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Assalamu `alaikum Wr Wb,  
 
Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, dan Anggota Dewan, 
Yth. Gubernur DIY  
Yth. Sekda Propinsi DIY beserta jajaran eksekutif, 
Segenap Undangan beserta Hadirin yang berbahagia. 

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Swt. yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini dapat 
diselenggarakan Rapat Paripurna DPRD Propinsi DIY, dan kita diperkenankan 
untuk menghadirinya dalam keadaan sehat wal afiat. Perkenankan saya 
mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan 
kesempatan untuk membacakan Pendapat Akhir ini. FKB mengucapkan 
penghargaan atas Pidato Penghantaran Gubernur dan kerja Pansus BA No. 30 dan 
37 Tahun 2001.  
 
Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,  
 Pada prinsipnya, FKB dapat memahami penjualan tanah dan bangunan 
milik Unit Arga Jasa PD Anindya Propinsi DIY berupa tanah seluas 456 m2 
dengan bukti sertifikat HGB No. 659 tanggal 5 Juli 1990 dan bangunan seluas 109 
m2 yang terletak di Kompleks Kolombo No. 55 Catur Tunggal Depok Sleman 
kepada KPH Martodiprojo BIE. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari 
format ganjaran atau balas jasa terhadap PNS dan pensiunan beserta 
kemudahannya, yang memang harus dilakukan dalam manajemen pemerintah. 
FKB berharap agar mekanisme ini dapat menjaga rasa keadilan dan 
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mengedepankan  asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, 
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan 
akuntabilitas. Diharapkan, format ganjaran atau balas jasa menjadi cukup 
signifikan dalam penyelenggaraan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  
 
Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,  

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).  

FKB 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. Sedangkan masyarakat pemakai jasa sudah 
tidak mampu membayar biaya perawatan. Konsekuensinya, harus ada mekanisme 
pengurangan keringanan dan pembebasan retribuasi dengan menghapus piutang 
dari Pemda. Pada prinsipnya, FKB menyetujui Rancangan Keputusan Gubernur 
tersebut, yang menyangkut 108 warga, dari tahun 1988-1997, dengan nominal Rp 
14.400.107,00 sebagai akomodasi pemerintah terhadap hak orang miskin. 

Alih-alih sebagai kebijakan “periuk sesaat”, untuk ke depan, FKB 
berharap bahwa prinsip asuransi sosial kesehatan, meskipun 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 meminta 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. Dan anekdot-anekdot pasien termasuk yang 
pernah menjadi pasien rumah sakit jiwa mampu hadir secara berbeda dalam 
perbincangan masyarakat.  
 
Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,  

Demikian Pendapat Akhir FKB, untuk penyelenggaraan masadepan yang 
normatif lebih baik. Dengan mengucap “Bismillaahirrahmaanirrahiim”, FKB 
dapat menerima dan menyetujui Penjualan Tanah dan Bangunan Milik Unit Arga 
Jasa PD Anindya Propinsi DIY dan Penghapusan Piutang Biaya Perawatan 
Penderita Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi DIY untuk selanjutnya ditetapkan 
menjadi Keputusan Dewan. Semoga Allah Swt. senantiasa memberi kekuatan 
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iman dalam menyelenggaraan ke-DIY-an. Amin. Akhirul kalam, terima kasih atas 
segala perhatian serta mohon maaf untuk segala kekurangan dan kekhilafan.  

“Demi waktu. Pasti semua orang akan berada dalam kerugian. 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). 

 
Wallaahul muwafiq ilaa aqwamittariq, 
Wassalamu `alaikum Wr Wb.   
 
 

Yogyakarta, 27 Agustus 2001 
Fraksi Kebangkitan Bangsa  
DPRD Propinsi DIY 
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