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Anies Baswedan:
Born a Natural Leader

Anies Rasyid Baswedan adalah kita. 
Seperti kita, sebagai manusia dia pun tidak sempurna. 

Namun, kita perlu berlapang dada mengakui bahwa 
karakter, jejak dan kiprahnya sebagai akademisi 

maupun birokrat, serta visinya untuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia adalah harapan. 

Pada dirinya perwujudan amanat mulia Proklamasi 
Kemerdekaan layak disematkan. 

Anies memang ditakdirkan sebagai pemimpin. 
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KBA adalah kantor berita yang memproduksi berita-berita 
positif, informasi mencerahkan tentang pemimpin masa 
depan: Anies Rasyid Baswedan. Gagasan, narasi, dan 
karya mengenai Anies –yang muncul dan hadir di mana-
mana– ingin kami hadirkan, hadirkan kembali, serta kami 
produksi dan dokumentasikan di kbanews.com dan KBA 
Newspaper.

Selama ini kuantitas informasi atau pemberitaan 
positif tentang Anies dan kebijakannya belum memadai. 
Oleh karena itu, pemuatan berita dan info positif serta 
menarik Anies perlu dihadirkan secara masif, sistematis, 
dan terstruktur pula agar publik tidak hanya dicekoki 
berita-berita atau tulisan tentang Anies yang bernada 
serba menghujat, bermuatan fitnah, bahkan hoaks.

Publik berhak mendapatkan informasi yang benar, 
seimbang, tidak hoaks, alias faktual atas gagasan, narasi, 
maupun karya Anies. Jurnalisme kami tegas menolak dan 
mengharamkan hoaks. Semua informasi dan tulisan di 
kbanews.com dan KBA Newspaper adalah faktual, nyata, 
benar adanya. Jurnalisme kami juga menolak permusuhan 
dengan siapa pun karena kami ingin bersahabat, friendly, 
dengan siapa pun dan pihak mana pun.

Jika kuantitas dan kualitas berita serta informasi 
positif tentang Anies berjalan baik, lancar, dan sesuai 
harapan, diharapkan mampu mengimbangi berita-berita 
atau tulisan hoaks, fitnah, serta bohong tentang Anies.

kbanews.com dan KBA Newspaper berfokus pada 
kiprah dan kinerja Anies. Seperti wartawan pada 
umumnya, kbanews.com dan KBA Newspaper juga 
memperoleh akses untuk melakukan peliputan langsung 
kegiatan Anies. Reporter dibekali pengetahuan dan 
kecakapan khusus ketika mengikuti agenda Anies.

kbanews.com dan KBA Newspaper juga dapat 
melakukan peliputan khusus sembari memberitakan 
respon positif warga, pakar, akademisi, politisi, dan dewan 
tentang hal-hal kemajuan maupun kebaikan Jakarta pada 
era Anies. Termasuk pula akses atas sejarah dan kiprah 
menonjol Anies pada masa lalu ketika di sekolah, di 
bangku kuliah, menjadi rektor, penggerak dan motivator 
keterlibatan sosial dan pendidikan, hingga saat menjabat 
menteri pendidikan dan kebudayaan.

kbanews.com dan KBA Newspaper juga menulis dan 
memuat kembali hal-hal menarik dari biografi, artikel-artikel, 
maupun buku terkait Anies atau melalui narasumber teman-
teman lama, sahabat, serta kolega Anies.

kbanews.com dan KBA Newspaper menjadi semacam 
‘’keranjang besar’’ tempat menampung, menyediakan, 
memproduksikan, serta secara proaktif mendistribuskan 
berita dan “informasi jadi” kepada khalayak luas melalui 
media konvensional, media sosial, dan closed circuits, 
seperti WhatsApp Group (WAG), Telegram, dan lainnya.

Di media-media tersebut produk-produk KBA disebar 
dan didistribusikan. Kepada mitra media dan pihak mana 
pun, silakan mengutip informasi di portal kami. Kami pun 
akan senang dan berterima kasih jika sumbernya disebutkan.

kbanews.com dan KBA Newspaper tidak memiliki 
hubungan struktural dengan Pemprov DKI Jakarta 
maupun pribadi Anies. kbanews.com dan KBA Newspaper 
independen kepada sosok Anies yang sungguh mumpuni, 
teruji, serta berpengalaman untuk memimpin Indonesia 
yang serba majemuk ini.

Kami menjunjung Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, 
dan tegas menolak diskriminasi dan permusuhan SARA. •
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Fenomena kelompok relawan yang mendeklarasi-
kan dukungan agar Anies Rasyid Baswedan maju 
dalam kontestasi Pemilihan Presiden  (Pilpres) 

2024 terus bermunculan di berbagai daerah. Ge-
lombang dukungan ini dimulai dengan deklarasi oleh 
relawan  Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) 
di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 
Oktober 2021.

Ketua Koordinator Relawan ANIES La Ode Basir me-
ngatakan, rakyat Indonesia perlu memeriksa dan menim-
bang calon presiden sejak saat ini. Dengan demikian, saat 
memberikan suara pada pilpres mendatang tidak didasari 
oleh penilaian sekilas, seperti politik pencitraan, maupun 
karena keterpaksaan memilih calon yang disodorkan oleh 
partai politik.

