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As-salaamu`alaikum warahmatullahi wa barakaatuhu, 
BismiLlaahirRahmaanirRahiim. “(1) Demi waktu. (2) Pasti semua orang akan 
berada dalam kerugian. (3) Kecuali mereka yang mau beriman dan bekerja dengan 
baik serta saling berwasiat untuk menegakkan kebenaran dan saling berwasiat 
untuk bersabar” (QS Al Ashr:1-3). 
 

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPRD DIY memandang bahwa 
selama tahun 2002 Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta banyak 
mengenyam keberhasilan. Realitas keberhasilan ini tentunya harus diapresiasi 
juga dengan hal-hal yang menyatakan berbagai kelemahan dan kekurangan. Yang 
telah menjadi keberhasilan tentu saja harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 
Sedangkan hal-hal yang merupakan kekurangan atau bahkan ketidakberhasilan 
harus mendapat perhatian yang sangat serius untuk perbaikan pada 2003. Evaluasi 
pasca-program dan tindakan hadap-masalah selama menjalankan roda 
pemerintahan, mengemban tugas pembangunan, dan mengelola amanah layanan 
publik, tentunya untuk  perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sebab, apapun yang 
dilakukan selama ini, tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu 
sendiri, tidak yang lain dan bukan untuk kepentingan yang lain.  

Sungguh inilah pengharapan kami, retrospeksi untuk kebangkitan yang 
sepenuh-penuhnya. Termasuk dengan perbaikan kinerja, produktivitas, semangat 
inovasi, dan pengabdian PNS (di) DIY, yang diharapkan akan semakin 
memberikan keberhasilan dengan capaian yang optimal, tepat guna, tepat mutu, 
dan tepat sasaran. Dalam pengharapan Fraksi, terdapat 13 hal yang perlu 
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mendapat perhatian, yang meliputi Politik dan Keamanan, Kepegawaian, Badan 
Informasi Daerah, Kebudayaan Dan Pariwisata, Perekonomian, Perindustrian dan 
Perdagangan, Agroindustri/Agrobisnis, Investasi, Transportasi, Lingkungan, 
Pemukiman, Pendidikan, serta Kesehatan 
 
1. POLITIK DAN KEAMANAN 

Menelaah selama 2002 terdapat gangguan-gangguan kecil, “riak-riak kecil 
dalam gelombang otonomi daerah,” yang jika tidak dikoordinasikan secara 
optimal semakin menimbulkan keresahan masyarakat. Misalnya, masih terus 
berlangsungnya perjudian besar maupun kecil. Sabung ayam, gaple, toto atau 
undian gelap masih berlangsung aman. Fraksi sering mendapat keluhan 
masyarakat, betapa perjudian menjadi “sapi perahan” bagi sejumlah oknum. 
Melalui simbiose mutualisme keduanya sama-sama untung, penyelenggara dan 
pelaku judi aman menjalankan bisnisnya dan  oknum aparat mendapat keuntungan 
finansial melalui perlindungan atau setidaknya pembiaran kegiatan tersebut. 
Contoh paling kecil saja adalah judi sabung ayam yang berlangsung di 
perkampungan belakang Polda DIY. 

Di sisi lain, Pemerintah Eksekutif ternyata tidak optimal menegakkan 
sejumlah Peraturan Daerah, baik karena keterbatasan dana, personel, maupun 
waktu. Fraksi sungguh berharap agar Sahabat Eksekutif dapat menegakkan hukum 
dengan tegas. Tanpa penegakan hukum, sulit untuk mengatakan bahwa Perda 
yang dihasilkan selama ini efektif dan berwibawa, bahkan membenarkan “hukum 
berbuat adalah hukum keadaan (Lex agendi lex assendi). 

