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Assalamu `alaikum Wr Wb.  
Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, dan Anggota Dewan, 
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya, 
dan Undangan beserta Hadirin yang berbahagia. 

Marilah kita panjatkan puji syukur wall alhamdulillah kepada Allah Swt., 
yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini dapat 
diselenggarakan Rapat Paripurna DPRD Propinsi DIY, dan kita diperkenankan untuk 
menghadirinya dalam kondisi sehat wal afiat.  

 
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,  
 Perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang 
telah memberikan kesempatan untuk membacakan Pendapat Akhir Fraksi. FKB 
menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Pidato Penghantaran Gubernur DIY 
terhadap Rancangan Keputusan Gubernur DIY Tentang Pinjam Pakai Alat Pengujian 
Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Propinsi DIY  Dalam Rangka Pelaksanaan 
Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, 23 Februari 2001. FKB juga menyampaikan terima 
kasih kepada Pansus BA No. 6/2001 beserta Rekan-Rekan Eksekutif yang telah 
membahas terhadap Rancangan Keputusan Gubernur tersebut. Semoga kerja bersama 
ini bermanfaat bagi masyarakat DIY dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.  



 
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,  
 Kondisi dan alasan transisional dari eforia otonomi daerah memajukan bahwa 
tingkat penerimaan dan kesadaran bernegara membutuhkan proses sosialisasi nilai 
budaya bernegara tertentu.  Terdapat kesenjangan dan ke(tidak)sengajaan –beserta 
kesalah-kaprahan penafsiran—dalam memperebutkan siapa yang paling berhak 
memberikan makna atas realitas otonomi daerah dewasa ini.  
 Kita menimbang betapa budaya bernegara dalam otonomi daerah merupakan 
media di mana warga negara di Propinsi DIY membuat penilaian politis terhadap 
tarik-ulur ketidaksinkronan kepentingan propinsi dengan kabupaten/kota. Warga 
mengalami kemajuan ke arah kekaburan (advance toward vagueness), kondisi 
terombang-ambing di antara pemberitaan media massa dan perkembangan kebijakan 
serba baru, tetapi tak pernah mengalami perubahan yang sungguh-sungguh. Untuk 
itu, FKB mengapresiasi inisiatif Gubernur DIY untuk meminjam-pakaikan alat uji 
mekanik kendaraan bermotor milik propinsi, karena Kabupaten/kota belum 
mempunyai peralatan dimaksud. Sehingga, DLLAJ kabupaten/kota dapat memakai 
peralatan tersebut dan tidak set back dengan meninggalkan pengujian secara manual. 
Konsekuensi logis dari kebijakan politis ini adalah keharusan Propinsi untuk 
melakukan transfer teknologi dan manajemen SDM kepada aparat Kabupaten/Kota, 
sebagaimana kewenangan yang telah diatur dalam perundangan.  

Pengujian kendaraan bermotor secara berkala dimaksudkan untuk menjamin, 
keamanan, kenyamanan dan ramah lingkungan kendaraan bermotor. Seharusnyalah 
dalam operasionalnya, kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis laik 
jalan yang dibuktikan dengan lulus uji oleh pejabat berwenang; di samping ketaatan 
berkendara. Sementara realitas budaya jalanan semakin meneguhkan “kedaulatan” 
pengguna jalan, anarkisme perlawanan dan sekaligus kebanggaan untuk melanggar 
aturan;  yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas karena faktor kendaraan, 
termasuk faktor yang lain.  

 
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,  

Dengan adanya Keputusan Gubernur yang baru ini, FKB menaruh harapan:  
1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor 

masih didasari rasa takut terhadap sanksi tilang polisi. Untuk itu, pemerintah 
harus membenahi manajemen transportasi, menerapkan disiplin ketat, dan 
menegakkan hukum/aturan. 

2. Perlunya kebijakan reposisional di mana Propinsi melakukan transfer teknologi 
dan manajemen SDM kepada aparat Kabupaten/Kota, sebagaimana kewenangan 
yang ada, sehingga dapat mengurangi potensi konflik antara Propinsi dengan 
Kabupaten/Kota.  

3. Transportasi merupakan layanan jasa mobilitas. Dalam pengembangan wilayah, 
transportasi berfungsi ganda sebagai pemacu, pemicu, dan pendorong 
pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan dan kebijakan yang 



mengakomodasi hak warga atas ruang publik yang sehat dan laik secara fisik, 
sehingga jalanan bukan hanya milik pengendara bermotor. 

 
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,  

Dengan alasan, pertimbangan, beserta harapan untuk memprioritaskan 
pelayanan dan perlindungan hak masyarakat yang lebih baik, maka dengan mengucap 
“Bismillaahirrahmaanirrahiim”, FKB dapat menyetujui Rancangan Keputusan 
Gubernur DIY Tentang Pinjam Pakai Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Milik 
Pemerintah Propinsi DIY  Dalam Rangka Pelaksanaan Pengujian Kendaraan 
Bermotor Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta  untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur. Dengan iringan doa, 
semoga Allah Swt. senantiasa melimpahruahkan keterarahan dan kebersahajaan 
kepada kita untuk mengerjakan panggilan berbangsa dan bernegara. 

Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf untuk segala 
kekurangan dan kekhilafan.  

 
Wallaahul muwafiq ilaa aqwamittariq, 
Wassalamu `alaikum Wr Wb.  
 

Yogyakarta, 14 Maret 2001 
Fraksi Kebangkitan Bangsa  
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