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Adakah sosok yang disebut "publik" di Indonesia? Barangkali tidak.
Atau belum.

P
engertian publik bisa beraneka ragam. Yang saya maksudkan
di sini adalah sosok kolektif yang bersifat umum dan terbu-
ka; warganya saling menghargai dan menghormati, tanpa
mempedulikan latar belakang agama, etnisitas, kebangsaan,
warna kulit, bahasa, usia, dan jenis kelamin. Kepentingan

publik menyangkut kepentingan semua pihak secara menyeluruh. Ini
bisa berbeda dengan kepentingan masing-masing individu atau kelom-
pok yang menjadi bagian di dalamnya.

Untuk menguji ada-tidaknya sosok publik itu, saksikan interaksi se-
hari-hari di tempat umum. Di jalan umum berlaku hukum rimba.
Yang besar dan kuat, seperti bus dan truk, selalu menang sendiri. Me-
reka menyeruduk atau memotong jalan orang lain. Atau berhenti se-
mau-maunya. Yang lemah, seperti pejalan kaki dan pengendara sepe-
da, selalu dikalahkan, kadang-kadang ditabrak dan ditinggal lari. Di
mulut pintu bus, orang berebut masuk. Juga di pintu lift. Di dalam
bus, penumpang berebut kursi mengandalkan kekuatan badan.

Itu bukan persoalan khas kaum jelata atau mereka yang kurang ber-
sekolah tinggi. Di pusat ibu kota republik ini, berlalu-lalang puluhan
ribu mobil supermewah milik kaum elite. Di dalam mobil itu duduk
warga kota yang kulitnya bersih mulus. Busana mereka disetrika rapi,
rambut dicuci rutin dengan sampo kelas wahid, dan aroma parfum
anggun merebak dalam ruang mobil ber-AC. Tapi, dari waktu ke
waktu, jendela mobil mereka terbuka sedikit, dan dari situ terlontar
sampah yang dibuang ke jalanan umum.

Pengendara mobil itu suka kebersihan, tapi tak kenal ruang publik.
Mereka menjunjung kebersihan sebatas ruang pribadi (interior mobil).
Yang ada di luar mobil dianggap "ruang hampa" atau belantara yang
tidak bertuan. Pengendara yang sama hidup bertahun-tahun di rumah
supermewah dengan harta berlimpah. Tapi, persis di luar pagar rumah
mereka, terhampar jalanan yang hancur berantakan. Saluran air pem-
buangan limbah sekitar kompleks perumahan berbau dan mampet.

Banjir di Jakarta susah diatasi. Banjir itu ibarat anak yatim-piatu.
Tidak ada yang merasa ikut memilikinya sebagai bagian dari masalah
bersama. Bertahun-tahun semua terkena dampaknya. Tapi warga Ja-
karta hanya mengeluh soal dampak banjir sebatas kepentingan priba-
di. Penyebab dan bagaimana mengatasinya dianggap urusan orang
lain.

Apakah itu bukan gejala universal di mana-mana? Supaya tidak di-
duga sedang berkhayal, ada baiknya saya sebut pengalaman pribadi di
negeri orang. Di beberapa negara lain yang pernah saya kunjungi, pe-
jalan kaki dimanjakan seperti raja. Mobil-mobil berhenti bukan hanya
ketika ada penyeberang jalan lewat. Mereka berhenti dan menunggu
ketika kelihatan ada orang yang baru mulai mendekati tempat penye-
berangan.

Di negeri itu saya pernah berada dalam sebuah mobil yang ber-
tabrakan dengan mobil lain. Untung tidak serius. Kedua pengemudi
keluar dari mobil, berjabat tangan, saling meminta maaf, dan bertukar
kartu nama. Sesampai di rumah, mereka saling menelepon dan mena-
nyakan keadaan masing-masing. Di kampung saya, dalam situasi se-
rupa, setiap orang merasa harus memaki-maki orang yang ditabrak
supaya diri sendiri tidak dianggap bersalah dan dituntut ganti rugi.