“Dan relawan ANIES menilai Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan paling layak,” ujar La Ode Basir.

Relawan ANIES, katanya menambahkan, sejatinya 
telah terbentuk sejak 2018. Kekuatan jaringannya, pun su-
dah sampai level kelurahan serta desa se-Indonesia. ‘’Jum-
lahnya sudah sangat banyak, pentolannya sudah sangat 
banyak, belum yang sifatnya relawan.” 

Sebagai putra Sulawesi, La Ode Basir menuturkan 
 bahwa keluarganya menginginkan kepemimpinan Anies 
tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta, melainkan juga 
di skala nasional. Jika Anies memimpin Republik Indo-
nesia, di antara keunggulan yang dimiliki adalah kinerja 
yang terstruktur dan demokratis. Kejujuran serta tutur 
 katanya nan lemah lembut dinilai La Ode Basir merupakan 
nilai plus lainnya pada sosok Anies.

Sebagaimana La Ode Basir, deklarator relawan ANIES 
lainnya, Dani Kusuma, menyatakan, untuk deklarasi ini 
tidak ada komunikasi apa pun dengan pihak Anies. Kalau-
pun pihak Anies mengetahuinya, mereka berani memasti-
kan informasi tersebut berasal dari media massa atau 
 media sosial.

‘’Pak Anies kerja saja sebagai gubernur. Kami, rela-
wan, hanya menyiapkan landasan. Ketika Pak Anies su-
dah se lesai dari jabatannya sebagai gubernur dan beliau 
ingin berkeliling Indonesia, landasannya kita siapkan dari 

 sekarang. Jadi kami tidak ada komunikasi dengan beliau 
(Anies). Kita kerja untuk indonesia,” ujar Dani. 

Menurut Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu 
dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni, kemunculan 
relawan mendukung kepala daerah ini merupakan siklus 
politik yang alamiah ketika ada kepala daerah yang dinilai 
berhasil dalam kinerjanya.

”Kepala daerah itu, sejak kita mempraktikkan  pilkada 
langsung bertransformasi menjadi sumber rekrutmen 
politik untuk jabatan-jabatan nasional. Ini memang sebuah 
siklus politik yang alamiah. Ketika kepala daerah itu be-
kerja baik, kinerjanya bagus, maka dia akan mendapatkan 
promosi politik pada jabatan-jabatan politik di nasional,” 
kata Titi kepada KBA News, Jumat, 10 Desember 2021.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta 
(UMJ) Mursidi menilai, kemunculan relawan di sejumlah 
 daerah di Indonesia yang mendeklarasikan dukungan 
kepada Anies Baswedan menunjukkan tingginya minat 
 masyarakat agar Gubernur DKI Jakarta ini maju sebagai 
capres pada Pilpres 2024.

Fenomena deklarasi mendukung kandidat presiden 
untuk Pilpres 2024 juga dinilai Mursidi hal wajar dalam 
kehidupan demokrasi sepanjang muncul secara alami, 
bukan by design untuk kepentingan politik praktis semata.

Ia mengakui antusiasme masyarakat mendukung Anies 
untuk kontestasi elektoral lima tahunan itu tidak bisa lagi 
ditutup-tutupi, apalagi dibendung. ‘’Oh, tidak bisa ya. Mereka 
yang deklarasi ini sangat masif dari berbagai dae rah,” katanya 
kepada KBA News, Senin, 13 Desember 2021.

Mursidi pun menyarankan para lawan politik Anies 
mulai belajar cara berpolitik yang santun seperti diterap-
kan Anies selama empat tahun memimpin Ibu Kota.  Politik 
santun ala Anies inilah yang dikatakan Mursidi disukai 
masyarakat Indonesia saat ini.

‘’Jadi, kalau boleh ngasih masukan, orang-orang yang 
selama ini masih berkutat menggunakan cara-cara lama, 
menebar hoaks dan kebencian untuk menjatuhkan Anies 
sebaiknya mulai berubah karena ini justru akan menaik-
kan simpati masyarakat ke Anies, bukan sebaliknya,” ujar 
Mursidi. (kba)

Gelora Semangat
dari Gedung Joang ‘45

Deklarasi  Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Oktober 2021. (FOTO: KBA NEWS)
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Anies memang banyak 
gagasan, tetapi satu yang 
saya suka dari Anies itu 
dia tidak one-man show.

KOESTILAH
Pengelola Program Wawancara 

‘Tanah Merdeka’ di TVRI Yogyakarta

Foto dokumentasi saat Anies Baswedan (tengah) dan Ibu Negara Tien Soeharto (kiri) sebelum sesi wawancara khusus untuk program ’Tanah Merdeka’ 
yang ditayangkan TVRI Stasiun Yogyakarta. (FOTO-FOTO: INSTAGRAM ANIES BASWEDAN)

Prediksi Jitu
dari Yogyakarta

Anies Baswedan memang berbakat 
sebagai pemimpin sekaligus penoreh 

prestasi. Bahkan, sosok Anies juga dikenal 
sebagai orang berpengaruh tidak hanya
di Indonesia, melainkan juga di dunia.

