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B
eberapa pekan terakhir
media elektronikdan me-
dia cetak ramai mena-

yangkan berita Pemilihan Ke-
pala Daerah (Pilkada) D KI2017.
Berbagai survei elektabilitas
-entah pesanan atau murni ini-
siatif lembagasurvei-berlomba
mempromosikan hasil jejak
pendapat. Munculwajah-wajah
lama maupun baru selain tentu
calon gubemurpetahana.

Dari mantan pejabat, politi
kus, pengusaha, hingga penya-
nyi, mengklaim dirinya layak
memimpin lbu Kota. Meskibe,
lum satu pun secararesmi me-
nyatakan maju dalam pilkada,
genderang perang antarkandi-
dat pun mulai ditabuh.

Partai politik mulai berlom-
ba mengklaim dukungan secara
terang-terangan maupun malu
malu. Bahkan ada yang belum
bersikap sambil menunggu
arah angin. Calon dari jalurin-
dependen pun mulai bermun
culan. Mereka yang menjajal
peruntungan melalui j alurinde
penden mulai sibuk mengum-
pulkan kartu tanda pendudul
(KTP) warga sebagai persyarat-
an untuk maju.

Memimpin Jakarta tidaklah
mudah. Jakarta bukanlah seka-
ddt pusat pemerintahan, na
mun juga berfungsi sebagai pu
sat perdagangan, investasi, in-
dustri, pariwisata, hiburan, dan
pusat segala aktivitas ekonomi
lainnya.

Kemajemukan masyarakat
dan kekhasannya sebagai kota
metropolitan menjadi tan-
tangantersendiribagisiapapun
pemimpin yang terpilih nanti.
Mulai persoalan gusur-meng-
gusur, maraknya prostitusi dan
perjudian, hinggaurusanbanjir
sertakemacetan.

BijakMemilih
Perhelatan Pilkada DKI Ja-

karta menjadi menarik karena
warga dihadapkan pada pilihan
untul menentulan apakah ba-
kal calon gubemur berasal dari
jalur independen atau usungan
partai politik. Bahbuah simala-
kama, masing-masingmemiliki
kelebihan dan kekuangan. Apa
pun jalumya, wargahanyaingin
pemimpin yang bekerja untuk
kepentingan mereka.' Bukan
sekadar piawai beretorika sait
kampanye.

Calon gubemru darijalur in-
dependen misalnya sejal refor-
masi bergulir belum ada dalam
catatan seiarah yang berhasil
memenangi pertarungan. Mes-
ki belum bisa dibul<tikan, calon
gubemur dari jalur independen
manalala terpilih memiliki ke-
leluasaan dalam memimpin
daerahini. Politikbalas buditen-
tu tidak ada dalam setiap kebi-
jakan yangakan diambihya.

Kendati demikian, jalur
independen tidak berarti bebas
hambatan. Komunikasi politik
dengan pihak legislatif sering-
ka.li tidak lancar. Tentu ini aGn
menghambat program keria
yang akan dijalankan.

Berbeda dengan ja-
lur independen, salur-
an komunikasi politik
dengan DPRD akan
berjalar lancarbagikandi-
dat usungan partai poli-
tik. Namun, politiktran-
saksional akan clihadapi
kandidat tersebut. Ini
tak terhindarkan kare-
namemangbiayapolitik
di Taaah Air sangat tinggi.
Kandidat harus memba-
yar mahar politik sebelum
pinangan diiatuhkan. Jika pun
kan&datterpilih,kebijalan-ke-
bijakan sang kepala daenh ter-
interupsi keientingan partai
politikpendukmgnya.

Meski dilematis, warga yang
baik seiatinya tetap berpartisi-
pasi altif dalam pilkada. Tidak
ikut memilih (golput) bukan pi-
lihan lang bijak dalam aiam de-
mokrasi. Pilihan warga terha-
dap pemimpinnya menentukan
arah pembanguaan koa ini. Bi-
jaklah memilih pemimpin daer-

ai yang mampu memenuhi ke:
inginan dan harapan warganya.

Harapan Warga
Semua yang maiu untuk

menjadi D Kl- t harus sadar be-
berapa tantangan yang &ha-
dapi. Selain harus me-
miliki karakter pe
mimpin yang mum,
puni, juga harus
mampumenyelesai-
kan permasalah-
an klasik Jakarta
sebagai kota me-
tropolitan. Seti-
daknya persoalan-
persoalan berikut
mencerminkan ha-
rapan wargakepada
siapa pun calon gu-
bernur yang akan
bertarung.

$t*r*^a^..a^rn
Pertana, mengatasi baljir.

