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Assalamu `alaikum Wr Wb,  
Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, dan Anggota Dewan, 
Yth. Gubernur DIY, 
Yth. Sekda, Asisten Sekda, dan jajaran eksekutif Pemerintah Propinsi DIY lainnya,  
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 diijinkan 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. 32 dan 33 Tahun 2001 beserta tim eksekutif. Semoga kerja 
bersama ini selalu berada dalam petunjuk dan bimbingan Allah Swt, serta bermanfaat 
bagi masyarakat.   
 
Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,  
 FKB mencatat dinamika pembangunan pemerintahan desa dan kelurahan di 
DIY setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, dengan mengacu pada UU 



No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Terdapat pergeseran, dari 
kewenangan propinsi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, kecuali terhadap tanah-
tanah desa yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa sebagaimana diatur 
dalam Perda Propinsi DIY No. 5 tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan 
Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya.  
 Oleh karena itu, FKB dapat memahami perlunya menerbitkan Perda untuk 
mencabut Perda-Perda sebelumnya --sebagaimana Pasal 1 dimaksud-- agar terdapat 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan, terjadi 
sinergitas dan komunikasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan kelurahan, 
dengan mengedepankan aspirasi masyarakat desa dan kelurahan itu sendiri. Sebab 
dalam transisi otonomi daerah dan pemberitaan tentang “perebutan” kewenangan, 
warga masyarakat desa dan kelurahanlah yang kerap terabaikan. 
 
Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,  

Selama ini kita menyaksikan, atau mengalami, bahwa jalanan kerap berubah 
menjadi panggung pertunjukan yang anarkis dan kapitalistis. Tidak ada ruas jalan 
yang sepi dari pergerakan lalulintas campuran, bahkan cenderung, semrawut, rawan 
kecelakaan, dan tercemar. Perilaku berlalu lintas membenarkan betapa “hukum 
berbuat adalah hukum keadaan” (Lex agendi lex essendi). Jika keadaan semrawut, 
maka menjadi logis jika perilaku pengguna jalan juga semrawut. Keadaan yang 
diappersepsi dan yang menjadi respon pengguna jalan adalah fenomena melanggar 
aturan, “kreativitas” menambah-mengurangi konsensus, dan sebagainya.  

Fenomena di atas menjadi terbalik jika kita memposisikan diri sebagai bangsa 
yang santun, mendukung gerakan disiplin nasional, dan razia demi razia yang 
dilakukan oleh aparat. “Solus populi” atau perilaku semrawut ini akan bisa berubah 
menjadi “the supreme of public interest” dan selanjutnya bisa memperoleh justifikasi 
sebagai “suprema lex”. Dalam hal inilah kita menemukan wilayah gelap, betapa 
beratnya menegakkan proses aturan kemasyarakatan. 

FKB memahami pertimbangan akan diterbitkannya Perda tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi 
DIY. Di samping sudah mendesak, juga merupakan keharusan bagi Pemda untuk 
mengakomodasi kebutuhan hak berdemokrasi warga-masyarakat sebagaimana kaidah 
ekonomi-politik. Kebutuhan untuk menyatakan demokrasi (entah bersekolah, bekerja, 
pemaknaan keunggulan komparatif-kompetitif, dan sebagainya) harus didukung oleh 
penyelenggaraan angkutan yang memadai. Jika tidak, hukum ekonomi-politik antar-
wilayah akan membuktikan terjadinya proses perkembangan DIY yang involutif.  

FKB berharap, dengan penerbitan Perda ini, Pemda dapat mengakomodasi 
kebutuhan adanya transportasi masyarakat --termasuk penyandang cacat-- dengan 
biaya yang terjangkau. Dengan format sosialisasi yang tepat sasaran, kerangka kerja 
yang proporsional, dan evaluasi pasca-program yang akurat, diharapkan Perda ini 
mampu mengembalikan fungsi manajemen lalu lintas dan juga mampu 



mengembangkan angkutan jalan. Sebab warga-masyarakat sudah membayar terlalu 
mahal dan lama untuk sistem layanan yang cenderung diplesetkan.   
 
Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,  

Demikian Pendapat Akhir FKB. Dengan mengucap 
“Bismillaahirrahmaanirrahiim”, FKB dapat menerima dan menyetujui Rancangan 
Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi DIY 
yang Mengatur Mengenai Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Rancangan 
Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan 
Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi DIY, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah Propinsi DIY. Semoga Allah Swt. senantiasa memberi kekuatan 
iman dalam menyelenggaraan ke-DIY-an. Amin. Akhirul kalam, terima kasih atas 
segala perhatian serta mohon maaf untuk segala kekurangan dan kekhilafan.  
Wallaahul muwafiq ilaa aqwamittariq, 
Wassalamu `alaikum Wr Wb.   
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