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LOGIKA BERPIKIR
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Jakarta memiliki seluruh potensi dan sumberdaya untuk menjadi kota
yang modern dan manusiawi. Di Jakarta terdapat banyak ahli dan pakar
di bidang tata kota, ahli transportasi, pakar dalam hal pemukiman,
drainase, lingkungan, dan lain-lain. Kita juga memiliki dana yang cukup.
Selama 5 (lima) tahun, Gubernur DKI Jakarta di masa mendatang
memiliki anggaran lebih dari 180 triliun rupiah. Bahkan master plan kota
hasil konsultan internasional sudah tersedia.
Namun, mengapa potensi ini tidak dapat terealisasi?
Kuncinya ada pada kepemimpinan yang bersih (merdeka dari
kepentingan dan cacat masa lalu). Yaitu pemimpin yang berani buktikan
hartanya dari mana, dan biaya hidup dan pajak yang dia bayar sesuai.
Jika anda bersih, anda tidak akan tersandera oleh siapapun dan apapun,
termasuk oleh birokrasi dan lawan politik. Jika anda bersih, para
“cukong” akan dengan mudah anda minta untuk beri sumbangsih nyata
untuk pembangunan, contoh sederhana adalah pembiayaan pengelolaan
taman (alokasi APBD sekitar 500 M).
Kepemimpinan yang bersih juga akan mengoptimalkan APBD (Contoh
mengenai 40% anggaran yang bocor, dan contoh harga rumah permeter
persegi jika dibangun oleh pemerintahan jauh lebih mahal dari harga
rumah mewah).
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Kepemimpinan yang bersih, harus juga transparan buka APBD. Contoh:
hari ini apakah kita ataupun perangkat pemda tahu berapa angggaran
satu botol aqua gubernur? Mengapa penting selain untuk penghematan
APBD? Transparansi akan mendorong partisipasi masyarakat. Contoh:
pelebaran jalan gratis di Beltim.
Kepemimpinan juga harus profesional (konkritnya: kasih nomor HP
sehingga bisa dihubungi) sebagai kunci pembenahan birokrasi. Dengan
adanya nomor HP, masyarakat bisa lapor langsung ke gubernur (beri
contoh konkrit). Apakah akan terlalu banyak? Awalnya iya, tapi sejalan
dengan waktu ketika ada mekanisme kontrol, bawahan-bawahan akan
berpikir dua kali utk tidak melayani masyarakat. PNS hujan tidak merata,
banyak yang tidak bisa naik tingkat karena tidak punya patron, padahal
punya kemampuan yang sangat baik (Contoh: cerita bagaimana semua
Kadis dipanggil di awla masa jabatan sebagai bupati).
Terakhir, adalah membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah
pusat dan pemda di sekitar. Sebab banyak sekali program pembangunan
di Jakarta terkait dengan pemerintah pusat dan daerah sekelilingnya.
Artinya harus ada pemimpin yang betul2 bersih dan siap jadi PELAYAN.
Jika bersih dan siap jadi pelayan, dia pasti tegas, tapi jika tidak betul2
bersih dan siap jadi pelayan, TIDAK MUNGKIN TEGAS.
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BEBERAPA CONTOH
Persoalan busway, kenapa tidak bisa diperbanyak? Bangun halte
sangat mudah, semua gedung mau bangun, kenapa sekarang sulit?
•
Persoalan rumah kumuh, mengapa harus digusur dan mengapa
tidak bisa tinggal di rusunawa-rusunami? Faktanya untuk bisa akses
ke rumah susun sederhana harus bayar orang untuk keluar dan
sudah dikuasai oleh oknum-oknum semua.
•
Persoalan pengerukan sebagai salah satu kontrol banjir, contoh
pabrik kabel di Daan Mogot ingin membantu pengerukan tetapi
diminta uang.
•
Persoalan kesehatan, kenapa masih banyak yang SADIKIN padahal
sudah ada sktm?
•
Persoalan DPRD yang tidak kooperatif sulit karena persoalan
pembagian rejeki. Jika siap menolak KKN, akan lebih mudah.
Contoh: penanganan DPRD di Beltim.
•

•
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VISI

Jakarta Baru, kota modern yang
tertata
rapi,
tempat
yang
manusiawi,
dengan
kepemimpinan dan pemerintah
yang bersih dan melayani.
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PENUTUP

Jangan percaya dengan visi dan
program yang canggih dan janji
yang manis
Pilih yang paling BTP, dan yang
teruji
Jika ada yang lebih BTP dan lebih
teruji dari kami, jangan pilih kami.
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