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Kuatnya dukungan masyarakat DIY terhadap usulan “Penetapan” saat
ini telah menjadi bola salju yang menggelinding dan membesar dengan
sangat cepat di tengah masyarakat Yogyakarta. Dalam aras lokal, bola salju
ini dimulai dari banyaknya dukungan elemen masyarakat, menguatnya
dukungan paguyuban lurah/kepala desa dan dukuh di DIY, yang bak gayung
bersambut ketika hasil Sidang Paripurna DPRD Provinsi DIY pada 17
Desember 2010 yang lalu mengusulkan Penetapan Sri Sultan Hamengku
Buwana X sebagai Gubernur DIY dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai
Wakil Gubernur DIY. Selanjutnya pengukuhan Yogyakarta Kota Republik
pada 4 Januari 2011 yang lalu semakin melengkapi agenda politik lokal DIY
dalam mendukung Penetapan. Dalam aras nasional, Dewan Perwakilan
Daerah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunjukkan respon
positif dan kuat terhadap Penetapan. Survey yang dilakukan oleh Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta menyimpulkan bahwa 96,6% penduduk DIY
mendukung Keistimewaan Yogyakarta, 93,2% penduduk DIY mendukung
penetapan sultan sebagai gubernur (KR, 31 desember 2010), menunjukkan
bahwa dukungan masyarakat DIY terhadap Keistimewaan dan penetapan
sangat tinggi.
Menguatnya soliditas masyarakat DIY terhadap Penetapan menjadi
fenomena sikap politik masyarakat yang sebenarnya menarik untuk diamati.
Apa yang menjadi pemicu menguatnya soliditas masyarakat terhadap
Penetapan, sekalipun sebenarnya banyak juga masyarakat yang belum
mencermati isi Rencana Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) dengan
seksama?
Pemicu yang pertama dapat dilihat dari adanya sikap mengulur
waktu/buying time dari Pemerintah Pusat terhadap pembahasan RUUK.
Perjalanan panjang RUUK sejak tahun 2002 mencatat sejarah yang panjang
untuk sebuah rancangan Undang-Undang. Lamanya perjalanan RUUK yang
diusulkan untuk sampai pada Pemerintah Pusat dan kemudian dibahas
dengan DPR membuat berkurangnya kesabaran para pemangku kepentingan
di DIY.
Pemicu kedua adalah sikap Pemerintah Pusat dan elit politik yang
sering melakukan testing the water. Fenomena testing the water ini dapat
diibaratkan adalah uji coba untuk melihat reaksi publik terhadap pernyataan
para pejabat publik dan elit politik. Sebagai misal, pernyataan yang
menempatkan penetapan dan demokrasi dalam dikotomi/perbedaan yang
berlawanan, seringkali kurang dapat diterima masyarakat DIY yang masih
memiliki ikatan historis dan kultural yang kuat terhadap Keraton dan Rajanya.
Pemicu ketiga adalah terjadinya penyeragaman pelaksanaan
desentralisasi di Indonesia yang kadang kurang sensitive terhadap karakter
daerah. Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, Papua, serta Papua Barat
sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi di
Indonesia memang tidak bisa dalam model desentralisasi symetris melainkan
desentralisasi asimetris. Pemicu ketiga inilah yang sebenarnya menguatkan
bahwa model Penetapan di DIY menjadi pilihan masyarakat DIY sebagai

penerapan dari desentralisasi asimetris/ asymmetric decentralization. Ini
dapat diartikan bahwa dalam desentralisasi asimetris, bagi masyarakat DIY,
Penetapan adalah soal pilihan publik DIY yang memang tidak sama dengan
publik di daerah lain.
Dengan memahami ketiga pemicu menguatnya dukungan masyarakat
terhadap Penetapan, maka sebenarnya sikap Penetapan dan bukan memilih
untuk mekanisme Pemilihan langsung untuk Gubernur dan Wagub DIY, dapat
dilihat sebagai sebuah reaksi publik yang wajar dan perlu dipahami dengan
baik oleh Pemerintah Pusat.
Penetapan saat ini masih menjadi agenda politik yang belum final,
maka perlu mendapat solusi yang terbaik bagi Masyarakat DIY sekaligus bagi
Pemerintah Pusat. Ketika Penetapan menjadi pilihan yang disepakati maka
ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama bagi pihak
masyarakat adalah perlunya jaminan dari pihak Keraton bahwa mekanisme
Penetapan mampu memberikan akuntabilitas publik sekaligus akuntabilitas
sosial. Sekalipun kelak Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dari
kalangan Keraton dan Pakualaman, namun pertanggungjawaban terhadap
Pemerintah Pusat selaku Pemerintah diatasnya dan pertanggungjawab sosial
terhadap masyarakat harus tetap diutamakan dan memiliki mekanisme
pertanggungjawaban yang jelas. Ketika Penetapan disepakati maka apapun
yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kebijakan dan
program yang ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Kedua bagi Pihak Keraton dan Pakualaman adalah perlunya memiliki
mekanisme internal yang mengutamakan kapasitas, kapabilitas dan
profesionalisme yang mampu menjawab harapan masyarakat dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam etika good governance yang baik. Ini berarti
bahwa masyarakat perlu mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme
internal yang dimiliki Keraton dan Pakualam dalam melakukan transformasi
kepemimpinan. Hal ini sekaligus menjawab bahwa Keraton dan Pakualaman
mengedepankan prinsip-prinsip good governance seperti visionary
leadership/ pemimpin visioner, akuntabilitas, transparansi, partisipasi,
keterbukaan, dan efektivitas.
Ketiga adalah bagi Pemerintah Pusat kerangka hubungan Pusat dan
Daerah perlu menjamin keragaman daerah, keistimewaan daerah,
karakteristik serta budaya secara riil. Polemik atas RUUK perlu disikapi
dengan lebih arif agar tidak menimbulkan ketidakstabilan politik. Baik
Pemerintah Provinsi DIY maupun Pemerintah Pusat perlu merumuskan
kembali keistimewaan DIY dalam kerangka NKRI. Ini berarti perlu mengambil
solusi terbaik bagi rakyat DIY sekaligus yang dapat diterima Pemerintah
Pusat. Urgensi untuk meninjau kembali RUUK dan juga revisi terhadap UU
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi entry point bagi
masa depan pemerintahan di DIY yang meskipun dengan penetapan namun
masih mengacu pada esensi demokrasi untuk kesejahteraan rakyat DIY.
Untuk itu pencarian konsep alternatif “Keistimewaan” dengan para pemangku
kepentingan sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak politik yang
diperkirakan muncul tuntutan serupa dari daerah lain yang memiliki kemiripan
historis dan karakteristik dengan DIY. Mari kita nantikan.
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