Masih segar ingatan kita dengan sejumlah bencana yang melanda di Propinsi 
ini. Terbakarnya hutan dan pemukiman, tanah longsor, banjir, juga kecelakaan 
lalu lintas. Menghadapi semua ini, Eksekutif niscaya merencanakan koordinasi 
dan tindakan hadap-masalah untuk kepentingan DIY. Bakeslinmas perlu 
merencanakan lebih jauh, sebagaimana Tupoksinya, dan bukan sebatas pada 
perencanaan bencana Merapi. Secara instansional perlu dilakukan koordinasi 
dengan Kabupaten/Kota untuk penataan jaringan hidran pemadam kebakaran, 
penyiapan tenaga yang berkemampuan search and rescue, dan sebagainya, 
sehingga saat bencana atau kecelakaan, penanganan bisa dengan cepat dan tepat. 

 
2. KEPEGAWAIAN 
  Selama 2002 Sahabat Eksekutif masih belum menunjukkan pola penataan 
kepegawaian yang pas, sehingga masih banyak PNS di lingkungan Pemerintah 
Propinsi DIY yang belum mendapatkan penempatan atau job yang pasti. 
Akibatnya, sebagai ilustrasi, banyak instansi dengan PNS cukup tetapi sangat sepi 
ketika sedikit siang, banyak PNS yang tidak tahu kalau akan mengisi daftar hadir, 
dan sebagainya. 

Apalagi dengan belum terselesaikannya penataan PNS untuk menentukan 
“siapa menduduki jabatan apa,” meskipun sudah menggunakan hasil fit and 
proper test yang dilakukan Dinas Psikologi TNI-AD. Ternyata tidak memberikan 
hasil yang tepat. Hal itu dirasakan oleh para PNS yang ada di Setwan DPRD DIY. 
Dalam berbagai pembahasan materi yang telah disepakati, tak jarang pimpinan 
instansi yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan kualitasnya, baik kualitas 
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intelektual maupun  kepemimpinan. Fraksi merasakan adanya sejumlah personel 
yang memiliki jabatan namun tidak memiliki kualifikasi yang pas. Banyak di 
antara pimpinan instansi yang tidak mampu menjabarkan rencana kerja, arah, 
sasaran, dan materi kerjanya. Tidak dapat disangkal, banyak di kalangan aparat 
yang tidak mampu untuk sekedar menjalankan fungsinya.  

Lebih jauh, Badan Kepegawaian Daerah terlihat gagap dalam melakukan 
penataan pegawai dan sistem administrasi kepegawaian. Paling tidak, basis-data 
(data base) kepegawaian yang bisa diakses dengan mudah belumlah ada dalam 
rencana. Tentunya akan menguntungkan bagi para-pihak jika dapat dengan cepat 
mengakses data kepegawaian. Misalnya, yang paling sederhana, untuk 
mengetahui PNS DIY yang memiliki kepangkatan IV/b masa kerja minimal 20 
tahun dengan kualifikasi pendidikan Teknik Sipil. Fraksi sungguh berharap agar 
untuk 2003 BKD segera menyusun analisis jabatan dan analisis SDM sehingga 
dengan cepat dapat diketahui berapa kebutuhan PNS lengkap dengan 
kualifikasinya.  
 
3. BADAN INFORMASI DAERAH 

Sebagai badan yang menyandang “gelar” informasi, Badan Informasi Daerah 
tentunya berbeda dengan ketika masih berfungsi Humas. Informasi bukanlah 
sekadar “info,” tetapi juga menyandang pengertian teknologi. Belum jauh dari 
ingatan kita, tragedi 3B (Bali Bomb Blast). Terhadap tragedi Bali, BID tampak 
bengong. Bisa saja BID mengatakan bahwa lokasi kejadian tersebut jauh dari 
DIY. Tetapi berapa potential lost yang harus ditanggung DIY? Andaikata Sahabat 
BID bisa think smart, tentu akan segera berproaksi dengan tegas menyatakan 
Jogja aman melalui media massa. Fraksi sungguh menyayangkan kejadian 
tersebut, sampai akhirnya Sahabat Gubernur sendiri yang membuat pernyataan. 
Dengan demikian, BID masih sekadar menjalankan rutininitas birokrasi. BID 
seharusnya mulai menempatkan diri sebagai Public Relations sebagaimana 
perusahaan-perusahaan besar dunia, yaitu membangun citraan baik DIY. 

