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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu predikat yang melekat pada kota Yogyakarta adalah Kota 

Budaya. Keanekaragaman seni dan budaya, kekayaan peninggalan sejarah 

kerajaan Mataram Islam dan keanekaragaman  warisan budaya baik yang 

bersifat tangible maupun intengible menjadikan kota Yogyakarta sebagai pusat 

budaya yang memerlukan penanganan khusus untuk menjaga keberlangsungan 

pelestarian dan pengembangannya.  

Terbentuknya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, merupakan instansi 

dalam Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang kebudayaan.  

Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka 

mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan  daerah. Dinas 

Kebudayaan Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) yang 

memuat rencana kinerja dalam kurun waktu pelaksanaan 5 ( lima ) tahun 

berdasarkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

nomor 11 tahun  2017. 

  

 Penyusunan dokumen Rencana Strategis merupakan pelaksanaan 

amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Di dalam pasal 272 ayat 1 Undang-undang nomor 23 

tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah diamanatkan bahwa setiap Satuan 

Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Sesuai dengan ketentuan itu, maka Dinas 

Kebudayaan  Kota Yogyakarta sesuai dengan kewenangannya menyusun 

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022. 

Dokumen Rencana Strategis merupakan pedoman bagi setiap Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam organisasi pemerintahan selama lima 

tahun . Oleh karena itu penyusunan Renstra mengacu pada Visi yang tertuang 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah . Adapun Visi  

Pembangunan kota  Yogyakarta seperti tercantum dalam RPJMD  Kota 

Yogyakarta adalah “ Meneguhkan  Kota  Yogyakarta  Sebagai  Nyaman  Huni 

dan Pusat  Pelayanan  Jasa  yang  Berdaya  Saing  Kuat  Untuk  
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Keberdayaan  Masyarakat Dengan  Berpijak  Pada  Nilai  Keistimewaan “.  

Rumusan Visi tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kota Yogyakarta 

yang didominasi oleh sumber daya budaya sebagai salah satu modal 

pembangunan. Sumber daya budaya diharapkan dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan ketahanan budaya dan jati diri masyarakat. 

Renstra Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta merupakan dokumen 

perencanaan lima tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan 

dapat menjadi pedoman pelaksanaan program kegiatan. Selanjutnya dokumen 

Renstra Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta  mencakup Visi dan Misi, kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

Dinas Kebudayaan sebagai unsur pemerintah, maupun yang dilaksanakan oleh 

para pemangku kepentingan dan masyarakat. 

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Hubungan Renstra dengan RPJMD 

RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai 

pedoman penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan DIY yang disusun 

sebagai dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan bersifat 

indikatif. 

b. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (Renja-

SKPD) 

Renja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta sebagai dokumen perencanaan 

tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. 

Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya 

dapat digambarkan dalam dua bagan berikut ini. 

 

1.  Keterkaitan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan 
 

 

 

 

Di Dijabarkan 

 

 

Pedoman                                                        Diacu  

  Pedoman 

 

 

RPJM 

Daerah 

Renstra 

PD 

RKP 

Daerah 

Renja  

PD 
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Kepala Daerah memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk perencanaan 

pembangunan selama masa jabatannya. Visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala 

Daerah ditangkap oleh Kepala PD yang kemudian dituangkan dalam tujuan dan 

sasaran Renstra. Dengan demikian tujuan dan sasaran PD disusun untuk 

mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah. Keterkaitan antara 

RPJMD dengan Renstra PD dapat digambarkan dalam bagan  di bawah ini. 

 

2.  Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Renstra PD 

 

 

 

 

  

  

     

        Visi Misi SKPD disusun 

         Untuk mendukung 

         Atau mewujudkan Visi 

         Misi Kepala Daerah 

 

Pedoman 

 

 

 

 

          

1.2. Landasan Hukum 

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan  Kota Yogyakarta Tahun 

2017-2022, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan 

adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa 

Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 

  

 

Kepala Daerah 

 

Kepala PD 
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Tujuan 

Sasaran 
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5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar 

Budaya; 

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta; 

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;  

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025; 

17. Peraturan Daerah Kota  Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010-2029  

18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  

19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-

2022; 
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20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas,  fungsi dan Tata Kerja Dinas  Kebudayaan 

Kota Yogyakarta; 

1.3. Maksud Dan Tujuan 

Renstra Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2017—2022  

disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan bagi Dinas 

Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 

Perangkat Daerah secara partisipatif. Berdasarkan pertimbangan ini, 

maka Renstra Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta disusun dengan 

maksud sebagai berikut:  

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas 

Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam menentukan arah kebijakan dan 

strategi pembangunan, prioritas kegiatan tahunan yang akan 

dituangkan ke dalam Renja  Perangkat Daerah; 

2. Menyediakan satu pedoman jangka menengah untuk menentukan 

arah pembangunan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan 

mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi ke masa depan. 

3. Menyediakan satu materi kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur 

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta 

dan DPRD Kota Yogyakarta untuk memahami dan menilai arah 

kebijakan dan strategi pembangunan 5 (lima) tahun Dinas yang 

dijabarkan ke dalam arah kebijakan tahunan. 

4. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan 

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan Kota 

Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas 

Kebudayaan Kota Yogyakarta. 

 
1.4 Sistematika Penulisan 

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun 

2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 

HALAMAN JUDUL  

   

 

  

DAFTAR ISI       

DAFTAR TABEL      

BAB I PENDAHULUAN       

 1.1 Latar Belakang      

 1.2 Landasan Hukum       
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

Lingkup wilayah penanganan urusan kebudayaan kota Yogyakarta dibatasi 

dengan letak geografis kota Yogyakarta yaitu diantara 110° 24’ 19” dan 110° 28’ 53” 

bujur timur, 7° 49’ 26” dan 7° 15’ 24” Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 

114 m diatas permukaan laut. Wilayah kota Yogyakarta sebela utara berbatasan 

dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul 

dan Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul serta sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. 

Wilayah Kota Yogyakarta relatif kecil yaitu hanya 3.250 Ha atau 32,50 km² 

(1.02%) dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan jarak terjauh dari 

utara ke selatan kurang lebih 7,50 km dan dari barat ketimur kurang lebih 5,60 km. 

Secara administratif terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel. 2.1, Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta 

No Kecamatan Kelurahan No Kecamatan Kelurahan 

1 Mantrijeron 1. Gedongkiwo 
2. Suryodiningrat

an 
3. Mantrijeron 

8 Pakualaman 1. Purwokinanti 
2. Gunungketur 

2 Kraton 1. Patehan 
2. Panembahan 
3. Kadipaten 

9 Gondomanan 1. Prawiridirjan 
2. Ngupasan 

3 Mergangsan 1. Brontokusuma
n 

2. Keparakan 
3. Wirogunan  

10 Ngampilan 1. Notoprajan 
2. Ngampilan 

4 Umbulharjo 1. Giwangan 
2. Sorosutan 
3. Pandeyan 
4. Warungboto 
5. Tahunan 
6. Muja Muju 
7. Semaki 

11 Wirobrajan 1. Patangpuluhan 
2. Wirobrajan 
3. Pakuncen 

5 Kotagede 1. Prenggan 
2. Purbayan 
3. Rejowinangun 

12 Gedongtengen 1. Pringgokusuman 
2. Sosromenduran 

6 Gondokusuman 1. Baciro 
2. Demangan 
3. Klitren 
4. Kotabaru 
5. Terban 

13 Jetis 1. Bumijo 
2. Gowongan 
3. Cokrodiningrata

n 

7 Danurejan 1. Suryatmajan 
2. Tegalpanggun

g 
3. Bausasran 

14 Tegalrejo 1. Tegalrejo 
2. Bener 
3. Kricak 
4. Karangwaru 
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2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.1.1 Pembentukan Perangkat Daerah 

Dinas Kebudayaan  Kota Yogyakarta dibentuk bentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Kota Yogyakarta  dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas,  fungsi dan Tata Kerja Dinas  

Kebudayaan Kota Yogyakarta. 

Dinas Kebudayaan  Kota Yogyakarta  mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan  asas otonomi dan tugas 

pembantuan di bidang kebudayaan. Guna melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud,  Dinas Kebudayaan  Kota Yogyakarta mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan; 

2. Penyelenggaraaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

kebudayaan; 

3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan; 

4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, 

keuangan, evaluasi, pelaporan; dan 

5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan dibidang 

kebudayaan. 

 

2.1.2 Rincian Tugas Pokok 

A. Kepala Dinas 
1. menyusun konsep kebijakan walikota di bidang kebudayaan 

berdasarkan   peraturan perundang-undangan sebagai  

bahan arahan operasional; 

2. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana 

strategis dan rencana kerja Dinas; 

3. mengendalikan dan merumuskan segala bentuk pelaporan 

dalam bidang tugasnya; 

4. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan 

sistem dan prosedur, tata hubungan kerja dinas; 

5. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program 

kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkup Dinas; 

6. mengkoordinasikan penyusunan strategi pelaksanaan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) jika  ada; 

7. membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan 

petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan pelayanan kegiatan di bidang 

kebudayaan; 

8. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan; 

9. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di 

bidang kebudayaan; 
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10. melaksanakan pembinaan operasional di bidang kebudayaan 

dalam rangka peningkatan kinerja Dinas; 

11. mengevaluasi permasalahan bidang kebudayaan untuk  

dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun 

lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan; 

12. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan 

pelaksanaan  koordinasi dan  kerjasama dengan instansi  

terkait dan lembaga lainnya di bidang kebudayaan ; 

13. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan 

pembinaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas; 

14. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan uraian 

tugas dan tanggung jawab masing-masing unit yang ada di  

lingkungan Dinas; 

15. mendistribusikan tugas  dan  memberi petunjuk  

pelaksanaannya kepada para bawahan; 

16. menyusun   dan   menyampaikan  bahan   penyusunan   

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas; 

17. melaksanakan  monitoring, evaluasi,  dan  menilai prestasi  

kerja pelaksanaan tugas   bawahan   secara   berkala   

melalui  sistem penilaian yang tersedia; 

18. melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit 

jabatan fungsional tertentu; 

19. mengkoordinasikan  penyusunan   dan   menyampaikan  

laporan kepada  Walikota tentang  pelaksanaan  kegiatan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan    dan    pelayanan   

umum    di      bidang kebudayaan  sebagai bahan evaluasi 

dan informasi secara berkala kepada Walikota; 

20. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 

sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan 

21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 

 

B. SEKRETARIAT 

a. Sekretaris 

1. mengumpulkan bahan dan data penyusunan kebijakan 

dan  petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas 

dan fungsi di bidang kebudayaan; 

2. menyelenggarakan koordinasi pengumpulan dan 

pengolahan bahan perencanaan program kerja, kegiatan 

dan anggaran di lingkungan Dinas; 

3. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen 

perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran; 

4. menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan teknis 

operasional  pengelolaan keuangan  dan  umum yang

 meliputi kepegawaian, tata   naskah dinas dan 

kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, 

kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas; 

5. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan 

pengelolaan teknis operasional pengelolaan penatausahaan, 
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pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi 

kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, 

pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, 

protokoler serta perjalanan dinas; 

6. menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan 

petunjuk teknis kebutuhan, perumusan rancangan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan  dengan ketugasan 

Dinas; 

7. menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan 

petunjuk teknis  kebutuhan, perumusan sistem dan 

prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan 

tatalaksana; 

8. menyelenggarakan penyiapan  bahan   koordinasi  dan 

petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan 

perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, 

pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan 

penghapusannya; 

9. menyelenggarakan penyiapan bahan kelengkapan 

persyaratan dalam rangka usulan pengadaan, mutasi, 

kedudukan,  kesejahteraan  pegawai, cuti, penilaian, 

pemberian penghargaan, pemberian sanksi/ hukuman, tata  

usaha kepegawaian, pemberhentian/ pensiun serta 

pariwisata dan pelatihan pegawai; 

10. menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dengan 

masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas dalam 

rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi 

dan pelaporan Dinas; 

11. menyelenggarakan pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan 

dokumen dan memverifikasi lampiran pengajuan bukti-bukti 

pembayaran; 

12. menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan seluruh 

transaksi dan realisasi penggunaan anggaran; 

13. menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan laporan 

pertanggung jawaban   keuangan di lingkungan Dinas secara 

berkala; 

14. menyelenggarakan penyiapan  bahan usulan kebutuhan 

pegawai; 

15. menyelenggarakan penyiapan rancangan kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai; 

16. menyelenggarakan penyiapan bahan  pembinaan disiplin 

pegawai; 

17. menyelenggarakan penyiapan bahan dan melaporkan 

formasi, penempatan pegawai, serta  daftar  urut 

kepangkatan; 

18. menyelenggarakan penyiapan bahan usulan kenaikan 

pangkat /gaji berkala; 

19. menyelenggarakan penyiapan bahan penilaian pelaksanaan 

pekerjaan di lingkungan Dinas; 
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20. menyelenggarakan penyiapan bahan dan koordinasi 

penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan  program di 

lingkungan Dinas; 

21. menyelenggarakan penyampaian dokumen laporan dan 

evaluasi pelaksanaan program kepada pihak yang terkait; 

22. menyelenggarakan pelayanan naskah  dinas, kearsipan, 

pengetikan/ penggandaan/pendistribusian; 

23. menyelenggarakan pelayanan kebutuhan serta 

perawatanruang  kerja,  ruang  rapat/pertemuan   dan 

sarana/prasarana kantor; 

24. menyelenggarakan pelayanan pengurusan perjalanan dinas, 

kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan 

kerumahtanggaan lainnya; 

25. menyelenggarakan pengadaan  barang   daerah   sesuai 

kebutuhan; 

26. menyelenggarakan pemeliharaan barang daerah; 

27. melaksanakan fasilitasi penyusunan  informasi jabatan dan 

beban kerja; 

28. menyelenggarakan administrasi  keuangan  yang meliputi 

pembukuan,  anggaran, verifikasi, perbendaharaan, 

penghitungan gaji, lembur, kesejahteraan pegawai, pembinaan 

kebendaharaan; 

29. menyelenggarakan pelaksanaan analisis dan pengembangan 

kinerja Sub Bagian; 

30. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan fungsi 

dan ketugasan. 