Seorang teman dari negeri jiran naik mobil di Jakarta. Ia menyaksi-
kan kecelakaan beberapa puluh meter dari mobilnya. Ia turun dari
mobil dan berniat membantu orang yang tergeletak di jalan. Orang
lain bukannya terkesan dan berterima kasih, tapi justru menuduh so-
bat saya telah menabrak korban. Bagi orang Jakarta, tidak masuk akal
ada orang membantu orang lain yang tidak dikenal di tempat umum.

Di negeri orang, saya pernah sakit berat dan butuh alat bantu untuk
bisa berjalan. Setiap kali saya naik angkutan umum, para penumpang
lain serentak berebut menawarkan tempat duduk untuk saya. Pernah
saya saksikan seseorang yang baru naik angkutan umum langsung me-
munguti satu-dua sampah kertas di lantai yang dibuang sembarangan
oleh orang lain. Ia merasa terganggu bila ruang publik itu kotor, kare-
na merasa ikut memiliki.

Bukan maksud saya meromantisasi negeri orang lain atau menjelek-
jelekkan negeri sendiri. Setiap negeri punya keistimewaan dan masa-
lah. Saya punya banyak contoh yang terbalik dari semua di atas. Se-
ngaja saya menampilkan sebuah kontras di sini untuk memperjelas
ada-tidaknya pengertian "publik" di Tanah Air.

Orang Indonesia tidak egoistik atau hanya peduli pada kepentingan
pribadi. Di berbagai kota kecil dan wilayah dusun masih ada sisa-sisa
kepedulian kolektif. Tapi itu tidak sama dengan pengertian publik se-
bagaimana yang saya sebutkan di atas. Publik yang saya bicarakan di
sini berwatak kosmopolitan dan tidak mempedulikan latar belakang
agama, etnisitas, kebangsaan, warna kulit, bahasa, usia, atau jenis ke-
lamin warganya. Di banyak kota kecil dan dusun, label-label sosial se-
perti ini dianggap penting.

Kaum urban di Indonesia juga tidak hanya memperjuangkan kepen-
tingan pribadi. Banyak yang secara militan memperjuangkan kepen-
tingan kolektif, tapi sebatas kelompoknya sendiri. Entah kelompok

berdasarkan agama, etnisitas, partai politik, nasionalitas, kekeluarga-
an, usaha-dagang, profesi, atau organisasi sosialnya. Publik dalam pe-
ngertian multikelompok dan lintaskelompok masih asing.

Apakah jejaring sosial di Internet seperti Facebook membantu per-
tumbuhan publik? Peluangnya ada. Tapi sosoknya belum tampak se-
mentara ini. Di Facebook, mulai ada orang-orang Indonesia yang be-
rani menampilkan diri secara terbuka (lengkap dengan nama, alamat,
dan nomor telepon) sebagai kaum tidak beragama, ateis, atau simpati-
san komunis. Mereka tidak dimaki-maki orang lain. Mereka santai
bergaul di Internet dengan jutaan orang lain yang kuat beriman, anti-
komunis, dan berwatak fasis.

Semua itu mungkin baru benih tumbuhnya sosok publik bagi ma-
syarakat Indonesia. Gejala itu lebih membesarkan hati ketimbang ge-
lombang solidaritas, misalnya untuk Prita atau Bibit-Chandra. Kasus-
kasus yang tersebut belakangan ini penuh muatan politik dan amarah.
Sasarannya adalah elite politik dan ekonomi yang korup. Publik lebih
berurusan dengan kegembiraan merayakan dan menghormati kebersa-
maan, dan kesetaraan, tanpa mempedulikan warna dan status politik,
agama, etnisitas, kebangsaan, warna kulit, bahasa, usia, atau jenis ke-
lamin. � 
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