Fraksi sungguh memandang belum mampunya BID sebagai jendela utama 
informasi. Yang terjadi, BID baru menjadi juru foto dan camera person, speech 
recorder dan speech writer bagi eksekutif serta baru menjadi PNS yang sering 
mendampingi wartawan untuk wawancara dengan pejabat yang ada di lingkungan 
Pemerintah Propinsi DIY. Menyandang nama “informasi,” BID juga belum 
mampu menyajikan situs DIY yang enak didownload dan perlu. Akses saja 
website Pemda DIY melalui www.pemda-diy.go.id yang tidak banyak 
memberikan gambaran mengenai dan tentang DIY. Padahal website adalah 
jendela bagi penduduk dunia untuk mengintip Jogja, mulai dari letak geografis, 
sign system menuju Jogja, hingga peluang bisnis. Sementara penerbitan sebagai 
wahana publikasi yang dikelola BID juga tidak mampu mencerminkan fungsi BID 
sebagai “pusat” informasi pemerintah yang memberikan penerangan kepada 
masyarakat, terlebih lagi penerbitan ini memiliki peredaran yang sangat terbatas 
dan kurang bobot, kurang isi dan jauh dari harapan. Lantas, bagaimana 
mengakomodasi sosialisasi pembangunan 2003 sebagai proses belajar masyarakat, 
termasuk mengelola informasi secara bersama? 
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4. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 
Sebagai Propinsi yang berpredikat “pusat kebudayaan,” langkah-langkah 

Sahabat Eksekutif untuk meneguhkan posisi Jogja dirasakan masih kurang. 
Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyikapi sejumlah kesenian yang 
mulai punah, misalnya tari topeng gaya Yogyakarta? Bagaimana membangun rasa 
cinta berkesenian bagi ABG? Bagaimana memberikan pemahaman kepada 
gerenasi muda untuk membaca dan menulis aksara Jawa dengan baik dan benar? 
Belum pernah ada perencanaan dan kesinambungan program. Bahkan yang 
terjadi, pemakaian aksara Jawa untuk nama jalan banyak yang salah tanpa ada 
tindakan perbaikan. Menyandang gelar “kota budaya,” bukanlah hal ringan 
meskipun membanggakan. Eksekutif hendaknya dapat mengambil kebijakan 
untuk mempertahankan posisi ini. Fraksi cukup berbangga dengan penghargaan 
Sahabat Gubernur kepada  sejumlah seniman, budayawan dan bahkan pelestari 
kawasan. Suatu langkah positif yang harus diikuti dengan langkah lainnya. 

Pada sisi pariwisata, selama ini Jogja tidak pernah mampu mengundang 
wisatawan dengan baik dan “memaksa”nya agar tinggal lebih lama, dengan alasan 
yang telah menjadi klise. Bahwa wisatawan khususnya mancanegara datang ke 
DIY tidak secara langsung tetapi dari daerah lain (Jakarta maupun Bali) serta 
tidak adanya pintu masuk yang secara langsung dari luar negeri. Bisa dimaklumi, 
tetapi bagaimana akan mengundang wisatawan khususnya mancanegara jika buku 
kecil “Calender of Event” biasanya baru tercetak pada November/Desember 
sementara calon wisatawan biasanya mulai merencakanan perjalanannya jauh 
sebelumnya. Di samping itu, peredaran brosur dan leaflet tentang obyek wisata 
DIY sangat-sangat terbatas --terbanyak di Dinas dan TIC-- sehingga  sulit 
dijumpai di bandara, stasiun, bank-bank yang banyak dikunjungi wisatawan 
manca, apalagi di luar propinsi dan luar negeri. Oleh sebab itu untuk pasca-3B 
perlu dipertanyakan, selain langkah rescue, adakah langkah-langkah pemasaran 
yang lebih baik? Bukankah langkah pemasaran bersama tidak hanya melibatkan 
instansi pemerintahan melainkan bersama dengan kalangan swasta? 
 