‘’Anies memang banyak gagasan, tetapi satu yang saya suka dari 
Anies itu dia tidak one-man show. Dia dan kru Tanah Merdeka itu 
ngantor di Kantor TVRI. Inilah yang saya lihat anak ini ditakdirkan 
 untuk jadi pemimpin.’’

Beberapa tokoh lain yang juga pernah diwawancarainya, antara lain, 
Mendikbud Prof Fuad Hassan (1985-1993) dan Gubernur DKI Jakarta 
Wiyogo Atmodarminto (1987-1992). Siapa mengira ber tahun-tahun 
setelah wawancara ini, Anies juga merasakan dua jabatan tersebut.

Pada November 2019, melalui unggahan di akun Instagram-nya, 
Anies mengurai momen-momen mengesankan semasa SMA di Yogya-
karta itu. Ia memaparkan, ‘Tanah Merdeka’ merupakan program tele-
visi yang menghadirkan wawancara dengan para pejabat dan tokoh 
semua bidang. Sedangkan pewawancaranya adalah para siswa SMA 
dan mahasiswa pilihan dari DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

‘’Dalam penggarapannya, TVRI benar-benar mempercayakan 
penggarapan ‘Tanah Merdeka’ kepada kami, dari menentukan tema, 
narasumber, hingga pelaksanaannya. Dan tentu, Mba Koestilah yang 
selalu telaten jadi pembimbing kita semua. Program ini muncul di 
layar TVRI setiap Selasa pukul 20.00, di pekan keempat setiap bulan. 
Dan kami kemudian membuat juga Buletin Tanah Merdeka di mana 
saya bertugas sebagai Pemimpin Redaksi-nya,” tulis Anies.

Seiring perjalanan waktu, terbukti kebenaran prediksi  Koestilah. 
Anies memang berbakat sebagai pemimpin sekaligus penoreh 
 prestasi, sejak masih di bangku SMA hingga kini. Bahkan, sosok Anies 
juga dikenal sebagai orang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, 
melainkan juga di dunia.

Pada 2007, saat menakhodai Universitas Paramadina,  Jakarta, Anies 
tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia dalam usia 38  tahun. Se-
tahun berikutnya, ia masuk dalam 100 orang  intelektual  dunia yang 
dirilis  Majalah Foreign Policy terbitan Carnegie  Endowment for Inter-
national Peace yang berpusat di Washington, AS. Ia  satu-satunya wakil 
Indonesia yang bersanding bersama sejumlah sosok  berpengaruh di 
dunia  seperti Yusuf Qardhawi (cendekiawan Muslim Mesir yang di kenal 
sebagai  mujtahid pada era modern), Al Gore (Wakil  Presiden Ke-45 
 Amerika  Serikat, 1993-2001), dan Muhammad Yunus (bankir Bangla-
desh  penerima Hadiah Nobel Per damaian 2006 berkat pengembangan 
kredit mikro melalui pendirian Grameen Bank). 

Mantan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan 
 Menengah pada era Pemerintahan Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla 
itu juga masuk daftar 500 Tokoh Muslim Berpengaruh di dunia. Anies 
juga pernah dipilih menjadi anggota Tim 8 Komisi Pemberantasan 
 Korupsi (KPK).

Pemimpin masa depan Indonesia tersebut juga dikenal sebagai 
konseptor dalam pergerakan memajukan pendidikan Indonesia. 
 Program ‘Indonesia Mengajar’ menjadi salah satu gagasan besar 
Anies untuk Indonesia dalam menyetarakan pendidikan di Indonesia. 
 Gerakan ‘Indonesia Mengajar’ ini tersebar secara merata di Indonesia, 
hingga masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar bisa mendapatkan 
pendidikan yang layak dari negara lewat program tersebut.

Selain deretan prestasi dan apresiasi yang bersifat personal, pel-
bagai penghargaan level nasional maupun internasional juga diterima 
Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies.

Dengan gagasan-gagasan terbaik serta realisasinya, negara masih 
membutuhkan sosok pemimpin seperti yang didapati pada sosok 
Anies. (kba)

Anies Baswedan mewawancarai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan 
dan Lingkungan Hidup Emil Salim (atas) dan bersama tim ‘Tanah Merdeka’ 
mewawancarai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan.

Koestilah, seorang perempuan paruh baya, adalah salah satu 
sosok di balik keberhasilan Gubernur DKI Jakarta Anies Bas-
wedan. Ia yang kali pertama menyadari Anies memiliki kuali-

tas di atas rata-rata dan bakal menjadi pemimpin bangsa ini.
Keyakinan Koestilah itu muncul saat Anies masih duduk di bangku 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta. Saat itu Anies didapuk 
menjadi Pemimpin Redaksi Buletin Tanah Merdeka, diambilkan dari 
nama program tayangan wawancara di TVRI Stasiun Yogyakarta. 
Koestilah adalah pengelola program yang digagas Ishadi Soetopo Kar-
tosapoetro, pakar pertelevisian yang sohor dikenal dengan Ishadi S.K.

