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ORASI SRI SULTAN HB X DI DEPAN MASSA, 
GEDUNG DPRD DIY 
Senin, 9 Juni 2003/8 Rabiul Akhir 1424 H 
 
 

Pada siang hari ini ada pleno di DPRD Propinsi DIY untuk mengesahkan 
Tatib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bulan Oktober, yang akan 
diselenggarakan pemilihannya pada bulan Agustus, di mana dalam pleno hari ini 
mestinya ada Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi.  

Jadi, seperti yang kita saksikan bersama, bahwa ada empat Fraksi yaitu 
PPP, TNI/Polri, PKB, dan PAN yang mengajukan agar rapat pleno ditunda. Tapi 
tadi juga kita dengar bersama bahwa Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar tidak setuju 
ditunda.   

Alasan yang dikemukakan  oleh empat fraksi adalah keadaan yang tidak  
kondusif. Sedangkan dua fraksi, PDIP dan Golkar, mengatakan mana yang tidak 
kondusif? Ini pleno Dewan, jadi terbuka masyarakat Yogya untuk mendengar. 
Kecuali kalau Saudara-Saudara  masuk di ruangan, akhirnya tidak bisa terjadi 
rapat pleno, ya memang kondisi yang tidak kondusif. 

Sebetulnya dalam proses tatib pagi siang ini sangat mudah karena tatib 
yang lain sudah disetujui semua fraksi. Tinggal dua kalimat yang Fraksi-Fraksi itu 
belum sepakat, yaitu hanya kalimat menetapkan atau memilih. 

Nah, jadi menurut pendapat saya sendiri, di luar pendapat Fraksi PDIP 
maupun Golkar, biarpun rakyat Yogyakarta seluruhnya tiga juta hadir di sini, 
kalau seluruh Fraksi itu sepakat untuk menetapkan, ya tidak ada masalah. 

Saya khawatir bahwa Fraksi yang tadi minta untuk menunda dan tadi kita 
saksikan justru mereka walk out, itu untuk memilih yang lain. Di mana menurut 
pendapat saya pribadi, kalau semua fraksi, baik untuk menetapkan atau memilih, 
dasarnya Hamengku Buwono itu kebetutan Gubernur dan Paku Alam kebetulan 
Wakil Gubernur itu dianggap tidak mampu, atau alasan lain, saya ikhlas tidak jadi 
Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak ada masalah. 

Saya tidak jadi Gubernur atau Wakil Gubernur tidak masalah, tapi dengan 
syarat rakyat Yogyakarta jangan diganggu. Siapa yang akan melakukan 
pemilihan, berarti membuka peluang orang lain untuk masuk. Berarti itu akan 
mengganggu eksistensi rakyat Yogyakarta.  

Kalau perkara Hamengku Buwono dan Paku Alam itu tidak ada masalah. 
Jadi, kalau fraksi yang ada di DPRD itu mengatakan, “Hai Hamengku Buwono 
kamu tidak mampu,” saya akan turun. Tapi kalau mengatakan saya memerlukan 
orang lain untuk jadi Gubernur, berarti mereka mengatakan itu untuk mengganggu 
rakyat Yogyakarta. 

Nah, untuk itu saya mohon kepada rakyat Yogyakarta untuk mewaspadai 
kecenderungan tertentu untuk mengubah status Yogyakarta ini. Jadi, kalau yang 
tadi walk out (pendapatnya) sama dengan Fraksi PDIP dan Golkar (yaitu) 
menetapkan, nggak ada masalah. Tapi mengapa walk out, mungkin punya aspirasi 
lain, yang aspirasi lain itu sudah dibicarakan empat-enam bulan yang lalu. 
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Jadi, bagaimanapun juga tatib ini harus diselesaikan. Karena kalau tidak 
diselesaikan akan timbul masalah pada waktu pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur. Harapan saya kalau Fraksi-Fraksi di Dewan tidak setuju dengan saya, 
tidak senang dengan saya, kita bicara secara pribadi, jangan  menggangu rakyat 
Jogja. Yang penting bagi saya itu. Saya tidak rela kalau rakyat Yogyakarta 
dibangun dengan konflik, pro dan kontra. 

Nah, biarpun saya paham, biarpun tatib ini nanti terselesaikan, nanti akan 
ada ganjelan untuk LPJ lima tahun.  

Yang penting bagi saya, proses ini harus berjalan. Proses ini harus 
dilakukan, proses ini diselesaikan. Tapi saya menyampaikan kepada Fraksi-Fraksi 
yang tadi walk out. Saya tidak tahu apakah aspirasi Fraksi ini sesuai dengan 
kepentingan partainya, saya tidak tahu. Tapi jangan ganggu rakyat Yogyakarta. 
Saya tidak rela kalau mereka menggangu rakyat Yogyakarta dari rasa damai, dari 
aspirasi  yang tumbuh, dari kemungkinan pemutarbalikan disinformasi. Dengan 
ini saya yakin, saya tegaskan sekali lagi, saya tidak rela pada siapapun yang 
mencoba mengganggu rakyat Yogyakana.  

Saya kira itu saja, sehingga saya mohon kepada rakyat Yogyakarta untuk 
selalu mewaspadai yang walk out itu maunya apa untuk rakyat Jogja? Wakil 
rakyat yang mestinya bisa menyampaikan aspirasi dengan benar, mengapa harus 
walk out? Saya mohon rakyat Yogyakarta mewaspadai sikap-sikap seperti ini, 
yang saya anggap mengganggu rasa damainya rakyat Yogyakarta. 
 
 
Rekaman pribadi Imam Samroni, anggota FKB DPRD Propinsi DIY. 