6. PEREKONOMIAN 

Pada level nasional, sudah diproyeksikan Bappenas maupun BI bahwa 
pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4 %. Jika memang tercapai 4 %, Indonesia 
tetap akan menghadapi berbagai masalah, termasuk pengangguran yang semakin 
meningkat. Dengan melihat pertumbuhan selama 2002 beserta asumsinya, sejauh 
ini belum ada proyeksi berapa besar angka pertumbuhan 2003 untuk Propinsi. 
Tidak bekerjanya ekonomi domestik, yaitu sekumpulan kelembagaan pasar dan 
keuangan yang bekerja optimal, merupakan  salah satu akar permasalahan 
ketenagakerjaan, apalagi dengan berlakunya AFTA. Artinya, di propinsi roda 
perekonomian tidak bisa berkembang sehingga tidak bisa menyerap warganya 
sendiri yang membutuhkan pekerjaan. Dengan tidak bekerjanya lembaga 
dimaksud, kekayaan apa pun yang dimiliki tidak akan bisa memberikan 
kemakmuran pada warganya. Dan menjadi ironi jika aliran pekerja dari DIY ke 
luar negeri untuk 3D yaitu Dirty (kotor), Dangerous (bahaya), dan Difficult (sulit) 
yang dihindari pekerja lokal. 
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Fraksi memandang, spot observation terhadap KPPE merupakan blow up yang 
tidak optimal. Perlu dievaluasi kembali seberapa urgensinya mengembangkan 
KPPE jika selama ini pengembangannya lebih banyak menitikberatkan pada 
kecamatan itu sendiri, sdangkan akses pasar kurang berkembang. Di samping itu, 
pengembangan suatu kecamatan sebagai KPPE tidak mengait pada pengembangan 
pertumbuhan wilayah di sekitarnya sehingga kurang mendapat dukungang dari 
wilayan terdekat. 
 
5. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
  Penjualan kerajinan DIY selama ini menggantungkan pemasarannya 
melalui Bali dan Jakarta. Pasca-bom Bali, dampaknya banyak dirasakan sektor 
kerajinan DIY sehingga banyak produk kerajinan yang menumpuk di gudang. 
Sedangkan frame-work  Sahabat Eksekutif untuk mengatasi permasalahan ini 
belum signifikan. Perlu dipertanyakan apakah kurang cepat, kurang tanggap, atau 
memang belum ada pemikiran yang pas untuk menangani dampak kejadian Bali 
tersebut. 

Di sisi yang lain, industri menengah dan besar sulit tumbuh di DIY karena 
tiadanya pelabuhan. Memang semakin jauh jarak dengan pelabuhan, semakin 
besar pula beban pungutan tidak resmi yang harus dibayar. Perlu diingatkan, 
Eksekutif kerap menyatakan bahwa berbagai kekurangan dan kendala hendaknya 
dijadikan sebagai tantangan. Jika memang eksekutif akan memanfaatkan lahan 
yang ada di daerah Piyungan sebagai kawasan industri, lantas bagaimana 
kajiannya? Alih-alih membincangkan analisis yang berkembang, Fraksi 
memandang bahwa adalah lebih penting bagaimana membantu  usaha mikro, 
kecil, dan menengah untuk memperoleh akses (pemasaran, kredit, dan 
sebagainya). Apalagi perkiraan 2003 mendatang perbankan DIY masih kesulitan 
menyalurkan kredit. Bukankah lebih baik jika Eksekutif lebih berfungsi 
intermediasi antara perbankan dan pengusaha untuk memperoleh akses kredit. 
 