Untuk program ‘Tanah Merdeka’, Anies dan sejumlah rekannya 
sesama pelajar SMA serta mahasiswa pilihan dari DI Yogyakarta dan 
Jawa Tengah ditugaskan mewawancarai para pejabat dan para tokoh 
dari berbagai bidang di Indonesia.

‘’Anies Baswedan ini sok tau. Dia usulkan untuk wawancara Sri 
Sultan Hamengku Buwono IX, Ibu Tien Soeharto, dan Presiden Soe-
harto, ya pasti susah. Dan semua ini adalah gagasan-gagasannya dan 
semuanya sulit untuk diwawancarai,” kata Koestilah dalam sebuah 
acara talk show.

Namun, Koestilah melihat kegigihan dan keberanian Anies untuk 
terus berusaha mewawancarai nama-nama yang sudah disebut tadi 
dan, ternyata, berhasil. ‘’Semuanya sulit, kan waktu itu eranya tidak 
seperti sekarang. Wawancara pejabat susahnya kayak apa, dan alham-
dulillah bisa semua.” 

Saat Anies dan timnya berhasil mewawancarai Presiden Soeharto, 
ia mengusulkan kembali mewawancarai Ibu Tien Soeharto yang saat 
itu susah untuk diwawancarai. Usulan ini pun dianggap sebagai ide 
gila. Koestilah yakin tidak akan berhasil. Namun, lagi-lagi, perkiraan 
Koestilah meleset.

‘’Jurus kuncinya Anies Baswedan untuk bisa mewawancarai Ibu 
Tien Soeharto itu dengan mengatakan ‘masa seorang ibu gak mau 
diwawancarai anaknya sendiri’. Dan langsung diterima oleh Cendana 
(keluarga Presiden Soeharto),” kata Koestilah mengenang.
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INTELEKTUAL PEMIKIR

Redaktur dan Pembawa 
Acara "Tanah Merdeka"

(Program TVRI Yogyakarta)

1989-1991
Program Koordinator
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1993-1994
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Proyek di Pusat Antar
Universitas (PAU)

Studi Ekonomi UGM

1994-1996
Peneliti pada Center

 for Governmental Studies,
 Northern Illinois University

2000
Peneliti pada The Office
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 and Policy Studies,
 Northern Illinois University

2000-2004

Research Manager di IPC, Inc., 
Chicago, Illinois, Amerika 

2004-2005
Direktur Riset

The Indonesian Institute,
Center for Public

Policy Analysis, Jakarta

2005-2009
Peneliti Utama

di The Indonesian Survey
Institute (LSI), Jakarta

2005-2007
National Advisor 

Bidang Desentralisasi dan 
Otonomi Daerah pada 

Partnership for Governance 
Reform, Jakarta

2006-2007

Menteri Kebudayaan dan 
Pendidikan Dasar dan 

Menengah dalam Kabinet Kerja 
Presiden Joko Widodo- 

Wakil Presiden Jusuf Kalla

2014-2016
GUBERNUR 

DKI JAKARTA

2017-2022

Rektor Universitas Paramadina,
Jakarta 

2007-2011

Presenter pada Young Global 
Leaders Summit, Tanzania, 

Afrika

2010
Presenter Program 
“Save Our Nation”, 

Metro TV

2010
Pendiri dan Ketua Gerakan 

Indonesia Mengajar

2010

utama

Fighter Outside, Peaceful Inside
Nama lengkap plus gelarnya adalah Prof. Anies Rasyid 

Baswedan, Ph.D. Menaati regulasi, Anies Baswedan pun 
menanggalkan gelar profesornya saat menduduki jabat-

an di birokrasi sebagai menteri pada pemerintahan Presiden Joko 
Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kala serta menjadi Gubernur DKI 
Jakarta per Oktober 2017.

Kecemerlangan prestasi di dunia akademik sejatinya  dibangun 
Anies sejak usia remaja. Saat masih duduk di bangku Sekolah Me-
nengah Atas (SMA) Negeri 2 Yogyakarta pada 1985, ia menjabat 
Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) se-Indonesia. Ketika 
di bangku SMA pula ia berkesempatan mendalami bidang jur-
nalistik di TVRI Stasiun Yogyakarta, tepatnya di Program ‘Tanah 
Merdeka’ untuk mewawancarai tokoh-tokoh nasional. Anies juga 
didaulat menjadi Pemimpin Redaksi Tabloid Tanah Merdeka.

Pun, ketika di bangku SMA itu Anies terpilih mengikuti pro-
gram pertukaran pelajar American Field Service (AFS) yang di-
adakan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia. 
Program AFS mengharuskan Anies tinggal setahun di Milwaukee, 
Wisconsin, AS, sehingga membuatnya menyelesaikan SMA selama 
empat tahun. 

Setelah lulus SMA pada 1989, ia melanjutkan studi di Uni-
versitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Di kampus ini sinar 
Anies semakin benderang. Pada 1992, ia tampil sebagai promo-
tor dan terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi 
(SMPT) UGM yang sebelumnya dibekukan oleh Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan saat itu. Berkat tangan dinginnya pula 
Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM dan 
disahkan saat kongres pada 1993.  