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1. menyusun   rencana   operasional  kegiatan  Sub   Bagian 

Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan dan peraturan perundang-undangan; 

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 

serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan 

baik secara  langsung  maupun  tidak langsung  guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

3. menyiapkan bahan  koordinasi dengan Sekretariat dan 

Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun 

tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, 

serta  untuk  mengevaluasi permasalahan  agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan 

di  bidang administrasi umum dan kepegawaian serta 

regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. menyiapkan bahan  penyusunan  petunjuk  teknis  dan 

naskah  dinas     yang berkaitan  dengan kegiatan 

administrasi umum dan administrasi kepegawaian sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

6. melayani kegiatan surat menyurat, tata laksana, 

perlengkapan/ perbekalan, kehumasan, dokumentasi, 
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perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga, dan 

pengelolaan barang; 

7. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, 

pengetikan, penggandaan dan pendistribusian; 

8. memberikan pelayanan  penerimaan tamu,  kehumasan 

dan protokoler; 

9. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan 

kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 

10. melayani keperluan  dan  kebutuhan serta perawatan 

ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, 

telepon dan sarana/ prasarana kantor; 

11. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan 

sarana prasarana kantor; 

12. melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana 

prasarana kantor dan pemeliharaan gedung; 

13. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, 

perawatan   dan   usulan  penghapusan sarana prasarana 

kantor; 

14. melaksanakan pengendalian, perencanaan, pengadaan 

barang inventaris dinas; 

15. melaksanakan  penatausahaan   kepegawaian dan usulan 

pendidikan dan pelatihan pegawai; 

16. melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya 

pegawai; 

17. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan 

beban kerja; 

18. melaksanakan kompilasi inventarisasi barang, mutasi 

barang, dan usulan penghapusan sarana prasarana UPT; 

19. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat; 

20. melaksanakan administrasi  kegiatan  melalui Sistem 

Informasi  yang  berkaitan  dengan Umum  dan Kepegawaian; 

21. melaksanakan pengumpulan dan mengelola Penataan 

tatalaksana, Standar Operasional Prosedur, Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM),    SPEKOP, dan   Standar 

Pelayanan  Publik   (SPP),  Sistem   Pengendalian   Internal 

Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB), Budaya Pemerintahan, Pengembangan 

Zona Integritas  (ZI),  dan  Pengembangan Sistem Manajemen 

Mutu (SMM); 

22. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data  dan 

penyimpanan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka 

pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas; 

23. melaksanakan fasilitasi usulan pengadaan, kenaikan 

pangkat, mutasi,  kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, 

pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, 

pemberhentian/ pensiun serta pendidikan dan pelatihan 

pegawai selain satuan pendidikan; 

24. melaksanakan fasilitasi pembinaan pegawai; 

25. memfasilitasi usulan pemberian penghargaan; 

26. memfasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai; 
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27. melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Dinas; 

28. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi 

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 

sistem penilaian yang tersedia; 

29. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

30. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berdasarkan  kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

31. melaksanakan tugas kedinasan lain  yang  diberikan 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya 

 

c. Kepala Sub Bagian  Keuangan 

1. menyusun rencana operasional kegiatan Sub Bagian 

Keuangan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan 

peraturan perundang-undangan; 

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 

serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan 

baik secara langsung maupun tidak langsung  guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

3. menyiapkan bahan  koordinasi dengan Sekretariat dan 

Bidang di    lingkungan Dinas baik secara langsung maupun 

tidak langsung untuk  mendapatkan masukan, informasi, 

serta untuk mengevaluasi permasalahan  agar diperoleh hasil 

kerja yang optimal; 

4. mempelajari  dan  mengkaji peraturan perundang- undangan 

di bidang administrasi keuangan serta regulasi sektoral 

terkait lainnya guna  mendukung   kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

5. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan 

naskah dinas     yang berkaitan dengan kegiatan 

administrasi keuangan sesuai dengan   peraturan 

perundang-undangan; 

6. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas; 

7. mengkoordinasikan  ketugasan  satuan  pengelola 

keuangan; 

8. melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada 

pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tatakala 

kegiatan; 

9. melaksanakan pengujian, penelitian, verifikasi permintaan 

pembayaran   pelaksanaan kegiatan  dan menyiapkan surat 

permintaan membayar; 

10. membuat usulan  pengajuan gaji, perubahan gaji, 

pemotongan gaji,    pendistribusian  gaji    dan  pengajuan 

kekurangan gaji  pegawai; 

11. melaksanakan  administrasi kegiatan melalui  Sistem 

Informasi Keuangan; 

12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi 

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 

sistem penilaian yang tersedia; 
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13. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berdasarkan  kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

15. melaksanakan   tugas   kedinasan   lain   yang  diberikan 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

1. merencanakan operasional kegiatan Sub Bagian 

Perencanaan, Evaluasi  dan Pelaporan berdasarkan hasil 

evaluasi kegiatan dan peraturan perundang-undangan; 

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 

serta memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan 

baik secara langsung  maupun   tidak  langsung  guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

3. menyiapkan bahan  koordinasi dengan Sekretariat dan 

Bidang di    lingkungan Dinas baik   secara   langsung maupun 

tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, 

serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil 

kerja yang optimal; 

4. mempelajari   dan    mengkaji   peraturan     perundang- 

undangan 

5. di  bidang   perencanaan,    evaluasi   dan pelaporan serta  

regulasi sektoral terkait  lainnya guna mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

6. menyiapkan  bahan  penyusunan  petunjuk  teknis  dan 

naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

7. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan, 

pengendalian, evaluasi dan pelaporan dengan masing- 

masing unsur organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas; 

8. melaksanakan  penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas; 

9. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Dinas; 

10. melaksanakan inventarisasi data program, kegiatan dan 

anggaran dalam   rangka   pelaksanan  evaluasi   dan 

pelaporan kinerja Dinas; 

11. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis 

kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata 

hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan 

organisasi dan tatalaksana; 

12. menyiapkan  bahan  koordinasi, petunjuk teknis kebutuhan 

dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan ketugasan Dinas; 
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13. melaksanakan pengolahan data dan menyusun dokumentasi 

pelaksanaan teknis kegiatan; 

14. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Walikota, LPPD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, 

Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, 

Indikator Kerja Kunci, Standar Pelayanan  Minimal (SPM), 

Evaluasi  Rencana Kerja, Laporan Bulanan,  Laporan 

Triwulan, serta  segala bentuk pelaporan lainnya lingkup 

dinas. 

15. Melaksanakan administrasi kegiatan melalui Sistem Informasi 

yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, evaluasi 

dan pelaporan; 

16. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem 

penilaian yang tersedia; 

17. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan masukan guna  kelancaran  pelaksanaan  tugas; dan 

19. melaksanakan tugas  kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

C. BIDANG   PELESTARIAN WARISAN & NILAI BUDAYA 

a. Kepala Bidang Pelestarian Warisan  dan  Nilai Budaya 

1. merumuskan program kerja Bidang Pelestarian Warisan & 

Nilai Budaya berdasarkan hasil evaluasi program dan 

kegiatan serta  peraturan  perundang- undangan; 

2. menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan 

Sekretaris dan Kepala Bidang di  lingkungan  Dinas maupun  

SKPD   lain baik secara langsung maupun tidak langsung 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

3. mempelajari  dan   mengkaji  peraturan   perundang- 

undangan  bidang  pajak daerah dan pengelolaan 

keuangan serta regulasi  

sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. membina bawahan sesuai dengan   bidang tugasnya serta 

 memberikan  arahan dan petunjuk secara langsung 

maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

5. mengarahkan  pelaksanaan  program dan kegiatan Bidang

 Pelestarian   Warisan dan Nilai Budaya. berdasarkan 

rencana strategik dan rencana kinerja Dinas; 

6. menyiapkan bahan dan konsep kebijakan kepala dinas di 

bidang pelestarian warisan dan nilai budaya; 
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7. menyelenggarakan pengelolaan  data dan  informasi 

pelestarian warisan dan nilai budaya; 

8. menyelenggarakan program dan kegiatan bidang 

pelestarian warisan dan nilai budaya; 

9. menyelenggarakan kegiatan warisan budaya, pengetahuan 

dan teknologi; 

10. menyelenggarakan kegiatan tata nilai budaya; 

11. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan  dan 

pengembangan nilai budaya; 

12. menyiapkan dan mengendalikan regulasi daerah dalam 

rangka perlindungan aktivitas nilai budaya; 

13. menyelenggarakan reaktualisasi dan rekayasa sosial nilai 

budaya serta tata lingkungan budaya; 

14. mengurusi benda-benda bersifat tangible; 

15. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaaan tugas dan 

menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta 

mencari alternatif pemecahannya; 

16. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi 

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 

sistem penilaian yang tersedia; 

17. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 

18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

baik secara  lisan maupun tertulis berdasarkan  kajian dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari 

penyimpangan; dan 

19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

b. Kepala Seksi Warisan Budaya, Pengetahuan & Teknologi 

 

1. menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Warisa 

Budaya,     Pengetahuan & Teknologi berdasarkan hasil 

evaluasi kegiatan dan peraturan perundang-undangan; 

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 

serta  memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan 

baik secara langsung maupun tidak langsung guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan 

Bidang di  lingkungan Dinas maupun SKPD  lain baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

masukan, informasi,  serta  

4. untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh  hasil 

kerja yang optimal; 

5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan 

di bidang Warisan Budaya, Pengetahuan & Teknologi serta 

regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
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6. melaksanakan kegiatan Seksi Warisan Budaya, 

Pengetahuan dan Teknologi; 

7. menyiapkan   bahan    kebijakan,   bimbingan   dan 

pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan Warisan Budaya, Pengetahuan & Teknologi; 

8. melaksanakan pengendalian pelestarian meliputi 

perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan 

budaya kebendaan; 

9. menyiapkan  bahan  pemberian  penghargaan  cagar 

budaya; 

10. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia 

cagar budaya; 

11. melaksanakan pelestarian (perlindungan, pengembangan 

dan pemanfaatan) ilmu pengetahuan dan teknologi; 

12. melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

13. melaksanakan pengelolaan data dan infomasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

14. melaksanakan penyiapan dan pengendalian regulasi dalam 

rangka perlindungan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

15. melaksanakan internalisasi, reaktualisasi dan rekayasa 

ilmu pengetahuan dan teknologi; 

16. melaksanakan penelitian situs, pembaruan data 

kebudayaan, kajian budaya dan  kemitraan dengan Dinas 

Kebudayaan DIY; 

17. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi 

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 

sistem penilaian yang tersedia; 

18. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

19. menyampaikan saran   dan  pertimbangan  kepada atasan 

 berdasarkan   kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan masukan guna  kelancaran pelaksanaan tugas; 

20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

c. Kepala Seksi Tata Nilai  Budaya 

1.  menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Tata Nilai 

Budaya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan 

perundang-undangan; 

2.  membagi  tugas   kepada   bawahan   sesuai   bidang 

tugasnya  serta  memberikan arahan  dan  petunjuk 

kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak 

langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

3.  menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan 

Bidang di  lingkungan Dinas maupun  SKPD  lain baik secara

 langsung  maupun  tidak  langsung  untuk 

mendapatkan masukan,   informasi,  serta   untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 



 

II-12 

 

4. mempelajari dan mengkaji peraturan  perundang-undangan 

di bidang tata nilai budaya serta regulasi sektoral terkait 

lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. melaksanakan kegiatan Seksi Tata Nilai  Budaya; 

6. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, 

petunjuk teknis dan naskah  dinas yang berkaitan dengan 

tata nilai; 

7. melaksanakan pelestarian (perlindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan) tata nilai budaya; 

8. melaksanakan pengembangan tata nilai budaya; 

9. melaksanakan pengelolaan data  dan  infomasi tata nilai 

budaya; 

10. melaksanakan penyiapan dan pengendalian regulasi dalam 

rangka perlindungan tata nilai budaya; 

11. melaksanakan internalisasi, reaktualisasi dan rekayasa 

tata nilai budaya; 

12. melaksanakan diseminasi dalam rangka mendukung 

program kegiatan Seksi Tata Nilai  Budaya; 

13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan  menilai prestasi 

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 

sistem penilaian yang tersedia; 

14. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

15. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berdasarkan kajian   dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

16. melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang diberikan 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

d. Kepala Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman 

1. menyusun   rencana   operasional  kegiatan  Seksi 

Kepurbakalaan dan Permuseuman berdasarkan hasil 

evaluasi kegiatan    dan     peraturan     perundang- 

undangan; 

2. membagi  tugas   kepada   bawahan   sesuai   bidang 

tugasnya  serta  memberikan arahan  dan  petunjuk 

kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak 

langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan 

Bidang di  lingkungan Dinas maupun  SKPD  lain baik secara

 langsung  maupun  tidak  langsung  untuk 

mendapatkan masukan,   informasi,  serta   untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

4. mempelajari dan mengkaji peraturan  perundang-undangan 

di  bidang kepurbakalaan dan permuseuman serta regulasi 

sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

5. melaksanakan program dan kegiatan Seksi Kepurbakalaan 

dan Permuseuman; 
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6. menyiapkan  bahan  kebijakan,  bimbingan  dan 

pembinaan, petunjuk teknis dan naskah  dinas yang 

berkaitan dengan Kepurbakalaan dan Permuseuman; 

7. memfasilitasi pelestarian  dan  pemeliharaan  benda koleksi 

museum; 

8. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dan 

pengembangan museum; 

9. melaksanakan pembinaan dan publikasi museum; 

10. melaksanakan   pengembangan  dan   pemanfaatan 

museum; 

11. melaksanakan registrasi museum dan koleksi; 

12. menyelenggarakan akreditasi museum; 

13. menambah dan menyelamatkan koleksi museum; 

14. mengurusi pemberian rekomendasi dan memberikan fatwa 

desain  untuk  bangunan  heritage pada  titik  – titik strategis; 

15. melaksanakan rehabilitasi  dan peningkatan pembangunan 

heritage di daerah; 

16. melaksanakan penetapan kepurbakalaan dan 

permusiuman skala kota; 

17. melaksanakan diseminasi terkait masalah kepurbakalaan 

dan melaksanakan kemitraan dengan instansi terkait; 

18. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi 

kerja  pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 

sistem penilaian yang tersedia; 

19. menyampaikan  laporan  pelaksanaan  tugas  sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 

20. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berdasarkan   kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

D. BIDANG SEJARAH DAN BAHASA 

a. Kepala Bidang Sejarah dan Bahasa 

1. merumuskan program kerja Bidang Sejarah  dan Bahasa 

berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan serta 

peraturan perundang-undangan; 

2. menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan 

Sekretaris  dan  Kepala Bidang di lingkungan  Dinas maupun 

SKPD  lain baik secara langsung maupun tidak langsung 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta  untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

3. mempelajari dan mengkaji  peraturan   perundang- 

undangan bidang sejarah dan bahasa serta regulasi 

sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

4. membina bawahan sesuai dengan   bidang tugasnya serta 

 memberikan  arahan dan petunjuk secara langsung 
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maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

5. mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

sejarah dan  bahasa.  berdasarkan  rencana strategik dan 

rencana kinerja dinas; 

6. menyiapkan  bahan dan konsep kebijakan Kepala Dinas di 

bidang Sejarah dan Bahasa; 

7. menyelenggarakan pengkajian  sejarah dan peninggalan 

sejarah; 

8. menyelenggarakan pelestarian dan pengembangan bahasa 

dan sastra; 

9. menyelenggarakan penerbitan dan fasilitasi media tentang 

sejarah dan budaya; 

10. menyelenggarakan festival/pameran tentang potensi sejarah 

dan budaya; 

11. menyelenggarakan pengkajian bahasa dan sastra; 

12. menyelenggarakan penerbitan dan fasilitasi media tentang 

bahasa dan sastra; 

13. menyelenggarakan festival/pameran  tentang  potensi 

bahasa dan sastra; 

14. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaaan tugas dan 

menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta 

mencari alternatif pemecahannya; 

15. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan  menilai 

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

melalui sistem penilaian yang tersedia; 

16. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 

17. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan  masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari 

penyimpangan; dan  

18. melaksanakan ketugsan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

b. Kepala Seksi Sejarah 

1. menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Sejarah 

berdasarkan  hasil  evaluasi  kegiatan  dan peraturan 

perundang-undangan; 

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 

serta  memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan 

baik secara langsung maupun tidak langsung guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

3. menyiapkan bahan koordinasi  dengan  Sekretariat dan 

Bidang di  lingkungan Dinas maupun SKPD  lain baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

masukan,  informasi,  serta   untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh  hasil kerja yang optimal; 
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4. mempelajari dan mengkaji  peraturan   perundang- 

undangan di  bidang Sejarah serta  regulasi sektoral terkait 

lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. melaksanakan kegiatan Seksi Sejarah; 

6. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, 

petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan 

Sejarah; 

7. melaksanakan inventarisasi sumber sejarah, dokumentasi 

penyebarluasan informasi, penyusunan data base dan 

sistem informasi geografi sejarah; 

8. menyusun pedoman pemahaman sejarah; 

9. melaksanakan pemetaan sejarah; 

10. melaksanakan penanaman nilai-nilai sejarah dan 

kepahlawanan; 

11. melaksanakan peningkatan pemahaman sejarah dan 

wawasan kebangsaan; 

12. melaksanakan  pengkajian dan penulisan sejarah lokal 

dan sejarah kebudayaan daerah; 

13. melaksanakan penerbitan dan fasilitasi media tentang 

sejarah dan budaya; 

14. melaksanakan festival/pameran tentang  potensi sejarah 

dan budaya; 

