
Kepentingan Umum 
GARA-GARA air banjil', jutaan pendu

duk Jakarta kini pusing tujuh keliling. Di 
Bekasi orang kampung berbondong naik 
pohon, bukan untuk menghindari air 
banjir. Mereka justTU mencuri kesem
patan menonton air ajaib di balik tembok 
setinggi 3 meter milik Femda Bekasi. Di 
situ ada kolam renang senilai Rp 1 mil
yar. Di Jawa Tengah orang masih ribut 
soal TUmah dinas gubemur senilai Rp 7 
milyar. Di Sulawesi Selatan gosip yang 
seTU menyorot rencana pembelian 23 mo
bil Pajero untuk kendaraan dinas para 
bupati/walikota. Masing-masing seharga 
Rp 165 juta. 

Apa kaitan kolam renang di Bekasi, TUmah dinas di Semarang, 
dan mobil dinas di Sulawesi? Jawabannya seakan-akan sudah sa
ngat jelas, yakni soal kemewahan vulgar yang dikecam masyarakat 
atas nama solidaritas bagi mereka yang miskin. Jawaban seperti itu 
bukan salah, tetapi agak meleset. Karena meleset, banyak yang tak 
melihat kaitan semua kasus itu dengan banjir di Jakarta. 

Kritik khalayak pada. berbagai kasus di atas sebenamya tidak 
beTsumber dari soal jumlah uang. Maka tidak dapat diperdebatkan 
dengan m.atematika keparttasan. Apakah tidak muncul kecaman 
serupa seandainya berbagai fasilitas dinas itu harganya hanya se
paTUh dari yang sudah diberitakan? Atau seandainya semua itu ha
diah gratis dari negara asing? Dal'i jin Aladin atau Casper? Sangat 
keliTU bila kasus-kasus itu dipahami secara sempit, semata-mata 
sebagai kesenjangan ekonomi atau kecemburuan sosial. 

Soal yang lebih mendalam dan Serius adalah krisis etika sosial. 
Khalayak kita kurang percaya, lembaga negara bekerja untuk 
mengabdi kepentingan umum bangsa ini. Banyak yang curiga, pe
ningkatan fasilitas kantor tidak akan meningkatkan pelayanan ke
pada kepentingan umum. Jadi bukan soal berapa harga kolam re
nang di Bekasi, TUmah gubemur J awa Tengah, atau mobil dinas di 
Sulawesi Selatan yang penting. Tetapi untuk (si)apa harga itu diba-
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yar? 
*** 

BAGAIMANA semua itu berhubungan dengan banjir di Jakarta? 
Di Ibu Kota ini banyak orang maha kaya. Tetapi mereka hanya da
pat menikmati enaknya jadi orang kaya sebatas kehidupan pTiba
di. Hidup super mewah di TUmah sendiri. Mulaidari halaman de
pan yang dibentengi pagar kekar hingga kamar tidur yang paling 
tersembunyi. Belasan pembantu dan puluhan binatang peliharaan . 
d{ rumah itu hidup lebih makmur daripada rata-rata ·pegawai ne- ' 
geTi. 

Tetapi satu meter keluar dari TUmah mereka, aspal jalan rusa" 
berat. SamjJah terse bar. Selokan buntu. Itutah wajah dan wilayah 
publik Jakarta. Di luar dunia pribadi, tak ada yang peduli. Juga 
milyarder yang melewati jalan itu setiap hari. 

Keluar TUmah, mereka naik mobil pribadi. Dalam mobil mereka 
menikmati AC sejuk, parfum haTUm, musik anggun, dqn telepon 
canggih. Di luar badan mobil itu terhampar dunia publik yang sea
kan-akan berada di planet lain. Jalanan berlubang, berdebu, dan 
tergenang banjir. Udara cemar dan bisingnya minta ampun. Dalam 
mobil mereka bicara romantis dengan pacar dan santun dengan sa
habat. Di luar mobil, mereka sadis saling serobot jalur dengan mo
billain. Dalam mobil tak ada ampun bagi abu rokok. Keluar mobil 
mereka membuang sembarang sampah ke jalanan. 

Sehari-hari mereka berada di kantor kerja pTibadi. Letaknya di 
pusat Ibu Kota yang paling mahal. Tetapi begitu keluar gedung 
kantor, mereka berhadapan dengan dunia publik yang dekil. Persis 
di depan kantor mewah itu, trotoar rusak berat. Di situ pengemis 
'dan gelandangan tiduran. Ada telepon umum tidak bekerja. Halte 
bus arnburadul. Sampah berserakan. Kabel telepon, kabel listrik, 
papan iklan bersaing kesemrawutan. 

Kesenjangan Indonesia bukan sekadar antara kaya/miskin, ko
ta/desa, atau Indonesia Timur/Barat. Tetapi juga an tara wilayah 
kehidupan publik dan privat yang terpisah hanya beberapa meter. 
Antara surga bagi kepentingan pribadi, dan neraka bagi kepenting·· 
an bersama. 

Di pusat huni orang-orang metropolitan terkaya Indonesia, bisa 
terjadi bencana banjir dengan wajah dansebab yang sangat kam
pungan. Yang terkena akibatnyabukan hanya orang miskin, atau 
hanya orang kaya. Yang cerewet mengecam pembangunan TUmah 
dinas, mobil dinas atau kolam renang mewah bukan warga bangsa 
yang paling miskin, tapi. kelas menengah kota yang terdidik. Ini 
soal kebingungan etika sosial, bukan ekonomi. 
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