Pada tahun yang sama, Anies mendapatkan beasiswa dari 
 untuk JAL Foundation, Jepang, untuk mengikuti kuliah musim 
panas di Sophia University, Tokyo, pada bidang Kajian Asia. Bea-
siswa ini didapatkan setelah memenangkan lomba menulis 
 tentang  lingkungan.

Anies selanjutnya meraih beasiswa Fulbright dari The  American 
Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) untuk melanjutkan 
kuliah master (S2) di bidang keamanan internasional dan kebijakan 
ekonomi pada School of Public Affairs, University of Maryland, College 
Park, pada 1997. Di kampus ini ia dianugerahi William P. Cole III Fel-
low dan lulus pada Desember 1998. 

Pada 1999, beasiswa sekaligus penghargaan Gerald S. Maryanov 
Fellow (khusus mahasiswa berprestasi) kembali diraih Anies. Kali 
ini untuk melanjutkan kuliah dalam bidang Ilmu Politik di Northern 
 Illinois University dan lulus pada 2004.

Kembali ke Tanah Air, pada 2005 Anies dipercaya menjadi  Direktur 
Riset The Indonesian Institute (TII) – sebuah lembaga penelitian ke-
bijakan publik (Center for Public Policy Research) yang didirikan pada 
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang 
dinamis. Lembaga ini fokus pada riset dan analisis kebijakan publik.

Ketika usianya baru menginjak 38 tahun pada 2007, Anies  dilantik 
sebagai Rektor Universitas Paramadina, Jakarta. Ia menorehkan  rekor 
sebagai rektor termuda yang pernah dikukuhkan di Indonesia.  Jabatan 
rektor diembannya hingga 2015.

Mengilas balik kiprah Anies sejak remaja serta, dalam  berbagai 
ke sempatan, paparan visinya tentang pemuda yang identik  dengan 
ke baruan, tantangan menjawab persoalan zaman dan solusi 
 terhadap per soalan masa depan berpijak dari masalah saat ini  seperti 
ketimpang an sosial, Guru Besar Bidang Sumber Daya Manusia Uni-
versitas Muhammadiyah Yogyakarta Heru Kurnianto Tjahjono menilai 
pada sosok Anies melekat model leadership (kepemimpinan) yang 
luar biasa.

Dia menyebut Anies adalah fighter outside sekaligus peaceful 
inside. Dari luar nampak jelas tampang pejuang, sementara dalam 
jiwanya terdapat ketenangan dan kedamaian. ‘’Di luar, dia sosok pe-
juang berorientasi solusi yang ditawarkan terhadap satu problem. Di 
sisi lain, peaceful. Ini sesuatu yang tidak mudah,” katanya kepada KBA 
News, Rabu, 12 Januari 2022.

Kala Anies menjadi Ketua SMPT UGM, demikian Heru, yang luar 
biasa adalah pesan-pesan dan inspirasi-inspirasinya yang  berorientasi 
masa depan. Sangat penting sebagai asupan energi positif bagi 
 generasi muda. ‘’Saya terinspirasi, yang namanya muda adalah cara 
berpikir. Jadi kita banyak memikirkan masa depan meskipun tidak se-
lalu melupakan masa lalu. Fokusnya ke depan.’’

Pada sosok Anies Baswedan melekat model leadership yang luar biasa.

Menurut Heru, kondisi karut marut saat ini berkaitan sekadar 
adanya semangat mengejar performance atau kinerja. Padahal, 
suasana iklim yang kondusif harus dibangun. Untuk itu diperlu-
kan munculnya pemimpin-pemimpin muda masa depan.

‘’Jadi, saatnya kita menjadi leader buat masa depan. Sebelum 
itu, leading self (memimpin diri sendiri) dulu. Kita bisa peaceful 
inside saat kita bisa leading self dulu. Kita harus bisa memuncul-
kan energi positif untuk bertukar pikiran. Lalu kita memunculkan 
keputusan-keputusan untuk bersyukur. Nah, energi dalam Islam 
itu bersyukur. Bersyukur itu memunculkan kebahagiaan dan ke-
berlimpahan mental. Dari situ, insya Allah kita kontibutif ke organ-
isasi, kontributif kepada bangsa ini,’’ kaya Heru menguraikan.

Heru berpendapat, strategi, teknik, dan pengetahuan itu pen-
ting. Namun, yang tidak kalah penting adalah soft skill yang  mampu 
memunculkan energi-energi positif, yaitu pencapaian prestasi, 
soft skill terkait integritas. Tidak mudah menjadi pemimpin yang 
memiliki strong leadership kalau belum jujur pada diri sendiri.

“Saya kira ini salah satu tahapan penting, terutama refleksi 
buat kita. Inspirasi dan pesan-pesan kemajuan. Juga kalau bicara 
Sumpah Pemuda, terkait sebuah mimpi yang sifatnya imajiner ka-
rena sebenarnya Indonesia belum ada saat itu, tetapi sudah ada 
dalam pikiran dan perasaan kita. Jadi saya membayangkan soft-
ware kita harus lebih dulu daripada action-action kita. Kalau Pak 
Gubernur Anies Baswedan sering mengatakan gagasan, narasi, 
dan kerja, gagasan itu tak terlepas dari mimpi-mimpi ke depan 
kita sebagai leader.’’ 

