Ass.../ Rangkaian informasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan
jawa tengah/ terangkai dalam Fokus hari ini/ di kesempatan
Jum'at/ 6 November 2009// Kali ini bersama saya …....// Dan
berikut informasi selengkapnya//
Prioritas Pembangunan Infrastruktur dalam 100 Hari Program
Kerja SBY Dinilai Tepat
Sahabat MQ/ pembangunan infrastruktur antar daerah saat ini/ sudah
saatnya dilakukan/ hal tersebut mengingat kualitas infrastruktur/ dan
fasilitas di masing-masing daerah tidak sama// Officer manager sektor
kerjasama Sleman dan Bantul -Kartamantul- Veri Anggoro Suryokusumomengatakan/ prioritas pembangunan infrastruktur dalam 100 hari
program SBY/ merupakan langkah tepat// Terlebih/ pembangunan
tersebut terkesan tidak mendapatkan prioritas// Lebih lanjut/ Very
menambahkan/ infrastruktur merupakan hal penting yang harus dilakukan
di semua wilayah// Kartamantul Bantul sendiri/ telah melakukan
pembangunan di tingkat lokal/ dengan sumberdaya yang tersedia//
Reporter MQ FM Tria Haidar melaporkan/ Veri berharap/ upaya tersebut
dapat menjadi contoh/ pada daerah lainnya// Pembangunan infrastruktur
yang menjadi salah satu dari 15 prioritas pembangunan/ yang akan
dilaksanakan dalam 100 hari pemerintahan SBY/// Tria
Parade budaya Awali Festival Malioboro 2009
Sahabat MQ/ parade budaya hari ini/ digelar sebagai bentuk pembukaan
di festival Malioboro yang diselenggarakan sejak tanggal 6/ sampai 8
November 2009// Parade budaya tersebut/ menggambarkan tentang 3
transformasi budaya yang terjadi di Yogyakarta/ yakni budaya tradisional/
transisional/ dan budaya modern// Wakil Gubernur DIY -Pakualaman ke9- mengatakan/ seni dan budaya di Yogyakarta/ saat ini sangat
diperlukan/ sebab hal tersebut/ dapat mempererat solidaritas masyarakat
Yogyakarta yang heterogen// Selain itu/ festival maliboro diharapkan juga
dapat meningkatkan citra Malioboro pada khalayak umum/ yakni akan
memberikan wacana/ dan pengetahuan yang lebih baik kepada
masyarakat/ bahwa Malioboro tetap dipandang sebagai kawasan hery
tage/ dan tujuan wisata selain juga dipandang sebagai pusat kegiatan
ekonomi/// Reporter MQ FM Izan El Hakim melaporkan/ Festival tersebut
diisi dengan berbagai acara seperti karnaval/ mural/ fotografi/ fashion
show/ bazar makanan/ festival fil indie/ dan lain-lainnya/// Izan

Semangat Jenderal Soedirman Tuangkan dalam Moral
Sahabat MQ/ semangat Panglima Besar -Jenderal Soedirman- akan
dituangkan dalam kreatifitas mural Malioboro/ seni Mural Malioboro atau
Jogja tersebut/ mengambil tema 'Spiritual Jenderal Soedirman'// Kegiatan
akan mengambil tempat/ dari Malioboro Mall hingga Alun-alun Utara
Yogyakarta// Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul nol-nol dini hari
2009/ dengan menggunakan triplek sebagai mendia untuk melakukan
kompetisi ajang mural bagi anak-anak muda tersebut// Reporter MQ FM
Izan El Hakim melaporkan/ Wakil walikota Yogyakarta -Haryadi Suyutimengatakan/ kegiatan mural tersebut/ akan memperlihatkan bahwa anakanak muda saat ini/ memiliki kreatifitas dan semangat juang yang tinggi//
Saat ini mereka memerlukan wadah/ untuk dapat mengpresiasikan
aktifitas dari anak-anak muda tersebut/// Izan
Open House, Gedung Agung Yogya Diserbu Warga
Jum'at, 6 November 2009 - 13:24 wib
Sahabat MQ/ hari ini merupakan hari pertama/ digelarnya Festival
Malioboro/ yang ditandai dengan open house Istana Kepresidenan/ atau
Gedung Agung/ yang selama ini tertutup untuk umum// Panitia Festival
Malioboro -Maria Novita- mengatakan/ gedung agung dibuka pukul 9
sampai 12/ khusus bagi pelajar dan mahasiswa// Sedangkan pukul 13
sampai 15/ diperuntukkan bagi umum// serta bagi para pengunjung
tidak
dipungut
biaya// Dilansir SuaraMerdekaCybernews/ Maria
menjelaskan/ dibukanya Istana Gedung Agung/ merupakan salah satu
program Istana untuk rakyat/ atau -istura- yaitu program 100 hari
pemerintahan presiden SBY/ terhadap 5 istana kepresidenan yang ada di
Indonesia/// SMCN
Sultan Tetapkan UMP DIY Rp 745.694
Jumat, 06 November 2009 14:36:00
Sahabat MQ/ Upah Minimum Propinsi -UMP- DIY/ untuk 2010 akhirnya
ditetapkan tahun depan/ sebesar 745.694 rupiah// Hal tersebut
sebagaimana dipaparkan/ Kepala Bagian Humas Propinsi DIY -Biwara
Yuswantana-// Biwara mengatakan/ jumlah tersebut naik dari usulan
sebelumnya/ dari dewan pengupahan/ yakni 735 ribu rupiah/ namun
yang diusulkan hanya sesuai kebutuhan hidup layak Gunungkidul saja/
dan tidak mengambil rata-rata dari semua kabupaten/ atau kota di DIY//
Krjogja.com melansir/ Biwara menyatakan/ keputusan tersebut mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan/ dan dilaksanakan/ mulai 1 Januari
2010/ dan UMP tersebut berlaku bagi pekerja berstatus tetap/ tidak tetap/
harian lepas/ dan masa percobaan/// krjogja.com

Demikian seluruh rangkaian informasi dalam fokus Hari Ini di
kesempatan Jum'at/ 6 November 2009// Atas nama tim kamar berita
yang bertugas/ saya …./ mengucapkan terimakasih atas perhatian
sahabat// Wass.....//