7. AGROINDUSTRI/AGROBISNIS 

Seorang pakar di DIY berkelakar bahwa di Jogja kita bisa mendapatkan buah 
apa pun meski bukan musimnya. Hal yang berbeda dengan Australia yang jika 
bukan musimnya sulit mendapatkan buah yang diinginkan. Selintas kita 
merasakan nikmatnya hidup di DIY, menginginkan buah apa saja bisa ditemukan 
tanpa memandang musim, karena membanjirnya buah-buahan eks impor. 
Sungguh betapa tidak mampunya kita membendung buah (dan juga sayur-mayur) 
eks impor dan alangkah tidak berdayanya agroindustri kita. Resiko pasar bebas 
adalah komitmen bersama untuk tindakan penyelamatan dan kesalahan prioritas 
program Sahabat Eksekutif adalah lonceng kematian sektor pertanian dan 
perkebunan. Bagaimana rumusan dan evaluasi pasca-program untuk 
meningkatkan kualitas produk pertanian dan perkebunan agar mampu bersaing di 
pasaran, baik lokal apalagi luar negeri. Nun di Thailand dengan rekayasa 
genetiknya, durian unggul eks Indonesia telah menjadi durian montong Thai yang 
harganya selangit. Propinsi DIY dengan balai-balai penelitiannya tidak banyak 
berkutik untuk menghadapi kondisi-kondisi AFTA. Fraksi sungguh 
merekomendasikan  adanya kerjasama parapihak yang mempu menghasilan bibit 
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unggul, yang menguntungkan petani serta mampu bersaing kendati di kampung 
sendiri.  

Fraksi juga mempertanyakan terjadinya ketidaksinkronan kebijakan dan 
koordinasi pada penanganan lahan pantai. Pilihan pembangunan rumah 
transmigran ring I di kawasan pertanian lahan pasir dusun Gisik Pranaji, Bugel, 
Panjatan, Kulonprogo, sekurangnya telah menghancurkan 7 hektare lahan 
pertanian yang sudah produktif. Ke-18 petani penggarap lahan di kawasan pantai 
selatan tersebut sama sekali tidak mendapat kompensasi. Bahkan jaringan irigasi 
sumur renteng yang telah ada di lahan tersebut juga dihancurkan, padahal 
sebagian merupakan hasil swadaya masyarakat. Pembangunan rumah-rumah 
tersebut sebenarnya bisa digeser ke arah Trisik, yang belum diolah menjadi lahan 
pertanian produktif. Sedangkan pola pembangunan perumahan yang memanjang 
jelas bertentangan dengan kebiasaan petani yang cenderung melingkar dan 
komunikatif. 
 
8. INVESTASI 

Selama 2002, DIY juga kurang beruntung menggaet investor besar untuk 
masuk dan menanamkan modalnya. Terlebih dengan kasus 3-B serta penolakan 
Pusat terhadap kunjungan Presiden Taiwan beserta para pengusaha dari negeri 
“Dao Min Shi.” Fraksi berharap agar Sahabat Bapekoinda lebih lincah untuk 
mengundang calon-calon investor, paling tidak menjual “keunggulan” 
berinvestasi di DIY. Dibutuhkan analisis usaha dan peluang investasi di DIY 
utamanya bagi calon investor. Sehingga calon investor tidak hanya melihat DIY 
sebagai lokasi usaha, tetapi lengkap dengan kondisi masyarakat, sistem 
perpajakan dan pungutan, keamanan, jenis usaha prospektif, serta peta SDM yang 
bisa dimanfaatkan. Disadari bahwa pasca penolakan kunjungan Presiden Taiwan 
beserta rombongan pengusaha akan berdampak cukup berat. Sejumlah petinggi 
Taipei sudah mengisyaratkan sanksi agar warga Taiwan tidak berwisata dan 
berinvestasi di Indonesia. Terbetik kabar, batalnya lebih 90 calon investor Taiwan. 
Sedangkan selama ini DIY banyak mendapatkan wisatawan Taiwan 

Lantas, langkah apa yang harus dilakukan untuk tetap mengundang calon 
investor lainnya? Fraksi menyarankan untuk menjajaki kemungkinan mencari 
calon investor Hongkong yang meskipun Cina --mainland-- tetapi masih bisa 
connect dengan Taiwan. Investor Hongkong diharapkan dapat mengundang 
kembali investor Taiwan, yang sempat terganggu akibat kebijakan luar negeri 
“Satu Cina.” 