15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi 

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 

sistem penilaian yang tersedia; 

16. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas  sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

17. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berdasarkan   kajian dan ketentuan yang berlaku  sebagai 

bahan  masukan  guna  kelancaran pelaksanaan tugas; 

dan 

18. melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diberikan 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

c. Kepala Seksi Bahasa dan Sastra 

1. menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Bahasa dan 

Sastra  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan 

perundang-undangan; 

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 

serta  memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan 

baik secara langsung maupun tidak langsung guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan 

Bidang di  lingkungan Dinas maupun SKPD lain baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar  diperoleh hasil kerja yang optimal; 
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4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan 

di bidang Bahasa dan Sastra serta regulasi sektoral terkait 

lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. melaksanakan kegiatan Seksi Bahasa dan Sastra; 

6. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, 

petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan 

Bahasa dan Sastra; 

7. melaksanakan strategi pelestarian dan pengembangan 

bahasa dan sastra; 

8. menyiapkan regulasi daerah dalam rangka perlindungan 

bahasa dan sastra; 

9. menyiapkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan di 

bidang bahasa  dan  sastra  pada  even regional, 

nasional, dan internasional; 

10. melaksanakan pengkajian bahasa dan sastra; 

11. melaksanakan penerbitan dan fasilitasi media tentang 

bahasa dan sastra; 

12. melaksanakan  festival/pameran   tentang    potensi bahasa 

dan sastra; 

13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi 

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 

sistem penilaian yang tersedia; 

14. menyampaikan laporan  pelaksanaan tugas  sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

15. menyampaikan  saran dan  pertimbangan  kepada atasan 

berdasarkan   kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan masukan guna  kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

E.   BIDANG  ADAT, SENI  DAN TRADISI 

 

a. Kepala Bidang Adat, Seni dan Tradisi 

1. merumuskan program kerja bidang adat,  seni dan tradisi 

berdasarkan  hasil evaluasi program dan kegiatan serta 

peraturan perundang-undangan; 

2. menyelenggarakan koordinasi program kerja dengan 

Sekretaris  dan  Kepala Bidang di lingkungan Dinas maupun 

SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

3. mempelajari  dan   mengkaji  peraturan  perundang- 

undangan bidang  pajak daerah dan pengelolaan keuangan 

serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

4. membina bawahan sesuai dengan   bidang tugasnya serta 

memberikan  arahan dan petunjuk secara langsung 
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maupun  tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

5. mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

adat, seni dan tradisi   berdasarkan rencana strategik dan 

rencana kinerja dinas; 

6. menyiapkan bahan dan konsep kebijakan Kepala Dinas di 

bidang adat, seni dan tradisi; 

7. menyelenggarakan  pelestarian dan pengembangan adat 

dan tradisi; 

8. menyelenggarakan pengkajian strategis pengembangan 

adat dan tradisi; 

9. menyelenggarakan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual adat dan tradisi; 

10. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan adat, 

seni dan tradisi; 

11. menyelenggarakan diseminasi tentang adat, seni dan tradisi 

; 

12. menyelenggarakan publikasi adat, seni dan tradisi; 

13. menyelenggarakan   kemitraan    dengan    berbagai lembaga 

pemerhati budaya, adat, seni dan tradisi; 

14. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaaan tugas dan 

menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta 

mencari alternatif pemecahannya; 

15. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi 

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 

system penilaian yang tersedia; 

16. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 

17.  menyampaikan  saran dan pertimbangan  kepada atasan 

baik    secara lisan  maupun tertulis berdasarkan kajian dan 

ketentuan   yang  berlaku sebagai bahan masukan  guna 

kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari 

penyimpangan; dan 

18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

b. Kepala Seksi Seni dan Film 

1. menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Seni dan Film   

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan 

perundang-undangan; 

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 

serta  memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan 

baik secara langsung maupun tidak langsung guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

3. menyiapkan bahan koordinasi dengan  Sekretariat dan 

Bidang di  lingkungan Dinas maupun SKPD  lain baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh  hasil kerja yang optimal; 
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4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di 

bidang Seni dan Film serta regulasi sektoral terkait lainnya 

guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. melaksanakan program dan kegiatan Seksi Seni dan Film; 

6. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, 

petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan 

seni dan film; 

7. melaksanakan  pengelolaan data  dan  informasi seni dan 

film; 

8. melaksanakan strategi  pelestarian dan pengembangan seni 

dan film; 

9. melaksanakan pengembangan seni dan film; 

10. melaksanakan fasilitasi kegiatan seni dan film; 

11. menyiapkan  regulasi daerah dalam rangka perlindungan 

seni dan film; 

12. menyiapkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan di 

bidang seni dan film  pada even regional, nasional, dan 

internasional; 

13. melaksanakan pengawasan peredaran film dan rekaman 

multimedia; 

14. membuat future seni budaya; 

15. melaksanakan festival seni  budaya  dan  seni  film 

kontemporer; 

16. melaksanakan pembinaan dan pengembangan seni dan film; 

17. melaksanakan diseminasi nilai–nilai  seni  dan perfilman; 

18. melaksanakan fasilitasi pengembangan nilai-nilai seni budaya 

daerah dan seni warisan budaya leluhur; 

19. melaksanakan publikasi kesenian dan pertunjukan melalui 

audiovisual; 

20. melaksanakan monitoring,  evaluasi   dan   menilai prestasi 

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 

sistem penilaian yang tersedia; 

21. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

22. menyampaikan saran  dan pertimbangan  kepada atasan 

berdasarkan   kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan  masukan  guna  kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

c. Kepala Seksi Adat dan Tradisi 

1. menyusun rencana operasional kegiatan Seksi Adat dan 

Tradisi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan peraturan 

perundang-undangan; 

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 

serta  memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan 

baik secara langsung maupun tidak langsung guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan 

Bidang di  lingkungan Dinas maupun SKPD  lain baik secara 
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langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan 

di bidang adat dan tradisi serta  regulasi sektoral terkait 

lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

5. melaksanakan kegiatan Seksi Adat dan Tradisi; 

6. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, 

petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan 

adat  dan tradisi; 

7. melaksanakan  pengelolaan data dan informasi adat dan 

tradisi; 

8. melaksanakan pembinaan teknis  pelestarian adat, tradisi 

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang  Maha Esa; 

9. melaksanakan pengembangan adat; 

10. melaksanakan fasilitasi kegiatan upacara adat dan tradisi; 

11. menyiapkan regulasi daerah dalam rangka perlindungan 

adat dan tradisi; 

12. melaksanakan kerjasama pengembangan lembaga adat 

dengan berbagai pihak; 

13. melaksanakan pengembangan tradisi dan kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang  Maha Esa; 

14. melaksanakan pergelaran potensi adat dan tradisi; 

15. melaksanakan diseminasi adat dan tradisi; 

16. melaksanakan pengembangan  dan publikasi kampung 

budaya; 

17. melaksanakan fasilitasi pergelaran  festival budaya 

sekaten; 

18. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi 

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 

sistem penilaian yang tersedia; 

19. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

20. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

berdasarkan   kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan masukan  guna  kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA 

Sesuai Lampiran Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 
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2.1.3 Struktur Organisasi 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub. Bagian Keuangan; 

c. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

3. Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya, terdiri dari : 

a. Seksi Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi; 

b. Seksi Tata Nilai Budaya; 

c. Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman. 

4. Bidang Sejarah dan Bahasa, terdiri dari: 

a. Seksi Sejarah; 

b. Seksi Bahasa dan Sastra. 

5. Bidang Adat, Seni dan Tradisi, terdiri dari: 

a. Seksi Seni dan Film; 

b. Seksi Adat dan Tradisi. 

6. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta pada tahun 

2017 sebanyak 31 orang dengan rincian 20 orang ASN, 1 orang Naban, 10 orang 

tenaga teknis, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 2.2  Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 

No BAGIAN / BIDANG 
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 

S2 S1 D3 SLTA SLTP SD 

1 Kepala Dinas 1 - - - - - 

2 Sekretariat - 4 - 2 - 1 

3 Bidang Pelestarian Warisan dan 

Nilai Budaya 
3 2 - - - - 

4 Bidang Sejarah dan Bahasa - 2 - - - - 

5 Bidang Adat Seni dan Tradisi - 2 1 2   

6 Naban - - - 1   

7 Tenaga Teknis - 7 2 1   

 Jumlah 4 17 3 6  1 
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Tabel 2.3 Data Pegawai Dinas Kebudayaan Menurut Struktur Organisasi dan 

Jabatannya 

 

No BAGIAN / BIDANG 

ESELONISASI 

Esselon 

II 

Esselon 

III 

Esselon 

IV 
Staf Naban 

Tenaga 

Teknis 

1 Kepala Dinas 1 - - - - - 

2 Sekretariat  1 2 4  2 

3 Bidang Pelestarian 

Warisan dan Nilai 

Budaya 

 1 3 1 1 
4 

 

4 Bidang Sejarah dan 

Bahasa 
- - 2 - - 2 

5 Bidang Adat Seni 

dan Tradisi 
- 1 1 3 - 2 

 Jumlah 1 3 8 8 1 10 

 

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, 

jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan dan perlu penyesuaian dan 

peningkatan kompetensinya. 

2.2.2 Sarana Prasarana Instansi 

Sarana Prasarana Instansi di Dinas Kebudayaan  Kota Yogyakarta  terdiri 

dari gedung beserta meja dan kursinya, komputer, bahan pustaka, kendaraan dinas, 

dan benda  benda bercorak kebudayaan yang membantu pelaksanaan tugas.  

Luas kantor Dinas Kebudayaan  Kota Yogyakarta terdiri atas bangunan 

induk  + 323 m2, dan pendopo seluas 142 m2 sedangkan luas tanah + 2157 m2. 

Apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai sebanyak 31 orang yang terdiri atas 

20 ASN, 1 naban. 1 tenaga teknis APBD  dan 10 tenaga teknis dari Dana 

Keistimewaan maka belum ideal untuk suatu ruang kantor. Hal ini menyebabkan 

ruang kantor membuat pegawai merasa kurang nyaman dalam bekerja. Kendaraan 

dinas yang di miliki berupa mobil sebanyak 2 unit, sepeda motor sebanyak 5 unit. 

Pesawat telepon/faximile  terdapat 1 buah, dengan  sambungan telephone antar 

ruang sebanyak 8 buah. Di samping hal tersebut di atas, Dinas Kebudayaan  

dilengkapi dengan jaringan internet dan fasilitas Wifi. 
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Tabel 2.4 Data Sarana Pendukung Kelancaran Pelaksanaan Program/Kegiatan 

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 

No  Peralatan  
Jumlah 

1 Komputer 7 buah 

2 Printer 3 buah 

3 Scaner 2 buah 

4 Kalkulator 2 buah 

5 LCD Proyektor 2 buah 

6 Layar LCD 2 buah 

7 Mesin Ketik 2 buah 

8 Mesin Presensi  2 buah 

9 Filling Cabinet 18 buah 

10 Megaphone 2 buah 

11 Microphone 1 buah 

12 Handycam 2 buah 

13 Kamera Tustel 2 buah 

14 Kamera  Video Digital 2 buah 

15 Camera Digital 1 buah 

16 Camera Foto Digital 1 buah 

17 Clip on wireless 1 buah 

18 Hardisk Internal 1 buah 

19 Handytalky 2 buah 

20 Telephone PABBX 1 buah 

21 Mesin Faximile  2 buah 

22 Vacum Cleaner 1  buah 

23 AC 4 buah 

24 Kipas Angin Berdiri 3 buah 

25 Kipas Angin Duduk 1 buah 

26 Kipas Angin Gantung 6 buah 

27 Pembersih Udara 1 buah 

28 Tenda 1 unit 

29 Jam Dinding 9 buah 

30 Meja Besi 1 buah 

31 Meja Biro 3 buah 

32 Meja ½ biro 9 buah 

33 Meja Rapat 3 buah 

34 Meja Kerja 32 buah 

35 Meja Komputer 6 buah 
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36 Meja tamu 1 buah 

37 Kursi Besi 9 buah 

38 Kursi kayu 11 buah 

39 Kursi rapat 19 buah 

40 Almari Besi Lerek Kaca 1 buah 

41 Almari 2 pintu 1 buah 

42 Almari Lerek Kaca 1 buah 

43 Almari Besi 3 buah 

44 Rak arsip kayu 1 buah 

45 Rak kartu Kendali 1 buah 

46 Rak Buku 3 buah 

47 Box Garden 1 buah 

48 Credense TV dan Rak 1 buah 

49 Dispenser 1 buah 

50 Mobil 2 unit 

51 Sepeda Motor 5  unit 

52 Sepeda 1 unit 

53 Kompor gas 1 buah 

54 TV 21” 1 buah 

55 White board 3 buah 

 
 
2.3  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kinerja pelayanan urusan kebudayaan di Kota Yogyakarta dapat ditinjau dari 

tiga indikator utama yang meliputi kinerja dalam aspek pelestarian warisan dan nilai 

budaya, pelestarian dan pengembangan seni tradisi termasuk didalamnya adalah 

pemerataan fasilitas dan kesempatan berkesenian, serta kualitas organisasi seni 

budaya. Secara rinci gambaran kondisi kebudayaan di kota Yogyakarta dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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        Tabel 2.5 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 

Tahun 2012 -2016 

No Indikator Kinerja Sesuai Tugas 

dan Fungsi OPD 

Target 

SPM 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

lainnya 

Target Renstra OPD Tahun ke 

.... 

Realisasi Capaian Tahun ke ... Rasio Capaian Tahun ke .... 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 Cakupan kajian seni 2014   100

% 

100

% 

100

% 

96

% 

100

% 

147

% 

133

% 

160

% 

173

% 

147

% 

1,47 1,33 1.6 1,73 1,47 

 Cakupan fasilitasi seni 2014   86

% 

90

% 

93% 100

% 

100

% 

333

% 

333

% 

333

% 

333

% 

286

% 

3,33 3,33 3,33 3,33 2,86 

 Cakupan gelar seni 2014   100  

% 

100 

% 

100  

% 

100  

% 

100 

% 

100

% 

100

% 

133

% 

294

% 

133

% 

1,00 1,00 1,33 2,94 1,33 

 Cakupan misi kesenian 2014   100  

% 

100 

% 

100  

% 

100  

% 

100 

% 

100

% 

300

% 

600

% 

800

% 

400

% 

1,00 3,00 6,00 8,00 8,00 

 Cakupan SDM kesenian 2014   100  

% 

100 

% 

100  

% 

100  

% 

100 

% 

300

% 

300

% 

300

% 

400

% 

300

% 

3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 

 Cakupan Tempat kesenian 2014   50

% 

50

% 

100  

% 

100 

% 

100  

% 

200

% 

600

% 

600

% 

600

% 

600

% 

2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

 Cakupan Organisasi Kesenian 2014   100  

% 

100 

% 

100  

% 

100  

% 

100 

% 

196

% 

392

% 

294

% 

294

% 

294

% 

1,96 3,92 2,94 2,94 2,94 

 Pengelolaan keragaman 

budaya pada 

kelompok/organisasi seni dan 

budaya 

 120 

kelp 

 120 

kelp 

120 

kelp 

120 

kelp 

120 

kelp 

120 

kelp 

128 

kelp 

143 

kelp 

166 

kelp 

311 

kelp 

251

kelp 

1,06 1,19 1,38 2,15 2,09 
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 Tersosialisasikannya dan 

teraktualisasikannya  nilai-nilai 

budaya di masyarakat 

 
4 nilai 

budaya 
 

 
4 

nilai 
 

4 
Nila

i 

4 
nilai 

4 
Nilai 

4 
nilai 

7 
nilai 

8 
nilai 

6 
nilai 

7 
nilai 

 
7 

nilai 
1,75 2,00 1,50 1,75 1,75 

 Jumlah kekayaan budaya yang 

ditetapkan menjadi Bangunan 

Cagar Budaya/Benda Warisan 

Budaya dari 437BCB/BWB 

menjadi 600BCB/BWB 

 

600 

BCB/B

WB 

 75

% 

80 

% 
85% 

90

% 

100

% 

78

% 

84

% 

89

% 

95

% 

98

% 
1,00 1,00 1,00 1,00 0.98 
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Tabel 2.6 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 

Tahun 2012 - 2016 

Uraian 
Anggaran Pada tahun ke.. Realisasi Anggaran Pada Tahun ke ..... 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Pembinaan, 

pelestarian dan 

pengembangan  

nilai-nilai, seni 

dan cagar 

budaya 

935.140.000 2.497.225.000 2.562.580.500 1.732.250.869 1.713.256.673 849.235.345 2.300.445.400 1.664.379.150 1.308.894.680 1.316.965.343 

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke .... Rata-rata Pertumbuhan 

1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

0,91  0,92 0,65 0,76 0,77 9,17% 0,128% 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4.1 Tantangan 

Faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan dalam pengembangan 

pelayanan SKPD adalah sebagai berikut : 

a. Menjaga konsistensi kota Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya; 

b. Kurangnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai 

budaya lokal, sejarah dan nilai-nilai budi pekerti; 

c. Belum terbangunnya koordinasi lintas instansi dan lintas pemangku 

kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan 

secara harmonis; 

d. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya, kesenian dan adat 

tradisi sebagai asset daerah sekaligus pengembangan jati diri daerah; 

e. Masih terdapat lembaga budaya di tingkat kelurahan sebagai agen 

pelestari budaya daerah yang kurang aktif; 

f. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pendukung 

pengembangan seni budaya sebagai wadah proses kreatif; 

g. Kurangnya literasi kesejarahan lokal dan kebahasaan sebagai sarana 

edukasi. 