Menurut Heru, mentalitas bisa dibangun lewat pendidikan. 
Kalangan muda perlu menempatkan diri sebagai sutradara sekali-
gus aktor untuk membangun integritas, energi positif, dan karak-
ter pembelajar. ‘’Leadership juga terkait agen perubahan dan ka-
rakter untuk selalu berubah lebih baik dari waktu ke waktu.’’ 

Heru pun merekomendasikan bahwa generasi muda perlu 
membangun kecerdasan komprehensif yang meliputi intellectual 
quotient, emotional quotient, execution quotient, adversity quotient, 
dan spiritual quotient. 

‘’Spiritualitas harus benar-benar mengisi ruang batin kita. 
Spiritualitas kita itu yakin akan pertemuan dengan Tuhan. Selain 
itu, kesadaran yang dibangun perlu melintasi level fisik, materi, 
instingtif, hingga mencapai level silaturahmi. Energi silaturahmi, 
energi tanpa syarat inilah yang nantinya mengguncangkan langit 
karena ketulusan serta keikhlasan.’’ (kba) 
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Anies Baswedan menyusuri deretan koleksi buku di perpustakaan rumahnya di Jakarta saat jeda antara dua sidang (usai mendengarkan Pidato Kenegaraan 
Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan menunggu dimulainya Sidang Tahunan DPR), Senin, 16 Agustus 2021.  (FOTO: INSTAGRAM ANIES BASWEDAN)

Salah satu jejak fenomenal yang diwariskan Anies Baswedan 
adalah gerakan ‘Indonesia Mengajar’. Melalui gerakan ini, model 
kepemimpinan khas Anies menyeruak.

Penelitian yang dilakukan Nadira Aisyah Nurannisa, Nia  Fifiarini, 
Fredy Halim, dan Tashya Febrinda Apriantour, berjudul Gaya Ke-
pemimpinan Anies Baswedan dalam Membentuk Gerakan  Indonesia 
Meng ajar yang diterbitkan di Jurnal ResearchGate, Juni 2021, 
menyebutkan, bagi Anies pendidikan adalah kunci meraih perubahan.

Pendidikan adalah eskalator sosial ekonomi dan resep untuk 
mendapatkan janji kemerdekaan. Oleh karena itu, dia percaya kemaju-
an di Indonesia bisa diraih jika keterdidikan sudah menjadi kewajaran.

Pendidikan di Indonesia punya banyak pekerjaan rumah, mulai 
dari perbaikan nasib guru, kualitas guru, dan kualitas kepemimpinan 
kepala sekolah. Ini beberapa kunci masalah utamanya.

Gerakan ‘Indonesia Mengajar’ diinspirasi proses panjang yang di-
bangun Anies selama bertahun-tahun. Prosesnya merupakan gabung-
an dari berbagai alasan. Pertama, pelajaran dari berbagai  ge nerasi. 
Kedua, perjalanan aktivitas pengabdian maupun interaksi de ngan 
berbagai masyarakat. Ketiga, pengetahuan modern yang dipetik dari 
dunia akademis global.

Visi gerakan ‘Indonesia Mengajar’ diinspirasi oleh janji kemerdeka-
an untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia dipenuhi oleh 
anak muda yang tulus mengabdi menjadi guru selama waktu tertentu 
di daerah, menularkan optimisme, menebar inspirasi, dan menjadi 
jendela kemajuan di tingkat akar rumput.

Pada saat bersamaan, anak-anak muda itu belajar untuk peka dan 
peduli pada realitas kehidupan bangsanya. Kehadiran dan kehidupan 
anak-anak muda itu di sekolah, desa, dan keluarga baru mereka di pe-
losok Nusantara diharapkan dapat merajut tenun kebangsaan yang 
lebih kokoh.

Harapannya, kelak di Indonesia akan lahir para pemimpin baru 
yang memiliki kompetensi kelas dunia yang memahami persoalan 
masyarakat di akar rumput. Para pemimpin itu lahir dari anak-anak 
muda terbaik di generasinya yang diberi kesempatan untuk hidup, 
tinggal, bekerja, dan berinteraksi di dunia pendidikan bersama rakyat 
di segala penjuru, termasuk di daerah terpencil.

Ia juga berpendapat bahwa manusia harus berani mencoba dan 
tidak boleh takut melakukan kesalahan. Gebrakan yang harus dilaku-
kan adalah “Stop cursing darkness. Let’s light candles.” Setiap orang 
 harus melakukan perubahan dan memberikan kontribusi sekecil apa 
pun sesuai kemampuan.

Untuk mewujudkan visinya, gerakan ‘Indonesia Mengajar’ men-
jalankan misi ganda sekaligus. Pertama, mengisi kekurangan guru 
berkualitas di daerah yang membutuhkan. Kedua, menjadi wahana 
belajar kepemimpinan bagi anak-anak muda terbaik Indonesia agar 
tak semata memiliki kompetensi kelas dunia, tetap juga punya pema-
haman akan akar rumput.

‘Indonesia Mengajar’ percaya bahwa masyarakat pasti bisa man-
diri dan tumbuh saling menguatkan satu sama lain, dan meyakini bah-
wa kemajuan pendidikan di suatu daerah ditentukan oleh para pelaku 
pendidikan yang ada di daerah tersebut, yaitu guru, kepala sekolah, 
orang tua, pemerintah kabupaten, serta masyarakat lainnya.

