 M  

PAD & Pariwisata 

 

 Pengembangan pemasaran pariwisata; 
 Pengembangan destinasi pariwisata; 
 Pengembangan kemitraan dalam bidang pariwisata.   



Pertanian  

 

 Pada tahun 2017 target pertumbuhan produksi 
tanaman sebesar 0,101% dan terealisasi sebesar 
0,113% 

 Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan 
ditargetkan sebesar 0,150% dan terealisasi 
sebesar 0,165% 



Energi & Sumberdaya Mineral 

 Pendataan potensi energi dengan output 

kajian geothermal di Parangwedang 
Kretek yang cocok digunakan untuk 
pariwisata 
 
 



Perdagangan 

 

 25 pasar dalam kondisi baik 
 Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai kabupaten tertib ukur 
 Pasar imogiri mendapatkan sertifikat pasar ber-SNI dari Badan 

Standarisasi Nasional 
 Kinerja nilai ekspor tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun 

2016 sebesar $79.200.365 (7,09%) 
 Sektor perdagangan memberikan sumbangan sekitar 8,92% dalam 

struktur PDRB Bantul, meningkat dibandingkan tahun 2016 dengan 
kontribusi 8,46% 

 



Industri 
 
Potensi IKM sebanyak 75 sentra lokasi IKM 

dengan jumlah pengrajin 22.645, dan 
menyerap tenaga kerja sebanyak 99.920 
orang 
Kontribusi PDRB sebesar 15,17% dan laju 

pertumbuhan industri sebesar 3,47% 
Bantul dinobatkan sebagai kabupaten kreatif 

oleh tim penilai Mandiri Kabupaten/Kota 
Kreatif Indonesia dari Badan Ekonomi Kreatif 



Transmigrasi 

  UPT Simpang tiga SP 5, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 

Provinsi Sumatra Selatan, sejumlah tiga KK atau 11 jiwa 

 UPT Bukit Aren, Kabupaten Gorontalo, Provinsi 

Gorontalo, sejumlah dua KK atau empat jiwa 

 UPT Kabera, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi 

Tengah, sejumlah dua KK atau enam jiwa 

 UPT Parudongka, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi 

Tenggara sejumlah lima KK atau 17 jiwa  



Perencanaan 

Penyusunan LKPJ 
Penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS 
Pengendalian perencanaan 

pembangunan daerah 
Penyusunan perencanaan umum 

hasil Musrembang 
Penyusunan perubahan RPJMD 



Keuangan 

Fasilitasi penyaluran belanja PPKD 
Penyusunan analisa standar belanja 
Penyusunan standar satuan harga 
Penyusunan rancangan peraturan daerah 

tentang APBD 
Penyusunan Raperbub tentang 

penjabaran APBD 
Penyusunan rancangan peraturan daerah 

tentang perubahan APBD 
Penyusunan rancangan peraturan kepala 

daerah tetang penjabaran perubahan 
APBD 



Kepegawaian serta 
pendidikan dan pelatihan 

Uji kompetensi dan psikologi 
Pendidikan dan pelatihan PNS 
Pengembangan Diklat 
Pengelolaan pendidikan PNS 
Pemberian penghargaan bagi PNS yang 

berprestasi 
 



Penelitian dan 
Pengembangan 
 

Koordinasi, fasilisasi, dan monev pengabdian 
masyarakat yang dilaksanakan perguruan 
tinggi 

Koordinasi kegiatan penelitian dan 
pengembangan serta kerjasama dengan 
perguruan tinggi 

Fasilitasi atau koordinasi pemberian CSR dari 
lembaga 

Penyusunan kajian-kajian untuk 
pengembangan 



 Pengembangan wawasan kebangsaan 
 Kemitraan pengembangan wawasan 

kebangsaan 
 Pemberdayaan masyarakat untuk 

menjaga ketertiban dan keamanan 
 Peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat 
 Pendidikan politik masyarakat 

Kesatuan Bangsa dan 
Politik Dalam Negeri 



Pengawasan  

Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bantul menindaklanjuti laporan 
hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD, LHP ADTT, LHP Kinerja 
Inspektorat, dan LHP pemeriksaan khusus kepada OPD atau unit kerja 
obyek pemeriksaan dengan capaian sebesar 91,78% dari target yang 
ditetapkan sebesar 90%. 
 



Penunjang pemerintahan 
umum 

26 Raperda disetujui oleh DPRD 
Dokumen kajian kebijakan pengembangan 

investasi dan kerjasama 
Tersusunya 45 MoU dan 108 perjanjian 

kerjasama 
Pemasangan 25 titik pilar batas wilayah 

Kabupaten Bantul dengan wilayah Kabupaten 
Gunungkidul 

Dokumen laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

 Informasi laporan penyelenggaraan pemerintah 
daerah 



Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi dana tugas 
bantuan dari Kementrian Pertanian RI dengan hasil; 

Peningkatan produksi sayuran dan 
tanaman obat 

Peningkatan usaha dukungan manajemen 
teknis 

Dana Tugas Bantuan 



Hal-hal dalam penyelenggaraan tugas 
umum pemerintah Kabupaten Bantul 

 112 MoU dan 37 perjanjian kerjasama dengan daerah atau 
institusi lain 

 32 MoU dan 69 perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga 
 12 kali koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan 

daerah 
 Pemasangan 25 pilar batas wilayah 
 Diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 tahun 2017 

tentang Penegasan Batas Desa 
 Mewujudkan kawasan perkotaan Yogyakarta kawasan strategis 

BKM, kawasan strategis pantai selatan, kawasan strategis 
industri Sedayu dan Piyungan, kawasan strategis desa wisata 
dan kerajinan GMT dan Kajigelem, dan kawasan strategis  
gumuk pasir Parangtritis 

 Angka kriminalitas pada tahun 2017 adalah 7,4 kasus per 
10.000 penduduk 



Indikator Kinerja sasaran 
pembangunan 

Terdapat 19 indikator kinerja sasaran pembangunan daerah 
dengan rata-rata capaian indikator sebesar 94,44% atau disebut 
kategori sangat tinggi 



Keuangan 
Cash-inflow tahun anggaran 2017 
sebesar 2,34 trilyun rupiah 
 Pendapatan daerah 2,08 trilyun 

rupiah 
 Penerimaan pembiayaan daerah 

261.38 milyar rupiah 
 
 Cash-outflow tahun anggaran 2017 
sebesar 2,10 trilyun rupiah 
 Belanja dan transfer daerah 

2,07 trilyun rupiah 
 Pengeluaran pembiayaan daerah 

24,36 milyar rupiah 

Sisa perhitungan anggaran tahun 2017 sebesar 246,84 
milyar rupiah 



TERIMA KASIH 