2.4.2. Peluang 

Faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan 

pelayanan SKPD adalah sebagai berikut : 

a. Tumbuhnya kesadaran masyarakat pemangku kepentingan untuk 

menjaga konsistensi kota Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya  

b. Semakin sadarnya pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan 

bekerjasama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; 

c. Adanya dukungan organisasi Dewan Kebudayaan, TP2WB, TACB,  

LSM bidang pelestarian warisan budaya, dan organisasi lain sebagai 

pendukung pelestarian dan pengembangan  seni budaya. 

d. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam 

penyelenggaraan pelestarian dan  pengembangan kebudayaan 

(Undang-Undang No. 11 tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya, 

Undang-undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang 

Pemajuan Kebudayaan, dll); 
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e. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dengan didukung 

oleh adanya institusi pendidikan di bidang seni budaya. 

f. Pengembangan fasilitas dan sarana pendukung untuk meningkatkan 

kegiatan seni budaya 

 



III-1 

 

BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU  STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

3.1.1 Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya  

Keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta merupakan suatu kawasan yang 

memiliki muatan budaya dalam pembentukan dan pengembangannya 

menunjukkan jejak manusia membentuk lingkungan hidup mereka dan  dengan 

jelas mengindikasikan kawasan menjadi pusat berkembangnya budaya tinggi 

dan maju. Kawasan perkotaan memiliki kehidupan yang lebih dinamis, sehingga 

perubahan pola hubungan antara komponen-komponen budaya dalam suatu 

kawasan atau bahkan dalam suatu bangunan terjadi dengan lebih cepat, 

terutama dalam kaitannya dengan aspek ekonomi dan sosial memicu pergeseran 

ini.  

Suatu kawasan yang mempunyai dominasi potensi benda cagar budaya 

dalam wilayah yang cukup luas dan tidak mengenal batas adminitratif kemudian  

di sebut Kawasan Cagar Budaya (KCB). KCB Kota Yogyakarta berjumlah 5 

kawasan yaitu KCB Kraton, KCB Pakualaman, KCB Kotagede, KCB Kotabaru, 

KCB Malioboro. Pengembangan kawasan cagar budaya tentu tidak akan lepas 

dari pengembangan kota secara keseluruhan. Seringnya terjadi benturan 

kepentingan antar pihak-pihak yang terkait, berakibat dalam pelaksanaannya. 

Sebagai langkah untuk melestarikan citra kawasan dan untuk mengeliminasi 

berbagai pihak dengan berbagai kepentingan yang berbeda, maka diusahakan 

agar pengembangan kawasan cagar budaya pada akhirnya dapat berguna atau 

bermanfaat bagi semua pihak, dengan kata lain pengembangan ini dapat 

menampung berbagai aspirasi yang ada dan tetap mencirikan kawasan cagar 

budaya serta menjaga citra visual asli kawasan. 

Pokok pembangunan pelestarian warisan dan nilai budaya di Kota 

Yogyakarta dilakukan dengan mendayagunakan Potensi Budaya yang ada di 

Kota Yogyakarta, yakni melalui: memperkuat karakter Kawasan Cagar Budaya 

dengan pemberian rekomendasi Fasade Bangunan untuk pemohon IMB, serta 

penyelamatan aset-aset budaya yang ada di masyarakat.. Adapun sebaran jenis 

BCB di Kota Yogyakarta ditunjukkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Sebaran Jenis BCB 

No. Jenis BCB Jumlah 

1.  Istana 3 

2.  Pendopo dan nDalem 29 

3.  Gedung dan Rumah  104 

4.  Masjid 6 

5.  Gereja 5 

6.  Klenteng / Vihara 2 

7.  Stasiun Kereta Api 2 

8.  Pasar Tradisional 1 

9.  Struktur 5 

 Jumlah 157 

 
 

Tabel 3.2 
Peringkat Penetapan BCB 

 

No
. 

Peringkat Penetapan Jumlah 

1. Menteri 93 

2. Gubernur 10 

3. Walikota 14 

4. Menteri dan Gubernur 39 

 Jumlah 156 

 
Disamping itu di kota Yogyakarta juga terdapat cukup banyak museum 

yang  merupakan lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan 

pemanfaatan benda-benda materiil hasil budaya manusia serta alam dan 

lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan 

budaya bangsa. Museum juga merupakan lembaga non profit yang terbuka untuk 

umum, tempat memamerkan dan mengkomunikasikan benda-benda bukti 

keberadaan manusia dan lingkungannya guna kepentingan pendidikan dan 

edukasi kultural, serta rekreasi. 

Secara kuantitas, sebaran museum di kota Yogyakarta sangat banyak 

dan beragam bila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah DIY. Di 

Yogyakarta museum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung 

berbagai kepentingan, seperti pendidikan, kebudayaan, dan rekreasi. Sejalan 

dengan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kota Yogyakarta sebagai 

pusat pendidikan, pusat budaya dan pusat pariwisata, maka sudah seharusnya 

pengelolaan museum diarahkan untuk mendukung pencapaian fungsi tersebut. 
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Adapun museum yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta yang berjumlah 22 

buah museum. 

Tabel 3.3 . MUSEUM KOTA YOGYAKARTA 
 

NO NAMA MUSEUM ALAMAT 

1. Museum Biologi Jl. Sultan Agung No. 22 Yk 

2. Museum Bahari Jl. RE. Martadinata No. 69 Yk 

3.  Museum Fauna Gembiraloka Jl. Kebun Raya No. 2 Yogyakarta 

4 Museum Sandi Negara Jl. Faridan M. Noto Yk 

5 Museum Anak Kolong Tangga Gedung TBY, Jl. Sriwedani  

6 Museum Pusat TNI AD 
Dharma wiratama 

Jl. Jend. Sudirman No. 75 Yogyakarta 

7 Museum Pura Pakualaman Jl. Sultan Agung Yk 

8 Museum Sono Budoyo Unit I Jl. Trikora No. 6 Yk 

9 Museum Sono Budoyo Unit II Jl. Wijilan, Yk 

10 Museum Batik dan Sulaman Jl. DR. Sutomo No. 13 A Yogyakarta 

11 Museum Sasana Wiratama 
Pangeran Diponegara 

Jl. HOS. Cokroaminoto  

12 Museum Sasmitaloka Pangsar 
Jendral Sudirman 

Jl. Bintaran Wetan No. 3 Yk 

13 Museum Benteng Vredeburg Jl. Jendral A. Yani No. 6 Yk 

14 Museum Dewantara Kirti Griya 
Tamansiswa 

Jl. Taman Siswa, Yk 

15 Museum Perjuangan Jl. Kolonel Sugiyono No. 24 Yk 

16 Museum Istana Kepresidenan  Jl. Malioboro, Yogyakarta 

17 Museum HB IX Kraton Yk Jl. Rotowijayan No. 1 Yogyakarta,  

18 Museum Cangkir Jl. Rotowijayan No. 1 Yogyakarta 

19 Museum gambar Jl. Rotowijayan No. 1 Yogyakarta 

20 Museum Kristal Jl. Rotowijayan No. 1 Yogyakarta 

21 Museum Batik Jl. Rotowijayan No. 1 Yogyakarta 

22 Museum Kareta Kraton Yk Jl. Rotowijayan No 2 Yogyakarta 

 
 
3.1.2  Pelestarian dan pengembangan sejarah dan bahasa 
 

Kota Yogyakarta merupakan kota bersejarah karena dibangun hampir 

250 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, Kota Yogyakarta berkembang 

menjadi kota budaya dan kota pendidikan, sehingga menjadi tujuan bagi para 

pelajar/ mahasiswa dari seluruh nusantara untuk menuntut ilmu. Yogyakarta 

memiliki situs sejarah Kasultanan dan Pakualaman, naskah-naskah kuno, 

kekayaan bahasa dan sastra , tata kota dan lingkungan kampung, arsitektur 

rumah kediaman, monumen dari benda sejarah yang lain. Bangunan warisan 

budaya yang ada di Kota Yogyakarta merupakan aset atau harta yang sangat 

berharga.  

Dinamika kehidupan masyarakat kota Yogyakarta berubah seiring dengan 

meningkatnya intensitas hubungan dengan masyarakat lain, informasi yang 

semakin terbuka, dan tuntutan kebutuhan telah mengakibatkan terjadi 

pergeseran nilai budaya. Dalam menghadapi dinamika kehidupan dan pengaruh 

budaya luar yang semakin intensif, sebagian anggota masyarakat mampu 
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beradaptasi dan mengadopsi berbagai nilai yang dipandang baik untuk 

menjalankan kehidupan, namun ada juga masyarakat yang tidak mampu maupun 

mengolah esensi nilai yang ada didalamnya.  

Dari kondisi seperti ini maka diperlukan upaya internalisasi berbagai nilai 

luhur yang terkait dengan kesejarahan dan bahasa , melalui, pengkajian naskah-

naskah kuno, kajian dan pendokumentasian terhadap sejarah lokal, revitalisasi 

karya-karya sastra baik sastra lisan maupun tulisan,  serta fasilitasi terhadap 

pengembangan kelurahan rintisan budaya dan kelurahan budaya. 

3.1.3  Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 

3.1.3.1  Pelestarian dan pengembangan seni dan film 

Kota Yogyakarta memiliki keterkaitan erat dengan seni budaya sehingga 

sering pula disebut sebagai  kota budaya. Kota Yogyakarta sebagai kota budaya 

merupakan  modal yang positif bagi perkembangan di berbagai bidang. Adat 

istiadat serta masyarakat yang santun akan menjadi akar utama dalam 

mengembangkan dan melestarikan berbagai jenis seni yang berkembang di 

masyarakat.  

Menjaga konsistensi Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya tentu 

merupakan tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Isu strategis terkait 

dengan urusan kebudayaan yang selama ini dihadapi adalah “belum optimalnya 

pengembangan budaya lokal, termasuk pengelolaan budaya dan pengembangan 

keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya”. Kondisi ini 

menunjukkan perlunya kebijakan sebagai upaya untuk mengembangkan dan 

mengelola budaya lokal dengan memberdayakan lembaga budaya. Peran 

Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta sangat vital melalui Pokok kampanye 

penyadaran akan potensi budaya. Berbagai upaya dilakukan untuk menyadarkan 

masyarakat Kota Yogyakarta akan pentingnya menjaga budaya masuarakat Kota 

Yogyakarta. Selain itu kegiatan inventarisasi potensi seni budaya, revitalisasi 

potensi seni budaya serta membangun landasan sistemik kebudayaan di Kota 

Yogyakarta juga menjadi pokok dalam menjaga aset budaya. Kebijakan tersebut 

merupakan langkah strategis untuk memantapkan Kota Yogyakarta menjadi Kota 

Budaya. 

Pokok pembangunan seni di Kota Yogyakarta dilakukan dengan 

mendayagunakan Potensi Budaya yang ada di Kota Yogyakarta, yakni melalui 

pembinaan Rintisan Kelurahan Budaya untuk nantinya dikembangkan menjadi 

Kelurahan Budaya, dalam rangka penyelamatan aset-aset budaya yang ada di 

masyarakat.. 

Kota Yogyakarta kaya akan berbagai potensi di bidang seni. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa kekayaan berbagai macam seni yang ada menjadi daya tarik 
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sendiri bagi pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. 

Kebijakan pengembangan di bidang seni merupakan upaya melanggengkan seni 

sebagai karakter, identitas, dan potensi pengembangan Kota Yogyakarta. Kota 

Yogyakarta sebagai Kota Seni akan menggalakan berbagai kegiatan seni untuk 

menampung segala macam kreativitas masyarakat Kota Yogyakarta 

Kegiatan penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakarta cukup 

banyak dan beragam, namun kegiatan ini belum sepenuhnya didukung oleh 

sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai. Sarana penyelenggaraan 

seni dan budaya sebagian besar adalah milik Pemerintah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Arena yang biasa digunakan untuk menyelenggarakan 

kegiatan seni dan budaya seperti Plaza Ngasem, Taman Budaya Yogyakarta 

(TBY), XT Square, Plaza Serangan Umum, Pendopo Tamansiswa, Pagelaran 

Keraton, Alun-Alun Utara, Ndalem Sewandanan Pakualaman, Lapangan Karang 

Kotagede, Taman Pintar, Halaman KR Mangkubumi, Bentara Budaya, dan 

Museum Sonobudoyo. Arena penyelenggaraan seni dan budaya yang berada di 

wilayah Kota Yogyakarta dan yang statusnya milik pemerintah Kota Yogyakarta 

hanya XT Square. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan 

masyarakat, peningkatan apresiasi dan penyaluran kreativitas kesenian 

masyarakat sudah semestinya diiringi dengan perkembangan kualitas sarana 

dan prasarana tempat penyelenggaraan seni dan budaya.  

Faktanya memang berbagai jenis kesenian belum dikembangkan secara 

optimal. Seni rupa merupakan potensi kesenian di Kota Yogyakarta yang belum 

digali secara optimal. Berbagai macam jenis karya dapat dijumpai mulai dari 

karya rupa tradisional (wayang, keris, ukir-ukiran kayu, batik) hingga yang 

modern dan kontemporer (lukisan, patung, seni grafis, arsitektur, media baru, 

foto, dan film). Adapun pengembangan perfilman di kota Yogyakarta terkendala 

dengan kurangnya dukungan dan fasilitas yang representatif untuk 

mengakomodasi proses kreatif, belum dipahaminya film sebagai potensi 

ekonomis maupun pencitraan kota Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya. 

Disamping itu belum adanya koordinasi dan jejaring pengembangan seni dan film 

antara pemerintah, swasta dan masyarakat, serta kurangnya penghargaan atas 

karya intelektual bidang seni dan film. 

Ruang pagelaran seni dapat berupa rumah pribadi, galeri seni, balai 

kebudayaan milik pemerintah, hingga di ruang publik. Pagelaran pentas seni 

tersaji nyaris sepanjang waktu sebagai media hiburan bagi masyarakat. 