Perlu pula dicermati kemungkinan enggannya untuk berinvestasi di DIY: 
Berbelit-belitnya meja birokrasi dan pungutan-pungutan yang tidak dapat 
diperhitungkan neraca perusahaan. Salah satu alasan Sony hengkang dari 
Indonesia adalah banyaknya pungutan yang tidak jelas dan sulit 
dipertanggungjawabkan secara akuntansi perusahaan dan tidak bisa diterima nalar 
berusaha. Fraksi sungguh berharap agar permasalahan yang ini layak dicermati 
dan tidak mengulangkan kesalahan yang sama.  
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9. TRANSPORTASI 
Permasalahan transportasi di DIY belum menunjukkan adanya perbaikan 

sistem. Tidak ada kejelasan bagaimana sistem dan manajemen transportasi 
perkotaan, pedesaan, AKDP, dan transportasi lingkungan. Transportasi perkotaan 
yang didukung dengan bus kota dan angkutan penumpang umum non-bus masih 
sebatas kendaraan untuk memindah orang serta belum memperhatikan aspek 
keamanan dan kenyamanan. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya keluhan terhadap 
angkutan di DIY mulai dari sopir bus yang ugal-ugalan, asap gas buang yang 
hitam pekat dengan arah keluar yang mengganggu pengguna jalan yang lainnya, 
sehingga banyak angkutan umum yang sebenarnya tidak laik untuk angkutan 
orang. Sedangkan pembagian jalur, perlu pula penataan sehingga tidak terjadi 
penumpukan angkutan pada satu titik tertentu namun sepi pada titik yang lainnya. 
Perlu dipikirkan kemungkinan sarana angkutan umum ini tidak melintas 
Malioboro akan tetapi cukup melintas di jalan pendampingnya baik itu di Jl 
Bhayangkara maupun di Jl Suryotomo-Jl Mataram. 

Sarana transportasi umum diharapkan bisa ditata lebih baik dan lebih indah 
yang mencerminkan Yogyakarta sebagai kota budaya. Dari tayangan televisi, 
pernah terselenggara di Jepang, pengusaha angkutan umum (trem) menyediakan 
seluruh armadanya untuk dilukis seniman sehingga menjadi indah dan menarik. 
Lalu lintas semakin padat dan perlu tindakan cerdas untuk menanganinya. Dinas 
harus mengantisipasi fenomena becak bermotor, misalnya, sehingga tidak 
menumpuk-numpuk permasalahan. Di sisi lain, selama ini banyak pelat nomor 
kendaraan khususnya mobil yang cukup aneh dan terkesan dibuat-buat. Misalnya 
AB 1 NK pada sebuah sedan berwarna merah, atau yang lainnya dengan bahan 
dan ukuran yang tidak standar. Razia kendaraan bermotor lebih banyak diarahkan 
terhadap pengendara sepeda motor dengan alasan banyaknya pelanggaran yang 
dilakukan. Lalu bagaimana pelanggaran yang lainnya seperti becak, sepeda, dan 
andong yang tidak pernah mendapat peringatan dari petugas lalu lintas. Sign 
system merupakan salah satu prioritas untuk 2003. 
 