Untuk itu, pendekatan program yang dipilih ‘Indonesia Mengajar’ 
bersifat holistik, yaitu mengirim orang sebagai strategi utama bukan 
uang atau barang, melibatkan semua orang untuk ikut bekerja, ber-
fokus pada perubahan perilaku, bekerja intensif dan jangka panjang, 
dan sekolah kepemimpinan. Ada pun strategi yang diterapkan pada 
gerakan ‘Indonesia Mengajar’ adalah pengelolaan dan pelaksanaan 
Program Pengajar Muda serta membangun keberlanjutan daerah.

Dengan pendekatan dan strategi seperti itu, ada beberapa pen-
capaian. Pada 2010 hanya melibatkan 13 kabupaten, tetapi berkem-
bang pesat menjadi 147 kabupaten/kota pada 2015 dengan melibat-
kan 621 pengajar muda serta 106.282 pihak, yang terdiri atas 24.361 
siswa,1.253 guru, dan 80.668 anggota masyarakat.

Dari sisi prestasi siswa, diukir 133 prestasi di kancah nasional 

dan internasional. Salah satu prestasi di pentas global adalah juara 
kedua National Geographic International Photo Contents Kids 2012. 
Di  tingkat provinsi diukir 362 prestasi, salah satunya Reporter Cilik 
Lampung Post. Kemudian 814 prestasi tingkat kabupaten, salah satu-
nya Juara Umum Pramuka Putra.

Kategori kepala sekolah terdapat 29 prestasi, salah satunya  Kepala 
Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten (Musi Banyuasin, Sumatera 
Selatan). Sedangkan kategori guru terdapat 47 prestasi, salah  satunya 
penghargaan guru tingkat nasional. Tercatat pula 1.071 kegiatan 
 masyarakat, salah satunya Pendidikan dan Inisiatif Daerah.

Penentu keberhasilan gerakan ‘Indonesia Mengajar’, salah  satunya 
adalah faktor kepemimpinan Anies waktu itu. Charismatic Leader-
ship Style, menurut Nadler dan Tushman, memiliki tiga tipe, yaitu 
 envisioning, energizing, dan enabling.

Tipe envisioning menggambarkan pemimpin yang mampu mem-
berikan gambaran masa depan atau memberikan deskripsi apa yang 
akan terjadi di masa mendatang. 

Tipe energizing merupakan kepemimpinan yang mampu meng-
arahkan dan mengumpulkan semua energi, memotivasi untuk ber-
tindak, di antara anggota organisasi atau terhadap yang dipimpinnya. 

Sedangkan enabling adalah tipe kepemimpinan yang secara 
psikologi mampu membantu orang untuk bergerak atau menghadapi 
sebuah target yang menantang.

Berdasarkan analisis Nadira Aisyah Nurannisa dkk, Anies ter-
masuk tipe energizing. Dia mempunyai daya tarik tersendiri,  s ehingga 
pengikutnya berjumlah besar. Selain itu, karena memiliki  motivasi 
 untuk melakukan perubahan yang lebih baik, Anies pun mudah me-
motivasi para anggotanya untuk bertindak atau melakukan  sesuatu 
yang bermanfaat. 

Meski demikian, gaya kepemimpinan karismatik ini punya ke-
lemahan, yaitu keyakinan dan optimisme yang berlebihan dapat 
membutakan pemimpin dari sebuah bahaya. Ini tidak baik karena bisa 

membuat pemimpin tidak mempersiapkan rencana lain, melainkan 
hanya fokus pada hal tertentu saja sampai tidak sadar apabila bahaya 
mulai mengancam. 

Pemimpin juga akan kesulitan untuk mengenali yang sekiranya 
sesuatu hal terdapat kekurangan di dalamnya. Padahal, tidak menutup 
kemungkinan risiko-risiko serta dampak buruk akan bermunculan.

Anies juga dinilai sebagai seorang pendobrak. Gerakan  ‘Indonesia 
Mengajar’, ‘Kelas Inspirasi’, ‘Gerakan Turun Tangan’, perilakunya  dalam 
gerakan antikorupsi, dan berbagai terobosonnya di Universitas Para-
madina, Jakarta, adalah sebagian dobrakan atau terobosan yang 
 belum lazim dilakukan orang lain selama ini. 

Anies mendobrak lewat gerakan. Dia pernah mengatakan lebih 
suka mengambil tanggung jawab sebagai lokomotif yang menyalakan 
energi untuk turun tangan bersama sejumlah orang.

Sebagai pendiri gerakan ‘Indonesia Mengajar’, dia berpikir bahwa 
salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan  kehidupan 
bangsa, akan tercapai secara keseluruhan. Cita-citanya adalah melibat-
kan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidup-
an bangsa sebagai janji kemerdekaan. Bangsa yang dipenuhi oleh 
pemimpin berbagai bidang dengan kompetensi global dan pemaham-
an akar rumput.