Berkembangnya berbagai kegiatan seni tersebut diharapkan mampu mendorong 

berkembangnya sektor lain baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak 

langsung. 
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Pembangunan kota seni dilakukan dengan mendayagunakan Potensi 

Seni berbasis Kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Upaya yang dilakukan 

berupa: 

1. Menggalakan berbagai kegiatan seni untuk menampung segala macam 

kreativitas masyarakat Kota Yogyakarta. Berkembangnya berbagai kegiatan 

seni tersebut diharapkan mampu mendorong berkembangnya sektor lain 

baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung. 

2.  Penguatan kelembagaan rintisan kelurahan budaya yang ada di kota 

Yogyakarta sebagai penguatan seni berbasis komunitas berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi daya tarik yang  memiliki ciri spesifik yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya.  

Tabel 3.4 Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 
Pertumbuhan 

Rata-Rata 
(%Tahun) 

1. Jumlah grup 
kesenian 

Unit 698 681 920 905 644 0,55 

2. Jumlah 
penduduk/10.000 

Jiwa 42,76 40,67 41,39 40,95 41,13 -0,94 

3. Jumlah grup 
kesenian per 
10.000 penduduk 

Unit 16,32 16,75 22,23 22,10 15,66 1,41 

Sumber :  

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2013 – 2016 

2. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2017 

3. Hasil Olahan, 2017 

Jumlah grup kesenian di kota Yogyakarta mengalami fluktuasi pada 

periode 2012 – 2016, meskipun secara umum menunjukkan pertumbuhan yang 

positif. Jumlah grup kesenian pada tahun 2012 yaitu 698 unit, menurun menjadi 

681 unit pada tahun 2013. Peningkatan sekitar 35 persen terjadi pada tahun 

2014, menjadi 920 unit. Pada tahun 2015, terjadi kembali penurunan menjadi 

sejumlah 905 unit. Penurunan yang signifikan pada tahun 2016, jumlah grup 

kesenian menjadi 644 unit, jumlah paling rendah pada periode 2012 – 2016. 

Sementara itu, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan 

negatif. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk memiliki pertumbuhan positif 

dengan persentase pertumbuhan per tahun 1,41 persen. Pada tahun 2012 – 

2014 terjadi peningkatan, hingga sejumlah 22,23 unit kesenian per 10.000 

penduduk pada tahun 2014. Pada tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 0,58 

persen menjadi sejumlah 22,10 unit. Penurunan yang signifikan terjadi pada 

tahun 2016, jumlah grup kesenian menjadi 15,66 unit per 10.000 penduduk. 

Peningkatan jumlah grup kesenian secara umum merupakan dampak positif dari 

ikon Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya. Kota Yogyakarta mempunyai 
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banyak warisan budaya yang sangat kental, oleh karena itu terdapat banyak 

seniman dengan bakat seni yang beragam. Akan tetapi, penurunan jumlah grup 

kesenian pada setahun terakhir hendaknya menjadi perhatian pemerintah agar 

eksistensi grup kesenian di Kota Yogyakarta masih lestari. 

 

 

Grafik 1.  perkembangan jumlah grup kesenian di Kota Yogyakarta. 

 
1Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 

Sumber: Hasil Olahan, 2017 

 
Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, bahwa Kota 

Yogyakarta merupakan Kota Budaya, sehingga pembangunan dalam bidang seni 

dan budaya di Kota Yogyakarta merupakan hal yang penting untuk menjaga citra 

kota. Disisi lain, pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan 

kualitas hidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya bentuk 

pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung 

kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah. 

Error! No text of specified style in document.  

Tabel.3.5  Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016 

N
o 

Indikator 
Satua

n 
2012 2013 2014 2015 2016 

Pertumbuha
n Rata-Rata 
(%Tahun) 

1. Jumlah gedung 
kesenian 

Unit 2 2 2 2 2 0,00 

2. Jumlah 
penduduk/10.00
0 

Jiwa 
42,7

6 
40,6

7 
41,3

9 
40,9

5 
41,1

3 
-0,94 

3. Jumlah gedung 
kesenian per 
10.000 
penduduk 

Unit 
0,04

7 
0,04

9 
0,04

8 
0,04

9 
0,04

9 
1,01 

Sumber: 
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2013 – 2016 
2. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2017 
3. Hasil Olahan, 2017 
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Kota Yogyakarta memiliki dua gedung kesenian, yaitu Plaza Ngasem dan 

XT Square. Akan tetapi, penyelenggaraan pertunjukkan kesenian tidak harus 

selalu diadakan di gedung kesenian, melainkan ruang terbuka publik lainnya 

dapat menjadi wadah untuk berekspresi bagi para seniman. Hal ini yang menjadi 

salah satu penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat peningkatan 

jumlah gedung kesenian. Kedua gedung kesenian tersebut dikelola oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta. Gedung kesenian di Kota Yogyakarta seringkali 

digunakan untuk pameran kesenian maupun pertunjukan musik. Gedung 

kesenian juga merupakan tempat publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat 

untuk datang mencari hiburan tanpa mengeluarkan biaya yang besar.  

Grafik  2 : Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 penduduk 

Tahun 2012 - 2016 

 

3.1.3.2 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 

Kegiatan adat dan tradisi terbagi menjadi dua jenis, yaitu upacara tradisi 

yang terkait dengan daur hidup manusia, dan upacara adat masyarakat yang 

bersifat massal atau dikuti oleh banyak orang pada satu waktu yang memiliki 

maksud dan keperluan tertentu. Keanekaragaman maksud atau keperluan 

sebuah upacara adat, misalnya untuk, permohonan, penyucian, inisiasi, 

kesyukuran,  atau sekadar pengekspresian kegembiraan. Dalam upacara adat 

biasanya akan ditampakkan simbol-simbol kesakralan, kekhidmatan, keagungan, 

keindahan, dan bahkan keceriaan.  

Berdasarkan data, jumlah kegiatan upacara adat di kota Yogyakarta yang 

masih sering dilakukan masyarakat meliputi  ruwahan, apeman, merti code, 

Nyadran, Grebeg maulud, Sekaten, Merti Patilasan makam Kyai Dipodjodo , 

Jogo Kalijogo, Grebeg 1 Suro, Bersih Desa, merti Kampung Bangunrejo, Merti 

Tuk Umbul, Merti Golong Gilig, Merti Tumpeng Robyong, Wiwitan, Bakdo Kupat. 

Tabel 3.6 :  Upacara Adat di Kota Yogyakarta 
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No  Kelurahan Upacara 
Adat 

Keterangan 

1 Kelurahan Bausasran, Danurejan 1  Ruwahan Apeman Guyub 
Rukun 

2 Kelurahan Sosromenduran, 
Gedongtengen 

1 Apeman / Ruwahan 

3 Kelurahan Cokrodiningratan,  Jetis 1 Merti Code 

4 Kelurahan Prenggan, Kotagede 1 Nyadran 

5 Kelurahan Kraton, Kraton 2 Grebeg Mulud, Sekaten 

6 Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron 1 Sadranan / Ruwahan 

7 Kelurahan Ngampilan, Ngampilan 1 Merti Patilasan Makam 
Kyai Dipodjodo 

8 Kelurahan Notoprajan, Ngampilan 1 Jogo Kalijogo 

9 Kelurahan Purwokinanti, Pakualaman 1 Grebeg 1 Suro 

10 Kelurahan Kricak, Tegalrejo 1 Merti Kampung Bangunrejo 

11 Kelurahan Giwangan,  Umbulharjo 1 Bersih Desa Giwangan 

12 Kelurahan Semaki, Umbulharjo 1 Nyadran 

13 Kelurahan Tahunan, Umbulharjo 2 Grebeg Apeman, Nyadran 

14 Kelurahan Warungboto, Umbulharjo 1 Merti Tuk Umbul 

15 Dipowinatan 1 Merti Golong Gilig 

16 Pandeyan 1 Bakdo Kupat 

17 Purbayan 1 Merti Kampung 

18 Rejowinangun 1 Wiwitan 

19 Dewobrongto 1 Merti Tumpeng Robyong 

Sedangkan  untuk pelaksanaan upacara tradisi di masyarakat kota 

Yogyakarta masih sering dilakukan berkaitan jenis upacara untuk daur kehidupan 

/ inisiasi meliputi upacara yang berkaitan  dengan proses pernikahan, kehamilan, 

kelahiran, masa kanak-kanak dan remaja, khitanan dan kematian seperti. 

Bancakan, Brokohan, Gaulan, Khitanan, Mendhem ari-ari, Mitoni (Tingkeban), 

Nelani, Neton, Ngapati, Ngebor-ebori, Nglimani, Ngloroni, Ngrukti Laya, 

Ngwoluni, Nyangani, Nyapih, Nyetahuni, Perkawianan di Lingkungan, Kraton 

Yogyakarta, Puputan, selamatan 100 hari, Selamatan 1000 hari, Selamatan 40 

hari, selamatan mendhak ketiga, selamatan mendhak pindho, selamatan 

mendhak pisan, selamatan Nelung Dina, selamatan Tujuh Hari, Selapanan, 

Sepasaran, Tarapan, Tendhak Sinten, Tetesan,  Upacara Ngesur Tanah, 

Upacara Tlusupan/Brobosan. 

3.1.3.3 Pembentukan dan Pengembangan Rintisan Kelurahan Budaya 

Rintisan Kelurahan budaya  didefinisikan sebagai sekelompok 

masyarakat yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem 
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kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem 

teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, 

dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensi budayanya . 

Rintisan Kelurahan Budaya merupakan wadah pembelajaran nilai-nilai budaya 

kepada segenap lapisan masyarakat. Rintisan Kelurahan  budaya dibentuk 

dengan harapan masyarakat mampu melestarikan berbagai nilai luhur budaya 

yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menuju sebagai Rintisan 

Kelurahan Budaya yang aktif. 

Untuk mengetahui tingkat perkembangan masing-masing rintisan 

kelurahan  budaya, terdapat lima  ( 5 ) hal penting, yaitu (1) adat dan tradisi, (2) 

seni pertunjukan, (3) kerajinan, (4) makanan tradisional dan (5) tata ruang dan 

arsitektural. Dari 45 kelurahan yang ada di kota Yogyakarta pada tahun 2017 

terdapat 2 kelurahan budaya, 18 rintisan kelurahan budaya dan 25 non rintisan 

kelurah budaya. Sedangkan perkembangan/penambahan jumlah rintisan 

kelurahan budaya didasarkan pada assesment yang dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan Kota Yogyakarta. 

Tabel 3.7:  Kategori  Kelurahan  

No. Kelurahan 
Kelurahan 

Budaya 

Rintisan 
Kelurahan 

Budaya 

Kelurahan 
Non Rintisan 

1 Gedongkiwo  √  

2 Suryodiningratan   √ 

3 Mantrijeron   √ 

4 Patehan   √ 

5 Panembahan   √ 

6 Kadipaten   √ 

7 Brontokusuman   √ 

8 Keparakan  √  

9 Wirogunan   √ 

10 Giwangan   √ 

11 Sorosutan   √ 

12 Pandean  √  

13 Warungboto  √  

14 Tahunan   √ 

15 Muja-muju   √ 

16 Semaki  √  

17 Prenggan  √  

18 Purbayan  √  

19 Rejowinangun   √ 
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20 Baciro  √  

21 Demangan   √ 

22 Klitren   √ 

23 Kotabaru  √  

24 Terban   √ 

25 Suryatmajan   √ 

26 Tegalpanggung  √  

27 Bausasran  √  

28 Purwokinanti  √  

29 Gunungketur  √  

30 Prawirodirjan  √  

31 Ngupasan   √ 

32 Notoprajan   √ 

33 Ngampilan  √  

34 Patangpuluhan   √ 

35 Wirobrajan  √  

36 Pakuncen   √ 

37 Pringgokusuman  √  

38 Sosromenduran   √ 

39 Bumijo   √ 

40 Gowongan   √ 

41 Cokrodiningratan  √  

42 Tegalrejo   √ 

43 Bener √   

44 Kricak √   

45 Karangwaru   √ 

 Jumlah 2 18 25 

 

3.1.3.4 Pemerataan fasilitas dan kesempatan Berkesenian 

Kesenian merupakan ekspresi estetik manusia dalam menjalani dan 

memaknai kehidupan. Kesenian bagi masyarakat Yogyakarta memiliki fungsi 

mediasi, simbol, pendidikan, dan hiburan. Masing-masing fungsi seni seringkali 

tidak berdiri sendiri, tetapi beberapa fungsi bisa saling melekat dalam suatu karya 

atau pertunjukan seni. Potensi kesenian Yogyakarta sangat beragam, meliputi 

seni pertunjukan, seni kriya, seni rupa, seni audio visual, dari yang klasik sampai 

kontemporer.  

Kondisi perkembangan kesenian di Yogyakarta tidak lepas dari 

keberadaan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman / organisasi seni yang 

tersebar di berbagai wilayah di kota Yogyakarta . Fasilitasi pemerintah daerah 
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untuk menggelar berbagai bentuk karya dan pertunjukan seni yang ada di 

wilayah Yogyakarta dilakukan baik secara mandiri oleh anggota masyrakat, 

event- event  yang bersifat rutin maupun tahunan seperti pada kegiatan 

peringatan hari ulang tahun kota Yogyakarta, Festival Kesenian Yogyakarta, 

Perayaan Sekaten dan lain-lain. 

Peran komunitas seni juga cukup signifikan seperti sanggar-sanggar, 

padepokan, maupun yayasan seni. Secara umum, seni pertunjukan di kota 

Yogyakarta dapat dikategorikan dalam jenis tradisional klasik dan kontemporer. 

Jenis seni pertunjukan tradisional  dapat digolongkan lagi kedalam tradisi kraton 

dan tradisi kerakyatan. Beberapa contoh jenis seni pertunjukan tradisional adalah 

tari klasik kraton, wayang kulit, wayang orang, ketoprak, sendratari, jathilan, 

gejog lesung, ketek ogleng, karawitan, dan lain sebagainya. Penopang 

perkembangan seni pertunjukan tradisional ini cenderung dilakukan oleh 

lembaga kraton dan kelompok-kelompok seni pertunjukan tradisional yang ada di 

lingkungan masyarakat. Disisi lain, seni pertunjukan kontemporer cenderung 

berkembang dalam kelompok-kelompok yang lebih terbatas, dan pada umumnya 

dari kalangan akademisi.  

Perkembangan seni rupa di kota Yogyakarta sebagian besar aktivitas seni 

rupa dilakukan secara independen oleh individu atau komunitas perupa melalui 

kerjasama dengan lembaga seni budaya di tingkat lokal, nasional maupun asing.  

Dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan kesenian kota Yogyakarta, beberapa 

kegiatan yang telah dilakukan diantaranya dalam bentuk :   

 Penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana kesenian dalam bentuk peralatan 

kesenian dan ruang-ruang berekspresi.  

 Pemberian kesempatan dan peningkatan berkesenian, diantaranya dilakukan 

dalam bentuk pelaksanaan even, pelatihan dan pengiriman misi seni budaya 

 Pemberian penghargaan kepada seniman dan budayawan 

Pemberian penghargaan kepada seniman dan budayawan dimaksudkan 

untuk mengapresiasi kegiatan atau usaha yang telah dilakukan individu atau 

kelompok dalam pengembangan seni budaya di kota Yogyakarta.  

3.1.3.5  Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Kebudayaan 

Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta melaksanakan tugas pembantuan 

urusan kebudayaan dari Pemerintah Daerah Daerah  Istimewa Yogyakarta. 

Tugas pembantuan yang dilaksanakan memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam  mendukung pencapaian target dari sasaran dan tujuan perangkat daerah. 

Program-program yang dilaksanakan dalam tugas pembantuan meliputi program 

pembinaan sejarah, bahasa , sastra dan permuseuman, program pelestarian 

cagar budaya dan warisan budaya, program pembinaan dan pengembangan 
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adat dan seni, program pelestarian tradisi dan lembaga budaya, program 

pengarusutamaan nilai-nilai keistimewaan, program pemanfaatan seni budaya, 

program perlindungan bahasa dan sastra jawa, program penguatan semangat 

kejuangan dan kebangsaan, program promosi dan kemitraan budaya DIY di 

dalam dan di luar negeri, program pengembangan kesenian dan budaya daerah. 