10. LINGKUNGAN 

Kualitas lingkungan harus terus diperbaiki, paling tidak agar wilayah ini tetap 
nyaman dan segar. Karenanya, dibutuhkan peran aktif, kesadaran, dan kerangka 
kerja yang berkelanjutan dari masyarakat dan Sahabat Eksekutif. Permasalahan 
kualitas DAS akan berpengaruh terhadap kondisi sungai. DAS merupakan satu 
lingkup yang panjang dengan lintas batas administratif. Eksekutif harus secara 
aktif menanganinya agar tidak dieksploitasi apalagi membiarkannya sehingga 
merugikan daerah lainnya. Juga, koordinasi penanganan sampah yang berbasis 
komunitas yang melibatkan para-pihak.  
 
11. PEMUKIMAN 

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka pertumbuhan kawasan 
pemukiman juga makin meluas. Di samping pemukiman yang dibangun oleh 
kalangan pengusaha real estate/pengembang, pemukiman ini banyak pula 
dibangun oleh masyarakat sendiri. Pada pemukiman yang dibangun masyarakat, 
banyak diantaranya yang dibangun di atas lahan dengan peruntukan bukan untuk 



 8

pemukiman atau tempat tinggal. Bahkan banyak pula pemukiman yang berada di 
kawasan yang sebenarnya terlarang ataupun yang sebenarnya tidak layak. 
Dibutuhkan penanganan yang baik, tepat, dan cepat sehingga tidak menimbulkan 
permasalahan yang berat pada masa-masa mendatang. 

Sementara kalangan pengembang banyak yang melupakan kewajiban mereka 
untuk menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, apalagi dengan dengan 
trend pemukinam dengan beberapa rumah.Yang paling sering dilupakan adalah 
penyediaan lahan pemakaman. Di beberapa komplek perumahan, penolakan 
terhadap  jenazah dari warga perumahan untuk dimakamkan di pemakaman desa 
sudah terjadi. Kalaupun diijinkan, biaya pemakamannya jauh lebih tinggi 
dibanding dengan yang dibayar penduduk desa. Makin banyaknya kawasan 
pemukiman eksekutif diharapkan juga dipikirkan sistem saluran air limbah, 
saluran pembuangan air hujan,  dan penanganan limbah berat (sampah). 
 
12. PENDIDIKAN 

Sebagai pusat pendidikan, perlu dipertanyakan kembali apa keunggulan 
pendidikan Jogja dibandingkan dengan daerah lainnya? Adakah keunggulan visi, 
kurikulum, atau  kualitas layanan pendidikan? Fraksi merekomendasikan rumusan 
yang operasional tentang “pusat pendidikan yang terkemuka” yang muncul dalam 
program-program pembangunan, dengan pengakuan peranserta masyarakat. 
Selain itu penataan kelembagaan pendidikan di Jogja sangat diperlukan. Jangan 
sampai nama yang sudah disandang ini dirusak oleh oknum yang tidak 
bertanggung jawab yang hanya ingin mencari keuntungan sesaat dengan 
memanfaatkan minat belajar kalangan kaum muda. 

Di tingkat pendidikan pra-sekolah/dini usia, banyak TK dan play group 
yang tumbuh dan berkembang tanpa kontrol. Misalnya, berapa besar biaya yang 
dikeluarkan orang tua untuk memasukkan anaknya ke TK dan berapa TK yang 
telah mengajarkan permainan dengan baik dan benar? Di tingkat pendidikan 
dasar, perlu menjadi pemahaman bahwa pendidikan dasar termasuk hak asasi 
manusia. Jika tidak bisa menyelenggarakan pendidikan dasar atau masih ada 
sejumlah anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan dasar berarti pelanggaran 
HAM. Sehingga permasalahan pendidikan dasar adalah hak akses seluruh 
masyarakat secara murah dan berkualitas. Sementara pendidikan menengah juga 
masih perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga keinginan untuk 
menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi bisa tercapai. 

