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Bedah Menoreh Proyek Strategis Lintas Provinsi 

 
Ilustrasi: http://jogja.solopos.com/ 

Harianjogja.com, KULONPROGO– Program pengembangan wisata
1
 melalui Bedah Menoreh dinilai 

menjadi proyek yang tidak hanya menguntungkan bagi Kulonprogo. DPRD Magelang saat melakukan 

kunjungan ke DPRD Kulonprogo menyatakan dukungannya terhadap program Bedah Menoreh.  

Anggota Komisi II DPRD Magelang Sarwo Edi mengungkapkan, program Bedah Menoreh dapat 

turut mendukung pengembangan pariwisata
2
 yang saat ini digalakkan Pemkab Magelang. Dia 

mengatakan, program itu sangat strategis untuk pengembangan wisata dan wilayah perbatasan 

Kulonprogo dan Magelang. “Tidak hanya masyarakat Kulonprogo tetapi juga masyarakat Magelang, 

terutama yang berada di wilayah Kecamatan Borobudur dan sekitarnya. Program ini akan berdampak 

luas bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat,” papar Edi. Melihat manfaat strategis dari 

proyek Bedah Menoreh, Edi menyatakan, DPRD Magelang akan mendorong pemkab untuk 

melaksanakan program pengembangan wilayah di kawasan perbatasan dua kabupaten ini. Di 

antaranya juga, pengembangan jalur wisata yang dapat mendukung pengembangan pariwisata di 

kawasan Perbukitan Menoreh.“Harapannya, nanti Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulonprogo 

dapat saling mendukung serta berkembang bersama,” imbuh Edi. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dinbudparpora) 

Kulonprogo Krisutanto menambahkan, objek wisata di Kulonprogo terus berkembang. Dia 

mengungkapkan, saat ini Kulonprogo memiliki sekitar 58 objek wisata. Lebih lanjut Krisutanto 

mengatakan, tujuh objek wisata di antaranya dikelola oleh Pemkab. Bahkan, dari puluhan objek 

wisata yang ada telah dijadikan paket wisata oleh Kabupaten Magelang. Dia menjelaskan, di 

antaranya adalah Puncak Suroloyo, Goa Sriti, Curug Sidoharjo, Taman Bunga Krisan dan kawasan 

arung jeram Kali Progo. “Jika kerja sama pengembangan tersebut dapat direalisasikan bersama, maka 

akan mempercepat kemajuan pariwisata, baik di Kulonprogo maupun Magelang,” tandas Krisutanto. 

Kepala Bappeda Kulonprogo Agus Langgeng Basuki menambahkan, program Bedah Menoreh 

didukung dengan Dana Keistimewaan
3
 DIY dengan anggaran mencapai Rp34 miliar. Program yang 

                                                           
1
 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Wisata adalah  kegiatan 
perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 
untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi 
dalam jangkawaktu sementara. 

2
 Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah  berbagai 
macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

3
 Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY, Dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer 
pada bagian transfer lainnya 
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dilakukan yakni, pembangunan kawasan wisata
4
, pembangunan infrastruktur jalan hingga 

pengembangan kawasan wisata dan budaya pendukung pariwisata di Kulonprogo. “Kami juga telah 

mengusulkan danai untuk tahun 2016 sebesar Rp60 miliar. Nantinya dana tersebut digunakan untuk 

melanjutkan program tersebut,” jelas Langgeng. 

Sumber Berita: 

1. http://jogja.solopos.com/baca/2015/05/23/penataan-kulonprogo-bedah-menoreh-proyek-strategis-

lintas-provinsi-607108 . 

2. Tribun Jogja, Sabtu, 23 Mei 2015 Halaman 9 

 

Catatan Berita: 

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana 

Keistimewaan, Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara 

Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja 

transfer pada bagian transfer lainnya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) kewenangan istimewa yang 

didanai dari dana keistimewaan tersebut meliputi: 

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 

b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 

c. kebudayaan; 

d. pertanahan; dan 

e. tata ruang 

Pasal 7 ayat (3) Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) diatur dengan Perdais. 

                                                           
4
 Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Kawasan Strategis  
ariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan 
pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, 
sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan 
keamanan. 
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