Adapun skema pendaan program dan kegiatan tugas pembantuan urusan 

kebudayaan melalui Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 
3.2  Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan 

UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, 

sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah 

dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.  

Dalam kerangka besar itulah visi, misi dan program kerja walikota dan 

wakil walikota terpilih tahun 2017 untuk lima tahun kedepan diarahkan untuk 

membawa masyarakat kota Yogyakarta menuju masyarakat yang sejahtera, 

berakhlak, bermartabat, berkarakter dan bermakna serta memiliki daya saing 

kuat dengan berpijak pada nilai keistimewaan. 

 

3.2.1    Visi 

Visi  pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 adalah 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

Visi pembangunan kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 ini diharapkan menjadi 

panduan dasar bagi pembangunan yang secara sistematis memberikan 

perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat kota 

Yogyakarta, sehingga kesejahteraan yang dicita-citakan dapat diwujudkan. 

Adapun yang dengan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni adalah: 

MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN 
PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT  

UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT 
DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN. 
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1. Kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi di atas rata-rata 

nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

yang tinggi. 

2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaakn yang layak dan 

memadai bagi aktifitas warga. 

3. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus 

meningkat melampaui standar pelayanan minimal. 

4. Berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakkan pembangunan 

kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 

5. Memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktifitas 

sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan 

kemandirian masyarakat. 

Kota Yogyakarta sebagai kota pusat pelayanan jasa yang berdaya saing 

kuat adalah: 

1. Maju dan berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa 

yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, 

pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, serta 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang unggul baik secara 

komparatif maupun kompetitif. 

2. Terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat, dan 

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang memberikan 

manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.  

3. Meningkatnya aktifitas sektor swasta pariwisata dan pendidikan sebagai 

penopang utama pelayanan jasa kota secara kompetitif dan sebagai 

gerbong utama pertumbuhan perekonomian kota dan mampu menarik picu 

pergerakan sektor andalan lain. 

4. Meningkatkan perbaikan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan 

distribusi sebagai pelayanan skala lingkungan kota dan regional. 

5. Menguatnya kualitas identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai 

basis kota dalam kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian 

sistem pergerakan antar kota. 

Kota Yogyakarta yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat adalah: 

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan 

berakhlak mulia. 

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup 

sehat dan bersih. 
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3. Meningkatnya etos kerja berkemajuan yaitu cerdas berteknologi, penuh 

prestasi, manusiawi, menciptakan rasa aman dan mencerahkan. 

4. Meningkatnyap peluang kerja yang bisa menampung tenaga kerja produktif. 

5. Berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan 

memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai kerawanan 

sosial. 

Kota Yogyakarta yang berpijak pada nilai keistimewaan adalah: 

1. Berkembangnya pemerintah, pelayanan, dan aktifitas kemasyarakatan Kota 

Yogyakarta yang sesuai dan menjunjung tinggi nilai keistimewaan sesuai 

amanat Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.  

2. Meningkatnya peran partisipasi dan kesejahteraan masyarakat atas 

pembangunan daerah berbasis keistimewaan. 

3. Menguatnya identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan 

pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan.  

4. Berkembangnya semangat :Jogja Berkemajuan” dalam penyelenggaraan 

pembangunan kota berupa kemauan kuat yang bersumber pada kekayaan 

budaya ngayogyakarta hadiningrat yang religius, memakmurkan dan 

berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif masyarakat Jogja.  

3.2.2  Misi Pembangunan 

Upaya untuk mewujudkan visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai 

Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk 

Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan” 

dirumuskan melalui tujuh misi pembangunan yaitu: 

1. Meningkatkan kesejahtaraan dan keberdayaan masyarakat 

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing kota Yogyakarta 

3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta 

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya  

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan  

6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman 

7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih  

Dari telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih pengelolaan urusan kebudayaan masuk pada misi 4 yaitu meningkatkan 

kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peran serta masyarakat 

dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan meningkat. 
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3.2.3  Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 

2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan 

daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah 

merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima 

tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan 

pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang 

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, 

mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga 

lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan 

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun 

ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel berikut: 

Tabel 3.8 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Yogyakarta 

Visi: “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat 
Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat 

dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan” 
 

Misi Tujuan Sasaran 

1. Meningkatkan 
kesejahtaraan dan 
keberdayaan 
masyarakat 

Meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat Kota 
Yogyakarta 

Kemiskinan masyarakat 
menurun 

Keberdayaan masyarakat  
meningkat 

 Ketahanan pangan 
masyarakat meningkat 

2. Memperkuat ekonomi 
kerakyatan dan daya 
saing Kota 
Yogyakarta 

Memperkuat 
pertumbuhan ekonomi 
yang bertumpu ekonomi 
kerakyatan untuk 
meningkatkan daya 
saing kota Yogyakarta 

Ketimpangan pendapatan 
antar penduduk menurun 

Pertumbuhan ekonomi  
meningkat 

Investasi di Kota 
Yogyakarta meningkat 

3. Memperkuat moral, 
etika, dan budaya 
masyarakat Kota 
Yogyakarta 

Meningkatkan moral, 
etika, dan budaya untuk 
mewujudkan 
ketentraman 
masyarakat Kota 
Yogyakarta 
 
 

Gangguan ketentraman 
dan ketertiban masyakarat 
menurun 

4. Meningkatkan 
kualitas pendidikan, 
kesehatan, sosial, 
dan budaya 

 
 

 

Meningkatkan kualitas 
pendidikan dan 
kesehatan 

Kualitas pendidikan 
meningkat 

Harapan hidup masyarakat 
meningkat 

Meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam 
pengembangan dan 

Peran serta masyarakat 
dalam pengembangan dan 
pelestarian budaya 
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Misi Tujuan Sasaran 

pelestarian budaya meningkat 
 

5. Memperkuat tata kota 
dan kelestarian 
lingkungan 

Mewujudkan tata ruang 
yang nyaman, tertib,  
dan berkelanjutan 

Kualitas penyelenggaraan 
penataan ruang meningkat 
 

Meningkatkan kualitas 
lingkungan hidup 

Kualitas lingkungan hidup 
meningkat 

6. Membangun sarana 
dan prasarana publik 
dan permukiman 

Meningkatkan sarana 
dan prasarana publik 
dan permukiman 
 

Infrastruktur wilayah 
meningkat 

7. Meningkatkan tata 
kelola pemerintah 
yang baik dan bersih 

Meningkatkan tata 
kelola pemerintah yang 
baik dan bersih 

Kapasitas tata kelola 
pemerintahan meningkat 

Adapun faktor pendorong dan penghambat pelayanan PD terhadap pencapaian 

visi misi kepala daerah adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan PD terhadap 

Pencapaian Visi Misi dan Program Keapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan 

Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak 

Pada Nilai Keistimewaan 

No 

Misi dan Program 

KDH dan Wakil 

KDH terpilih 

Permasalahan 

Pelayanan 

SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

 
Misi 4: 
Meningkatkan 
kualitas 
pendidikan, 
kesehatan, sosial 
dan budaya 

 

Pelestarian 

Warisan dan 

nilai budaya 

1. Sarana dan 

Prasarana 

kedinasan yang 

kurang sesuai 

dengan load 

factor aktivitas 

 

1. Komitmen Kepala 
Daerah untuk 
meingkatkan 
kualitas budaya 

2. Adanya perangkat 
regulasi yang 
cukup memadai 

3. Adanya program – 
program terkait 
pelestarian dan 

Pelestarian dan 

pengembangan 

sejarah dan 

bahasa 
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Pelestarian dan 

pengembangan 

seni dan tradisi 

2. Perkembangan 

tata kota yang 

kurang 

mengindahkan 

estetika dan 

karakter 

kawasan cagar 

budaya 

3. Kurangnya minat 

generasi muda 

dalam 

pelestarian seni 

budaya 

pengembangan 
kebudayaan 

4. Masuknya 
Yogyakarta dalam 
Jaringan Kota 
Pusaka Indonesia 

5. Adanya lembaga/ 
organisasi dan 
komunitas seni 
budaya 

6. Ketersediaan 
Pendanaan baik 
melalui APBD 
maupun Dana 
Keistimewaan 

 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY 

Dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional, Direktorat 

Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah 

menetapkan visi pembangunan Kebudayaan yaitu “Memperkukuh Kebudayaan 

Indonesia yang Multikultur, Bermartabat, dan Menjadi Kebanggaan Masyarakat 

dan Dunia“. 

Cita-cita pembangunan kebudayaan nasional lebih menekankan pada 

penguatan identitas kebudayaan dan jati diri bangsa dalam rangka meningkatkan 

martabat, mendapatkan pengakuan dan penghargaan dalam kerangka 

kehidupan bermasyarakat,  

berbangsa, dan bernegara serta dalam pergulan dunia. Untuk mencapai visi 

tersebut, misi yang akan ditempuh adalah : 

1) Membentuk insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri 

melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila.  

2) Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang multikultural melalui pembinaan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pelestarian tradisi dalam 

keragaman budaya.  

3) Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dinamis yang dapat dibanggakan 

masyarakat dan dunia melalui penelitian kebudayaan dan penguatan 

diplomasi budaya.  

4) Memperkuat ketahanan budaya bangsa dengan meningkatkan pemahaman 

sejarah, melestarikan karya dan warisan budaya, dan mempertahankan 

unsur-unsur kebudayaan  
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5) Membangun kebudayaan Indonesia dengan menciptakan sumber daya 

kebudayaan yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang 

responsif, transparan, dan akuntabel, serta melalui peningkatan kualitas dan 

kuantitas, serta pemerataan sebaran sarana dan prasarana kebudayaan.  

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kebudayaan tahun 2010--2014 

dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Direktorat Jenderal 

Kebudayaan Kemenpendikbud, serta mengacu pada RPJMN 2010-2014. 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010--2014 disusun 

untuk memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan kebudayaan nasional 

dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis 

yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. 

Visi Dinas Kebudayaan DIY  Tahun 2014-2017, yaitu: “Mewujudkan Nilai-

Nilai Luhur Budaya Yogyakarta untuk Mencapai Masyarakat yang Maju, Mandiri 

dan Memiliki Jati Diri”. Nilai-nilai luhur budayaYogyakarta yang dimaksud adalah 

nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius) 

sebagai hasil perjalanan masyarakat Yogyakarta dalam beradaptasi dengan 

lingkungan dan proses akulturasi dengan budaya lain. Nilai-nilai luhur yang 

bersumber dari kearifan lokal dan keunggulan lokal tersebut dijadikan pedoman 

bagi segenap individu atau warga masyarakat dalam menuju kemajuan dan 

kemandirian untuk menjalani hidup berbangsa, bernegara dan dalam kancah 

pergaulan masyarakat global. 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kebudayaan DIY maka dirumuskan Misi 

sebagai berikut : 

1. : Internalisasi Nilai budaya lokal yang bersumber dari keragaman budaya 

dan  Sejarah lokal untuk Membentuk Jati diri dan karakter masyarakat  

dalam memperkuat ketahanan budaya 

2. : Meningkatkan pelestarian cagar budaya, warisan budaya dan museum 

serta meningkatkan infrastruktur seni budaya 

3. : Membangun kerjasama seni budaya berbasis  pada kearifan budaya  lokal 

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan DIY dirumuskan 

tujuan strategis sebagai berikut: 

1. Memperkuat jati diri dan karakter masyarakat DIY 

2. Meningkatkan Apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya 

3. Mewujudkan  sarana prasarana kebudayaan yang representatif 

4. Peningkatan apresisasi masyarakat terhadap cagar budaya, warisan budaya 

dan museum 

5. Meningkatkan kualitas, kreatifitas pelaku serta karya seni budaya dan 

apresiasi masyarakat luas  
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Untuk mewujudkan tujuan strategis pembangunan kebudayaan DIY dirumuskan 

sasaran strategis sebagai berikut: 

1. Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya lokal 

2. Terwujudnya masyarakat yang menghargai sejarah dan nilai budaya  

3. Meningkatnya jumlah ruang pertunujukan seni yang representatif 

4. Meningkatnya pelestarian BCB dan KCB 

5. Terwujudnya kerjasama pengembangan dan pelestarian budaya 

Analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Kebudayaan DIY bertujuan untuk 

menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian 

sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta  terhadap 

sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Kebudayaan DIY  sesuai dengan urusan 

yang menjadi kewenangan masing-masing PD. Analisis ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Kota 

Yogyakarta telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan 

Renstra Dinas Kebudayaan DIY sebagaimana tabel 3.10  berikut : 

Sasaran Renstra K/L Sasaran Renstra Dinas 

Kebudayaan DIY 

Sasaran Renstra 

Dinas Kebudayaan 

Kota Yogyakarta 

SS4. Meningkatnya peran 

pelaku budaya dalam 

melindungi, mengembangkan 

dan memanfaatkan 

kebudayaan. 

SS11. Meningkatnya kesadaran 

dan pemahaman masyarakat 

akan perlindungan , 

pengembangan, dan 

pemanfaatan serta diplomasi 

budaya untuk mendukung 

terwujudnya karakter dan jati 

diri bangsa yang memiliki 

ketahanan budaya 

1. Meningkatnya perkembangan 
dan pelestarian budaya lokal 

2. Terwujudnya masyarakat yang 
menghargai sejarah dan nilai 
budaya  

3. Meningkatnya jumlah ruang 
pertunjukan seni yang 
representatif 

4. Meningkatnya pelestarian BCB 
dan KCB 

5. Terwujudnya kerjasama 
pengembangan dan pelestarian 
budaya 

 

Peran serta 

masyarakat dalam 

pengembangan 

dan pelestarian 

budaya meningkat 

 

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Kebudayaan DIY 

nantinya akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan 

PD yang akan ditangani pada periode  Renstra berikutnya. Disamping itu Review 

juga ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan 

sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan 

kebijakan strategis, serta sangat penting untuk harmonisasi dan sinergi antara 

Renstra Renstra PD Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Renstra Dinas 

Kebudayaan DIY  dan Renstra K/L. 
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3.4  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota 

Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara 

fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat 

pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota 

Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan 

budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar 

tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan 

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang 

pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam 

koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik 

Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain : 

a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;  

b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah  

c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka 

memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif 

terhadap lingkungan;  

d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan 

kawasan budidaya;  

e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, 

maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;  

f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, 

melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan 

kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;  

g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka 

memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk 

perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum. 

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota 

Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, 

Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan 

Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan ruang 

tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan 

meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk 

pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk 
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mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, 

Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan 

Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan 

prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan 

penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk 

mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, 

Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan 

Lingkungan.  

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakata, 

rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang 

yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. 

Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan 

maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan 

masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak 

kelestaria lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. 

Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, 

dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan 

pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan 

mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada 

kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan 

Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata 

seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum 

dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi 

bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, 

pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan 

kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan 

dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaar parkir dan sirkulasi, dan 

yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan 

fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta 

memperharhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh 

sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 

lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan 

yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi 

sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 

2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 

2015-2035 telah ditetapkan  lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan 

Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada 
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usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, 

tata bangunan dan tata hijau.  

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan 

memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan 

dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik 

budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota 

Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan 

untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk 

melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah 

timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH 

publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, 

serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi 

vulkanis Gunung Merapi.  

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan 

terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk 

mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal 

tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam 

dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta 

mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang 

merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai 

tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan 

secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2009 – 2029., kawasan suaka 

alam didalamnya mengatur tentang kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan. Arahan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu 

Pengetahuan dengan : 

1) mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan 

memadukan kepentingan pelestarian budaya Daerah dan pariwisata budaya; 

2) mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan 

mengembangkan zona-zona pengembangan ilmu pengetahuan, dan 

pariwisata rekreasi dan pendidikan;dan  

3) melarang kegiatan budi daya apa pun yang tidak berkaitan dengan fungsinya 

dan tidak berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. 