Dalam kesempatan ini, Fraksi juga mempertanyakan sejauh mana upaya 
Sahabat Eksekutif untuk menyelamatkan dan melindungi anak-anak dari 
permainan yang justru tidak mendidik dan banyak beredar tanpa rekomendasi. 
Fraksi juga menyorot banyaknya warung internet, game center, play station, dan 
sejenisnya. Maraknya warung internet di satu sisi memang menguntungkan 
masyarakat untuk memanfaatkan informasi dunia. Tetapi di sisi lain banyak kaum 
muda dan anak yang sekadar untuk mencari hiburan yang kurang layak. Selama 
ini tidak pernah ada code of conduct dari para-pihak terhadap warung internet, 
game center maupun play station. Mohon kiranya Eksekutif bisa mencermati dan 
mengambil tindakan yang tepat. Meskipun di tingkat nasional cyber law belum 
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kita miliki, akan tetapi paling tidak bisa meminta pengelola untuk memanfaatkan 
cyber patrol. 

 
13. KESEHATAN 

Untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif dan modern 
dengan biaya sesuai dengan kemampuan masih merupakan impian masyarakat. 
Menjadi sehat adalah mahal dan semakin mahal, terutama bagi yang 
berpenghasilan rendah. Tantangan pembangunan kesehatan menunjukkan bahwa 
permasalahan kesehatan tidak terlepas dari bidang yang lain. Sehingga kerjasama 
dan penyelesaiannya harus lintas bidang, mengingat selama ini kurang berhasil. 
Dalam pembiayaan kesehatan, peranan swasta dan masyarakat mencapai 70 %, di 
mana masyarakat membayar untuk tiap layanan (fee for services).  

Fraksi mencatat rata-rata rumah sakit pemerintah mengalokasikan 30 % 
pendapatannya untuk masyarakat miskin, yang jika dibandingkan sebelum 
krismon adalah 10 %. Terdapat hubungan antara rendahnya penghargaan 
profesional dengan layanan kesehatan. Alih-alih sebagai kebijakan “periuk 
sesaat”, untuk 2003, Fraksi berharap bahwa prinsip asuransi sosial kesehatan, 
yang secara nasional baru diakses 28 %, merupakan alternatif pembiayaan 
kesehatan masyarakat. Dengan mengedepankan kemandirian, di mana masyarakat 
membayar sesuai dengan kemampuannya, kerjasama layanan kesehatan 
seyogyanya dilakukan oleh asuransi, para profesional, rumah sakit beserta 
penyedia layanan kesehatan lain yang ditunjang asosiasi, dan pemerintah daerah 
yang berorientasi publik service. Dengan reformasi layanan ini, FKB 
merekomendasikan Pemda untuk memulai data sumber pembiayaan kesehatan 
secara regional (Regional Health Account) dan mengembangkan manajemen 
JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) sebagai pilar utama sistem 
kesehatan, yang berarti perubahan etos kerja, cara pikir, dan mental 
penyelenggara. Sungguh, “Jogja Never Ending Asia” jika berbasis Yogyakarta 
Sehat 2005.  
 
Sebagai penutup, pada kesempatan ini, Fraksi merekomendasikan kepada 
Pemerintah Eksekutif untuk melakukan evaluasi pasca-program dan tindakan 
hadap-masalah  yang berorientasi pada capaian-capaian Propeda 2001-2005. 
 
Wallaahul muwafiq ilaa aqwamittariq, 
Was-salaamu`alaikum warahmatullahi wa barakaatuhu. 
 
 
 

Yogyakarta, 5 Januari 2003 
FKB DPRD Propinsi DIY 

 
KH Chudlori Abdul Aziz 
Drs. H. Rosoel Shodieq 

H. Batara Daulay 
Drs. H.M. Umar 
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Drs. Nur Ahmad Affandi, M.B.A. 
Hj. Ida Fatimah ZA 

Hj. Zunatul Mafruchah, S.H. 
H. Imam Samroni, S.Pd. 

Ir. Drs. H. Bugiakso 
 
 
 
 