Banjir merupakan ritual tahun-
an kota ini, Menjamurnya ge-
dung-gedung pencakar langit
membuat ruang terbuka sema-
kin sempit. Hutan beton tentu
membuat daya serap air menia-
di rendah. Penyempitan sungai
akibat daerah aliran sungai
(DAS) yang dihuni warga ikut
memperparah banjir.



Karena itu, pembangunan
wadukpenampung air harus se-
gera direalisasikan, baik dalam
kota maupun luar kota selaku
penyangga. Relokasi warga
penghuni DAS harus terus-me-
nerus diintensifkan. Tenhr stra-
tegi relokasi sejatinya menerap-
kan dengan pendekatankemi-
nusiaan.

Kedua, mengatasi kemacet-
an. Kerugian ekonomi akibat
kemacetan sungguh luar biasa.
Waktu, emosi, clanbiayamenja-
di ukuran ekses dari kemacetan
parah di Ibu Kota. Solusinya an-
tara lain memperbanyal< trans-
portasi massal dan murah se-
hingga pengendara motor dan
mobil pribadi mau beralih ke
moda transportasi umum.

Penerapan biaya parkir tinggi
dan penerapan electronic roqd

pncing (ERP) menyadi alterna-
tif solusilainnya. Pembatas-

an usia kendaraal yang
diizinkan me-

ngunan daerah.
Selain pendidikan; dimensi

kesehatan warga pun perlu
mendapatlan perhatian serius.
Layanan puskesmas di setian
kelurahan harus diperkuat seba -
gai upaya pemerataan hak men-
dapatkan jaminan kesehatan
bagi warganya. Pada saat yang
sama, pertumbuhan ekonomi
harus terus-menerus ditingkat-
kan. Hak akses warga terhadap
sumber daya ekonomi seyogia-
nya juga dapat diperluas.

Keempat, meningkatkan
kualitas Iayanaa publik. Saat ini
sebagian warga masih merasa-
kan pelayanan publik di Jakarta
lambat, berbelit-belit, dan ko-
rup. Pelayananterpadusatupin-
tu harus direalisasikan dan bu-
kan sekadar wacana. Informa-
tio n, communic ati on, t e chn ol o gy
([CT) harus dioptimalkan untuk
membantu layanan publik.

Selain efisien, modellayan-
an online irli dapat mencegah
perilaku koruptif aparatur di
lapangan. Layanan adminis-
trasi kependudukan, perizinan,
hingga pembayaran pajak dae-
rah sudah seharusnya dipermu-
dah dan dipercepat, tentu de
ngan tetap menjaga kualitas.

I(elima, mendorongpertum-
buhan ekonomi kreatif. Peno
pangutamaperekonomiandae-
rah ini adalah industrijasa. De-
ngan luas wilayah yang sempit,
tentu tidak mungkin mengan-
dalkan industri manufaktur.
Karena itu, ekonomi keatifha-
rusdidorong,dansektorpariwi-
sata perlu dikembangkan. Ke-
pala daerah terpilih han,rs mam-
pu menjadikan Jakarta sebagai
destinasi favorit wisatawan
asing. Kekuatan infrastruktur
ICT yang dimiliki seiatinya di-
jadikan modal menumbuh-
kembangkan industri kreatif .

Akhirnya, warga tidak pe
duli apalah calon gubernur di
pilkada nanti berasal dari ka-
langan politikus, mantan peja
bat publik, tokoh agama, al<ade-

misi, pengusaha, atau artis se-
kalipun. Mereka hanya berha-
rap memilikisosok DKI l yang
visioner, jujur, amanah, huma
nis, dan mampu menyejahtera-
kanwarganya. Semoga. O

masuki pusat
kota, juga da-

pat mene-
kan kema-' cetan sekali
gus mengu-
rangipolwi
udara yang
semakin
pamh.

,fli1' Ketiga'
mentng-

katkan indeks
pembangunan

manusia (lPM). IPM
DKI Jakarta tertinggi
di antara provinsi lain

nya. Keunggulan kom-
paratif kota ini terletak

pada sumber daya
manusianya. Pendi-

dikan, kesehatan, dan per-
ekonomian patut meniadi

perhatian serius dalam upaya
meningkatkan daya saing
menghadapi Masyarakat Eko-
nomiASEAN(MEA).

Pemerintah provinsi sudah
saatnya turut membantu pe
ningkatan kualitas perguruan
tinggi (PT) yangada meskipem-
binaan PT bukan kewenang-
annya. Namun, perlu disadari,
IulusanPTdi Jakartanantipasti
berkontribusi terhadap pemba

KAMIS 25 FEBRUARI2Ol6