Arahan penetapan kawasan suaka alam jenis cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan adalah dengan penetapan kawasan cagar budaya dan ilmu 
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pengetahuan yang terletak di seluruh Kabupaten/Kota. Pengelolaan kawasan 

suaka alam jenis cagar budaya dan ilmu pengetahuan denganmelakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) melarang segala bentuk kegiatan yang mengganggu fungsi lindungnya; 

2) mengembangkan zona-zona pemanfaatan ruang untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan, wisata rekreasi dan pendidikan di dalam kawasan;dan 

3) mengembangan kegiatan yang memadukan kepentingan pengembangkan 

pelestarian budaya bangsa dan pariwisata budaya. 

Kawasan strategis pelestarian sosial budaya DIY terdiri atas : 

1) kawasan strategis nasional kawasan taman wisata Candi Prambanan dan 

Candi Ratu Bokodi Kabupaten Sleman; dan 

2) kawasan strategis provinsi meliputi: Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, 

makam Imogiri, Puro Pakualaman, dan kawasan Malioboro, dan candi-candi 

yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul. 

Kawasan strategis pelestarian sosial dan budaya dikelola sebagai berikut : 

1) pengelolaan pada kawasan strategis nasional diselenggarakan dengan 

mempertimbangkan kepentingan aspek ekonomi;dan 

2) pengelolaan pada kawasan strategis provinsi dikelola oleh SKPD Daerah 

yang berkaitan dengan pelestarian sosial budaya daerah dengan 

memperhitungkan aspek ekonomi Daerah. 

Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun 

dengan memperhatikan; 

1) pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan 

2) ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai 

dengan fungsi kawasan. 

 

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program 

(KRP). 

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk 

melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui 

KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan 

hidup dan pembangunan berkelanjutan. 
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Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta 

menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga 

penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam 

penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin 

sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. 

Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota 

Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan 

menyusun KLHS.  

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan 

dengan partispasi para stakeholders meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi 

Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) 

dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan 

bersama dengan para Pemangku kepentingan. 

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebh 

diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan 

Takan empunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program 

lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri 

Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program 

Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan 

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur 

agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya 

tampung  lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak 

dan risiko  lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi 

pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi 

terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman 

hayati. 

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 

untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan 

daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas 

lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan 

manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya 

dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan 

pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-

penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi 

masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di 

Kota Yogyakarta.  Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, 

munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh 
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terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. 

Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. 

Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi 

udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.  

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan 

hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. 

Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: 

pencamaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan 

yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya 

kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi 

lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat. 

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa 

ekosistem merukapan  analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP 

diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, 

tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan 

dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, 

sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi 

lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya 

berasal dari air tanah.  

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam 

merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) 

yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya 

kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), 

khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang 

lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini, 

efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar 

dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota 

Yogyakarta.  

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap 

perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia 

terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP 

dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap 

perubahan temperatur udara yang semakin tinggi. 

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati 

merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman 

hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: 

terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota 

Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman 

hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan. 
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 

isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun 

KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang 

yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan 

ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal. 

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang 

selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang 

publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik 

pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau 

sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan 

menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan 

ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi 

menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat 

dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan 

perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang 

Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan upaya 

besar.    

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan 

adanya  instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja 

berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan 

yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang 

berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah 

yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai 

dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana 

perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar 

kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan 

adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah 

berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan 

penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan 

menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan. 

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil 

tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja 

tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. 

Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta 

muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang 

lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam 
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merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, 

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan 

kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, 

drainase, air bersih, jalan, dan transportasi. 

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan 

distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan 

pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang 

dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menujukkan angka yang relatif lebih 

tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2012 – 

2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta naik 

dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 2014 

menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila dibandingkan tahun 

2011 dengan persentase 13,11%.  

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga 

diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan 

ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan 

sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta 

kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian 

Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun 

persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.  

Terkait dengan permasalahan bidang kebudayaan dan telaah kondisi seperti 

tersebut maka sedikitnya terdapat lima isu strategis yang perlu mendapat 

perhatian sebagai berikut: 

1) Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, 

kehidupan seni, sejarah, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh 

dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi. 

2)  Menjaga dan mempertahankan  kearifan budaya lokal sebagai basis 

ketahanan budaya untuk menjaga sekaligus menyaring masuknya budaya-

budaya asing yang kurang sesuai dengan budaya lokal; 

3) Perlunya penanganan terhadap peninggalan warisan budaya fisik (tangible ) 

yang pada saat ini sudah terancam kelestariannya; 

4) Pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun 

jati diri masyarakat pada semua sektor kehidupan dengan mendorong 

terbentuknya rintisan kelurahan budaya; 

5) Peningkatan sarana dan prasarana pelestarian dan pengembangan budaya 

serta dukungan manajemen yang memadai; 

6) Penanaman budi pekerti di kalangan generasi muda untuk mewujudkan 

karakter masyarakat yang adiluhung. 



IV-1 

 

BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

41. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

4.1.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan di kota 

Yogyakarta  dirumuskan tujuan strategis perangkat daerah sebagai berikut: “ 

Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya 

Pelestarian Budaya “ 

 

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Untuk mewujudkan tujuan strategis pembangunan kebudayaan di kota 

Yogyakarta  dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut : “ Peran Serta 

Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat “.  Tujuan 

dan sasaran Strategis Perangkat Daerah dimaksud sebagaimana yang tersaji 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan Kota 

Yogyakarta 
 

Tujuan Sasaran 
Indikator  
Sasaran/ 
Tujuan 

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke ..... 

1 
(2017) 

2  
(2018) 

3  
(2019) 

4  
(2020) 

5  
(2021) 

 
6  

(2022) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Meningkatka
n 
pemahaman 
dan 
kesadaran 
masyarakat 
akan 
pentingnya 
pelestarian 
budaya 

 

Persentase 
rintisan 
kelurahan 
budaya 
yang aktif 

44 % 50 % 56 % 61 % 67 % 72 % 

 

Peran 
serta 
masyara-
kat dalam 
pengemb
angan 
dan 
pelestari-
an budaya 
meningkat 

Persentase 
rintisan 
kelurahan 
budaya 
yang aktif 

44 % 50 % 56 % 61 % 67 % 72 % 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1 Strategi 

Strategi adalah bagian dari proses pencapaian tujuan dari suatu 

perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta 

mengefektifkan pencapaian tujuan. Adapun untuk merumuskan strategi Perangkat 

Daerah berdasarkan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan identifikasi 

berbagai faktor untuk merumuskan strategi Perangkat Daerah dengan didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan ( strengths ) dan peluang 

(opportunities) sekaligus dapat meminimalkan kelemahan ( weaknesses ) dan 

ancaman ( threats ). Identifikasi dan formulasi Strategi Perangkat Daerah berikut 

didasarkan pada kondisi internal dan kondisi eksternal untuk mewujudkan Visi  

Kepala Daerah.  

a. Potensi/Kekuatan Daerah 

1. Komitmen Kepala Daerah melalui misi meningkatkan kualitas pendidikan, 

kesehatan, sosial dan budaya; 

2. Adanya perangkat regulasi yang cukup memadai, terutama Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 

Kedudukan, Tugas,  fungsi dan Tata Kerja Dinas  Kebudayaan Kota 

Yogyakarta;  

3. Tersedianya sarana dan prasarana  untuk operasinal kedinasan; 

4. Adanya program-program terkait dengan pelestarian dan pengembangan 

kebudayaan;  

5. Tersedianya database awal pengembangan dan pelestarian kebudayaan 

baik yang bersifat tangible dan intangible; 

6. Fungsi pemerintah sebagai fasilitator berjalan dengan baik; 

7. Kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai dan masih 

dimungkinkan untuk dikembangkan; 

8. Adanya organisasi/lembaga dan komonitas seni budaya sebagai pilar 

pelestarian dan pengembangan kebudayaan; 

9. Masuknya kota Yogyakarta dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia; 

10. Adanya Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta sebagai “ think thank ” 

pengembangan kebudayaan kota Yogyakarta. 

 

b. Kelemahan 

1. Sarana dan prasarana kedinasan yang kurang sesuai dengan load factor 

activitas meliputi keterbatasan fungsi ruang, fungsi alat dan fungsi sistem 

sehingga mengakibatkan lemahnya fungsi administrasi perkantoran; 
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2. Keterbatasan perangkat regulasi teknis yang terkait dengan pelestarian ,  

pengawasan dan pengembangan seni budaya di kota Yogyakarta; 

3. Beban kerja yang belum sesuai dengan kuantitas pegawai; 

4. Belum  tersedianya informasi dan data seni budaya yang dapat diakses 

melalui sistem informasi yang memadai; 

5. Perkembangan tata kota yang kurang mengindahkan faktor estetika sesuai 

dengan karakter kawasan; 

6. Rusak atau berpindah tangannya beberapa Benda Cagar Budaya ke lain 

daerah; 

7. Sadar budaya di lingkungan aparatur pemerintah dan masyarakat masih 

perlu penguatan. 

 

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan 

kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman : 

1. Peluang 

1. Yogyakarta dikenal sebagai kota seni dan kota budaya; 

2. Adanya otonomi daerah yang memberikan ruang dan peluang bagi  

pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan kreasi dibidang 

pengembangan dan pelestarian kebudayaan; 

3. Adanya Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya; 

4. Adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

5. Adanya  Undang-undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan 

Kebudayaan; 

6. Adanya  Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda 

Cagar Budaya; 

7. Adanya  Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;  

8. Adanya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. 

2. Ancaman 

1. Minat kalangan tertentu terhadap kepemilikan Benda Cagar Budaya untuk 

dibawa ke luar daerah; 

2. Perkembangan tata kota yang kurang mengindahkan estetika dan karakter 

kawasan cagar budaya; 

3. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran/perusakan Benda 

Cagar Budaya; 

4. Potensi bencana alam di kota Yogyakarta; 
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5. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan kurangnya minat generasi 

muda untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya lokal; 

6. Kurangnya minat generasi muda dalam melestarikan seni adat dan tradisi 

yang adiluhung. 

 

c. Strategi  Menghadapi  Keterbatasan dan Ancaman  

1. Optimalisasi pelestarian warisan dan nilai budaya; 

2. Optimalisasi pelestarian dan pengembangan sejarah dan bahasa; 

3. Optimalisasi pelestarian dan pengembangan seni dan tradisi; 

 

5.2  Arah Kebijakan 

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dengan tetap 

menjaga kesinambungannya dengan kebijakan pembangunan kebudayaan 

sebelumnya. 

1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya , Pengetahuan 

dan Teknologi; 

2. Meningkatkan Pelestarian Tata Nilai Budaya; 

3. Meningkatkan pelestarian Kepurbakalaan dan Permeseuman; 

4. Mengoptimalkan penataan Kawasan Kagar Budaya; 

5. Meningkatkan Pelestarian dan pengembangan sejarah; 

6. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra; 

7. Meningkatkan kampanye sadar budaya; 

8. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Seni dan Film; 

9. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Adat dan Tradisi; 

10. Mengoptimalkan pembentukan rintisan kelurahan budaya. 

 

Rumusan hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan 

Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 5.1:. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 

VISI 
: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan 

Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Kemanusiaan 

MISI IV : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya 

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

1. Meningkatkan 

Pemahaman 

dan Kesadaran 

Masyarakat 

akan 

pentingnya 

pelestarian 

budaya 

1. Peran serta 

masyarakat 

dalam 

pengembangan 

dan pelestarian 

budaya 

meningkat 

1. Optimalisasi pelestarian 

warisan dan nilai budaya; 

2. Optimalisasi pelestarian dan 

pengembangan sejarah dan 

bahasa; 

3. Optimalisasi pelestarian dan 

pengembangan seni dan 

tradisi; 

 

1. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya , 

Pengetahuan dan Teknologi; 

2. Meningkatkan Pelestarian Tata Nilai Budaya; 

3. Meningkatkan pelestarian Kepurbakalaan dan Permeseuman; 

4. Mengoptimalkan penataan Kawasan Kagar Budaya; 

5. Meningkatkan Pelestarian dan pengembangan sejarah; 

6. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra; 

7. Meningkatkan kampanye sadar budaya; 

8. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Seni dan Film; 

9. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Adat dan Tradisi; 

10. Mengoptimalkan pembentukan rintisan kelurahan budaya. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan 

pendanaan indikatif berisi pemaparan secara terperinci bagaimana Perangkat 

Daerah menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi serta 

pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggaran urusan 

pemerintah daerah. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta,  dalam hal ini 

menjalankan sejumlah program dan kegiatan yang akan diuraikan pada tabel 6.1 

berikut : 

 



Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 21 1

Program Pelestarian 

Warisan dan Nilai 

Budaya

Persentase bangunan budaya sesuai 

rekomendasi
70% 70% 1,000,185,965   75% 755,482,080      78% 778,146,542       81% 801,490,939        84% 825,535,667      87% 850,301,737        87% 5,011,142,930      

Dinas 

Kebudayaan

Kota 

Yogyakarta

1 21 1 1 1. Frequensi Updating Data Kebudayaan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

2. Dokumen Kajian Budaya 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen

3. Frequensi  Kemitraan Kebudayaan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali

1 21 1 2

Kegiatan 

Pelestarian Tata 

Nilai Budaya

1. Laporan Pelestarian Tata Nilai Budaya 1 laporan 1 laporan 4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 10 laporan

2. Dokumen Potensi Tata Nilai Budaya  -  - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

3. Workshop Tata Nilai Budaya 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 laporan

4. Frequensi Melukis Bersama 1 kali 1 kali  -  -  -  -  - 1 kali

5. Pameran Seni 1 kali 1 kali  -  -  -  -  - 1 kali

6. Aktualisasi Tata Nilai Budaya  -  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5  laporan

7. Desiminasi Tata Nilai Budaya  -  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan

1 21 1 3 1. Pelayanan Rekomendasi BCB/BWB / 

bangunan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 laporan

2. Jumlah Penghargaan Pelestari Bangunan 

Heritage 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 60 orang

3. Perencanaan Revitalisasi Lingkungan 

Kawasan Cagar Budaya
 -  - 0 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen

4. Pelestarian BCB  -  -  - 1 BCB 1 BCB 1 BCB 1 BCB 4 BCB

5. Penyusunan Road map Pelestarian 

Herittage
 -  -  - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

4 dokumen

6. Kajian Permuseuman  -  -  - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

7. Publikasi Budaya  -  -  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan

1 21 2

Program Pelestarian 

dan Pengembangan 

Sejarah dan Bahasa

Jumlah Sejarah Lokal yang 

Terdokumentasikan

 3 dokumen  3 dokumen 468,075,500       6 dokumen 417,812,960       9 dokumen 430,347,349        12 dokumen 443,257,769         15 dokumen 456,555,502       18 dokumen 470,252,167         18 dokumen 2,686,301,248      
Dinas 

Kebudayaan

Kota 

Yogyakarta

1 21 2 1 1. Jumlah Kajian Sejarah
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 13 dokumen

2. Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah dan Budaya  -  -  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan

3. Inventarisasi Data Kesejarahan  -  - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

4. Lomba Kesejarahan 1 Laporan 1 laporan  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5  laporan

5. Pameran Kesejarahan  -  -  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan

1 21 2 2 1.  Lomba/Festival Bahasa dan Sastra
1 Laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 laporan

2. Frequensi Gelar Macapat 14 Kali 14 Kali 14 Kali 14 Kali 14 Kali 14 Kali 14 Kali 84 kali

3. Publikasi Bahasa dan Sastra 1 Media 1 Media 1 Media 1 Media 1 Media 1 Media 1 Media 6 media

4. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa 

dan Sastra
 -  - 5 laporan  -  -  -  - 5 laporan

5. Event Bahasa dan Sastra  -  -  - 1 event 1 event 1 event 1 event 4 event

1 21 3 Program Pelestarian 

dan Pengembangan 

Seni dan Tradisi Persentase Rintisan Kelurahan Budaya 40% 40% 731,607,950      42% 1,055,476,000   44% 1,087,140,280    47% 1,119,754,488     49% 1,153,347,123   51% 1,187,947,537     51% 6,335,273,378      
Dinas 

Kebudayaan

Kota 

Yogyakarta

1 21 3 1

2.  Dialog  Budaya 18 kali 18 kali  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan

3.  Aktualisasi Seni Budaya 1 Laporan 1 laporan  -  -  -  -  - 1 laporan

4.Pembuatan Fiture Seni Budaya 1 film 1 film  - 1 film  - 1 film  - 6 film

5. Gelar Seni Budaya 5 kali 5 kali  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan

6.  Workshop Seni dan Film 2 kali 2 kali  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan

7. Jumlah Film Dokumenter  -  - 1 film 1 film 1 film 1 film 1 film 6 film

8. Jumlah Data Seni dan Film 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen

9. Laporan Pelestarian dan Pengembangan 

Seni dan Film  -  - 1 laporan  -  -  -  - 1 laporan

10. Jumlah Kajian Seni  -  -  - 1 dokumen  - 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

11. Pembinaan Seni Tradisi  -  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan

12. Partisipasi Event Seni dan Film  -  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan

13. Lomba/Festival Seni dan Film  -  -  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan

1 21 3 2 1. Laporan Pelestarian Upacara Adat dan 

Tradisi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 laporan

2. Laporan Pelestarian Busana Adat  -  -  - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan

3. Laporan Revitaliisasi Budaya 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 laporan

4. Laporan Kampanye Sadar Budaya 1 laporan 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 7 laporan

5. Festival Seni Budaya 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 laporan

6. Kajian Adat dan Tradisi  -  -  - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen

7. Partisipasi Event Adat dan Tradisi  -  - 1 Event 1 Event 1 Event 1 Event 1 Event 6 Event

8. Publikasi Seni Adat dan Tradisi 1 Media 1 Media 1 Media 1 Media 1 Media 1 Media 1 Media 6 media

9. Gelar Adat Tradisi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 laporan

Program Internal 

Perangkat Daerah
100% 100% 783,233,190      100% 728,040,526      100% 749,881,742       100% 772,378,194        100% 795,549,540      100% 819,416,026        100% 4,648,499,218      

Dinas 

Kebudayaan

Kecamatan 

Kotagede

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tabel 6.1

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

(2022)

Unit Kerja 

OPD 

Penaggung 

Jawab

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

Tahun 1

(2017)

Kegiatan 

Pelestarian dan 

Pengembangan 

Adat dan Tradisi

Kegiatan 

Pelestarian dan 

Pengembangan 

Seni dan Film

Kegiatan 

Pelestarian dan 

Pengembangan 

Bahasa dan Sastra

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4 Tahun 6

4

Lokasi
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja Program ( outcome ) dan 

Kegiatan (output)

Data 

Capaian 

pada Tahun 

awal 

Perencanaan

Tahun 5
Kondisi Kinerja Pada Periode 

Renstra OPD (akumulatif )(2021)

Kegiatan 

Pelestarian dan 

Pengembangan 

Sejarah

Meningkatkan 

pemahaman 

dan kesadran 

masyarakat 

akan 

pentingnya 

pelestarian 

budaya

Peran serta 

masyarakat 

dalam 

pengembangan 

dan pelestarian 

budaya meningkat

Persentase 

Rintisan 

Kelurahan Budaya 

Yang Aktif
Kegiatan 

Pelestarian dan 

Pengembangan 

Warisan Budaya, 

Pengetahuan dan 

Teknologi

Kegiatan 

Pelestarian 

Kepurbakalaan dan 

Permuseuman

(2020)



Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

(2022)

Unit Kerja 

OPD 

Penaggung 

Jawab

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4 Tahun 6

4

Lokasi
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja Program ( outcome ) dan 

Kegiatan (output)

Data 

Capaian 

pada Tahun 

awal 

Perencanaan

Tahun 5
Kondisi Kinerja Pada Periode 

Renstra OPD (akumulatif )(2021)(2020)

0 0 1

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

Persentase Kelancaran Administrasi 

Keuangan dan Operasional Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 0 1 .018 1. Makan dan Minum yang tersedia untuk 

Koordinasi 100 kali 100 kali
100 kali 100 kali 100 kali 100 kali 100 kali 600 kali

2. Makan dan Minum yang tersedia untuk 

Pegawai 242 kali 242 kali
242 kali 242 kali 242 kali 242 kali 242 kali 1452 kali

3. Makan dan Minum yang tersedia untuk 

tamu 30 kali 30 kali
58 kali 58 kali 58 kali 58 kali 58 kali 328 kali

4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah 13 laporan 13 laporan
38 laporan 38 laporan 38 laporan 38 laporan 38 laporan 203 laporan

0 0 1 .019 1. Materai 6000 an yang tersedia 100 buah 100 buah 100 buah 100 buah 100 buah 100 buah 100 buah 600 buah

2. Materai 3000 an yang tersedia 400  buah 400  buah 400  buah 400  buah 400  buah 400  buah 400  buah 2400  buah

3. STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya 2 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit

4. STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

5. STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya 5  Unit 5  Unit 5  Unit 7  Unit 7  Unit 7  Unit 7  Unit 7  Unit

6. Jasa tenaga teknis taman 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

7. Jasa Retribusi sampah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 72 bulan

8. Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 72 bulan

9. bahan  dan peralatan kebersihan yang 

tersedia

14 jenis 14 jenis

16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis 78 jenis

10. Alat tulis kantor Yang tersedia 55 jenis 55  jenis
60 jenis 60 jenis 60 jenis 60 jenis 60 jenis 355 jenis

11. Jasa Cetak Amplop Dinas 5000 

exemplar

5000 

exemplar

5000 

exemplar

5000 

exemplar

5000 

exemplar

5000 

exemplar

5000 

exemplar
30000 

exemplar

12. Jasa Cetak Stopmap Dinas 2000 

exemplar

2000 

exemplar

2000 

exemplar

2000 

exemplar

2000 

exemplar

2000 

exemplar

2000 

exemplar

12000 

exemplar

13. Jasa Penggandaan / FC 134.000 

lembar

134.000 

lembar

134.000 

lembar

134.000 

lembar

134.000 

lembar

134.000 

lembar

134.000 

lembar

804.000 

lembar

14. Komponen instalasi  listrik atau  

penerangan bangunan kantor yang tersedia

6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis

36 jenis

15. Jasa perbaikan peralatan kerja 9 jenis
9 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis 59 jenis

16. Komponen Peralatan dan Perlengkapan  

kantor yang tersedia

9 jenis

9 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 74 jenis

17. Komponen  Komputer yang tersedia 23 jenis 23 jenis
22 jenis 22 jenis 22 jenis 22 jenis 22 jenis 133 jenis

18. Jasa Pemeliharaan Peralatan dan 

Perlengkapan kantor

2 jenis

2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 12 jenis

19. Peralatan Rumah tangga yang tersedia 9 jenis
9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 54 jenis

20. bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 2 jenis

2 jenis 2 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis

21. Jasa pembayaran telepon dan bantuan 

komunikasi 0 bulan 0 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan

22. Jasa Keamanan Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 72 bulan

0 0 1 020 1. Dokumen administrasi penatausahaan 

keuangan  yang tersusun

4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis

2. Dokumen Admisistrasi Kepegawaian yang 

terkelola 23 dokumen 23 dokumen 23 dokumen 23 dokumen 23 dokumen 23 dokumen 23 dokumen 23 dokumen

3. Jasa pengelola arsip

4. Jasa Tenaga Bantuan
2 orang 2 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

0 0 2

Program 

Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur 

yang memadai
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 0 2 022 1. Jasa pemiliharaan gedung / bangunan 

kantor / tempat

2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit

2. Bahan baku bangunan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis

3.  Bahan / Bibit Tanaman 0 0 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis

0 0 2 024 Jasa pemiliharaan rutin/berkala kendaraan 

Dinas / operasional

1. Roda 4 2 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit

2. Roda 3 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

3.  Roda 2 5  Unit 5  Unit 5  Unit 7  Unit 7  Unit 7  Unit 7  Unit 7  Unit

4. Sepeda 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

0 0 6

Program 

Peningkatan  

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

Persentase Peningkatan Laporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 0 6 005 1. Dokumen Perencanaan, Pengendalian   

dan Penganggaran

7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 42 dokumen

2. Laporan  Kinerja OPD 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 36 dokumen

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung/Bangunan 

Kantor

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan 

Dinas/Operasional

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan, 

Pengendalian, dan 

laporan Capaian 

Kinerja SKPD

Penyediaan Jasa, 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa 

Pengelola 

Pelayanan 

Perkantoran

Penyediaan Rapat-

rapat  Koordinasi 

dan Konsultasi
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian perangkat daerah pada 

akhir periode renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan perangkat daerah setiap tahun atau 

indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan  sebagaimana ditunjukkan pada 

Tabel 7.1. 

Tabel 7.1 Indikator Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

No Indikator 
Kondisi Kinerja Awal 

periode RPJMD 

( Tahun 0 ) 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada 
akhir periode 

RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Persentase rintisan kelurahan 
budaya yang aktif 

44 % 44 % 50 % 56 % 61 % 67 % 72 % 72 % 

2. 
Persentase bangunan budaya 

sesuai rekomendasi 
70 % 70% 75% 78% 81% 84% 87% 87% 

3. 
Jumlah sejarah lokal yang 

terdokumentasikan 
3 dokumen 

3 

dokumen 

3 

dokumen 

3 

dokumen 

3 

dokumen 

3  

dokumen 

3 

dokumen 

 

18    dokumen 

4 
Persentase rintisan kelurahan 

budaya 
40 % 40 % 42 % 44 % 47 % 49 % 51 % 51 % 



2 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan  kota Yogyakarta tahun 2017-2022 

merupakan pedoman bagi Dinas Kebudayaan dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan lima tahun ke depan yang setiap tahunnya tertuang 

dalam rencana kerja (Renja). Rencana Strategis ini bukan satu-satunya faktor 

keberhasilan pembangunan dalam bidang kebudayaan, karena untuk 

mewujudkan visi  kepala daerah terpilih sangat bergantung pada peran serta 

secara aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat dan 

penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Kebudayaan 

Kota Yogyakarta.  

Selain itu Rencana Strategis Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta  ini 

disusun sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi 

organisasi Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu diharapkan perangkat 

daerah  dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal. Apabila dalam 

periode pelaksanaan rencana strategis Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta 

dihadapkan pada hal-hal yang membuat rencana strategis tidak dapat 

dilaksanakan secara optimal,  maka rencana strategis yang telah disusun dapat 

ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 

 



Lampiran : Matrik Cascading 

Visi

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya

Awal Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Awal Akhir

Meningkatkan pelestarian dan 

pengembangan Warisan Budaya, 

Pengetahuan dan Teknologi

Meningkatkan pelestarian Tata Nilai 

Budaya

Meningkatkan pelestarian 

Kepurbakalaan dan Permuseuman

Mengoptimalkan pelestarian Kawasan 

Cagar Budaya 

Meningkatkan pelestarian dan 

pengembangan sejarah

Meningkatkan pelestarian dan 

pengembangan bahasa dan sastra

Meningkatkan kampanye sadar budaya

Meningkatkan pelestarian dan 

pengembangan Seni dan Film

Meningkatkan pelestarian dan 

pengembangan Adat dan Tradisi

Mengotimalkan pembentukan rintisan 

kelurahan budaya

: Meneguhkan KotaYogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat                              

Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

Indikator 

Tujuan PD

Formula Indikator 

Tujuan PD

Target Tujuan 

PD
Sasaran PD

Indikator 

Sasaran PD

Formula 

Indikator 

Sasaran PD

Indikator 

Sasaran 

Daerah

Formula Indikator 

Sasaran Daerah

Target Sasaran Daerah

Strategi Daerah Arah Kebijakan Tujuan PDNo
Tujuan 

Daerah

Indikator 

Tujuan 

Daerah

Formula 

Indikator Tujuan 

Daerah

Target Tujuan 

Daerah Sasaran 

Daerah

72% Peran serta 

masyarakat 

dalam 

pengemban

gan dan 

pelestarian 

budaya 

meningkat

Persentase  

rintisan 

kelurahan 

budaya 

yang aktif

Jumlah rintisan 

kelurahan budaya 

yang aktif dibagi 

jumlah rintisan 

kelurahan budaya x 

100 %

Persentase  

rintisan 

kelurahan 

budaya yang 

aktif

Jumlah rintisan 

kelurahan budaya 

yang aktif dibagi 

jumlah rintisan 

kelurahan budaya x 

100 %

44% 72%72% Optimalisasi 

pelestarian warisan 

dan nilai budaya

Optimalisasi 

pelestarian dan 

pengembangan 

sejarah dan bahasa

Optimalisasi 

pelestarian dan 

pengembangan seni 

dan tradisi

Meningkatkan 

pemahaman dan 

kesadaran masyarakat 

akan pentingnya 

pelestarian budaya

Peran serta 

masyarakat dalam 

pengembangan 

dan pelestarian 

budaya meningkat

Persentase  

rintisan 

kelurahan 

budaya yang 

aktif

Jumlah rintisan 

kelurahan 

budaya yang 

aktif dibagi 

jumlah rintisan 

kelurahan 

budaya x 100 %

44% 50% 56% 61% 67%5.2.1 Peran serta 

masyarakat 

dalam 

pengembang

an dan 

pelestarian 

budaya 

meningkat

Persentase  

rintisan 

kelurahan 

budaya 

yang aktif

Jumlah rintisan 

kelurahan 

budaya yang aktif 

dibagi jumlah 

rintisan 

kelurahan 

budaya x 100 %

44%



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Program Internal Prosentase 

Kelancaran 

administrasi 

keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 783.233.190  728.040.526  749.881.742  772.378.194  795.549.540  819.416.026  

Prosentase 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur yang 

Memadai

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase 

Peningkatan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dinas Pariwisata, Dinas 

Pendidikan, Dinas PUPKP,  

Dinas Pertanian dan Tata 

Ruang, Kantor Kesbang, 

Satpol PP, Dinas Koperasi 

UKM Nakertrans, Dinas 

Perindag, Dinas PMP, 

Kecamatan

731.607.950 1.055.476.000 1.087.140.280 1.119.754.488 1.153.347.123 1.187.947.537

468.075.500 417.812.960 430.347.349 443.257.769 456.555.502 470.252.167

PD Utama PD Pendukung

1.000.185.965 755.482.080 778.146.542 801.490.939 825.535.667 850.301.737 Dinas 

Kebudayaan

Target Sasaran PD

Program PD
Indikator 

Program PD

Formula Indikator 

Program PD

Target Program PD Pembiayaan (Rp)

18 

dokumen

15 

dokumen

12 

dokumen

9 

dokumen

6 

dokumen

3 

dokumen

40% 42% 44% 47% 49% 51%

Program 

pelestarian 

warisan dan nilai 

budaya 

Persentase  

bangunan 

budaya sesuai 

rekomendasi

Jumlah Bangunan Taat 

Rekomendasi : Jumlah 

Rekomendasi n-2 yang 

terbangun x 100 %

70% 75% 87%84%50%

Program 

pelestarian dan 

pengembangan 

sejarah dan 

bahasa

72% 81%78%

Jumlah Sejarah 

Lokal yang 

terdokumentasika

n : 

Jumlah Sejarah Lokal 

yang terdokumentasikan : 

Program 

pelestarian dan 

pengembangan 

seni dan tradisi

Persentase 

rintisan 

kelurahan 

budaya

Jumlah Rintisan 

Kelurahan Budaya : 

Jumlah Kelurahan x 100 

%

56% 61% 67%44%