Dalam hal ini, Anies cenderung mengarah pada gaya kepemimpin-
an demokratis. Gaya ini dikaitkan dengan kekuatan personal dan ke-
ikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah serta 
pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini tergambar bahwa dari sisi sifat kepemimpin an, 
Anies termasuk sosok yang ramah, tegas, serta hangat kepada rakyat-
nya. Kecerdasannya tak diragukan mengacu pada sejak SD sampai kuliah 
mempunyai segudang prestasi serta pernah  meraih se jumlah pengharga-
an. Di dunia pendidikan, Anies aktif dalam  organisasi. Bahkan dia pernah 
menjabat sebagai  Ketua Komite Etik KPK pada 2013.

Dari sisi kedewasaan dan keluasan pandangan sosial, dalam 
kepemimpinannya Anies tetap berusaha untuk bijak  mengatasi per-
masalahan yang ada dan dengan karismanya memiliki pandangan 
luas terhadap rakyatnya. Dia tetap mencoba untuk selalu memberikan 
kenyamanan kepada orang-orang di sekitarnya.

Motivasi diri dan dorongan Anies sangat kuat. Untuk merealisasi-
kan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan 
 bangsa, ‘Indonesia Mengajar’ yang didirikannya hingga 2015 sudah 
melibatkan 106.282 pihak. 

Sedangkan dalam perkara hubungan sosial, Anies mempunyai 
hubungan yang baik dengan bidang yang digelutinya maupun dengan 
orang-orang di lingkungan sekitarnya. (kba)

Pendidikan adalah eskalator sosial 
ekonomi dan resep untuk mendapatkan 
janji kemerdekaan. Anies Baswedan pun 

percaya kemajuan di Indonesia 
bisa diraih jika keterdidikan sudah 

menjadi kewajaran.

Jejak Kepemimpinan dalam 
Warisan ‘Indonesia Mengajar’
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ANIES RASYID BASWEDAN

LAHIR
7 Mei 1969

Kuningan, Jawa Barat

AGAMA
Islam

ORANG TUA
Rasyid Baswedan (Ayah)

Aliyah Rasyid (Ibu)

SAUDARA
Abdillah Rasyid Baswedan
Ridwan Rasyid Baswedan

ISTRI
Fery Farhati Ganis

ANAK
Mutiara Annisa Baswedan

Mikail Azizi Baswedan
Kaisar Hakam Baswedan
Ismail Hakim Baswedan

PENDIDIKAN

1982
SD IKIP LABROTORI II Yogyakarta

1985
SMP NEGERI 5 Yogyakarta

1988
SOUTH MILWAUKEE, SENIOR HIGH SCHOOL

(AFS Year Program) Wisconsin, 
Amerika Serikat

1989
SMA NEGERI 2 Yogyakarta

1995
SARJANA

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS GADJAH MADA Yogyakarta

1998
MASTER

UNIVERSITY OF MARYLAND
School of Public Policy, 

College Park, Amerika Serikat

2005
DOKTOR

NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY
Department of Political Science, DeKalb, 

Illinois, Amerika Serikat
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PENDIDIKAN

APRESIASI PERSONAL 
Deretan penghargaan pribadi untuk Anies Baswedan sejak remaja hingga menjabat 
Gubernur DKI Jakarta. Data hingga akhir Januari 2022 (tidak menutup kemungkinan 

masih ada yang terlewat atau tidak tercatat pada daftar berikut):

1988
Program Tahun AFS South Milwaukee 
Senior High School, Amerika Serikat

1993
Beasiswa JAL Foundation, Jepang

1997-1998
Beasiswa Fulbright - The American 
Indonesian Exchange Foundation 
(AMINEF)

1998
• Penghargaan Mahasiswa ASEAN, 

USAID-USIA-NAFSA

• William P. Cole III Fellowship, School 
of Public Policy, University of 
Maryland, USA

1999-2003
Indonesian Cultural Foundation 
Scholarship, New York

2004
Gerald S. Maryanov Fellow, Northern 
Illinois University, USA

2008
Top 100 Intelektual Publik, Foreign 
Policy Magazine 

2009
Penghargaan “Young Global Leaders 
2009” dari The World Economic Forum 
(WEF)

2010
• 20 Angka Masa Depan Dunia “20 

Orang 20 Tahun”, Foresight Magazine, 
Tokyo, Jepang

• Pemimpin Global Muda, World 
Economic Forum, di Tanzania

• Nakasone Yasuhiro Awards, Jepang

• “500 Muslim Paling Berpengaruh”, The 
Royal Islamic Strategic Studies Center, 
Yordania

• PASIAN Education Award, 
 PASIAD Turki, atas inisiasi gerakan 

‘Indonesia Mengajar’.

2011
Penghargaan Soegeng Sarjadi untuk 
Inisiatif Hak Asasi Manusia

2013
• Anugerah Integritas Nasional, 

Komunitas Pengusaha Antisuap 
(Kupas)

• Penghargaan Tokoh Inspiratif, 
Anugerah Hari Sastra Indonesia

• Dompet Dhuafa Award 2013 

• The Golden Awards Rakyat Merdeka

2018
• Anugerah Obsession Awards 2018 

untuk Individual Achievers Category, 
‘Best Achiever in Regional Leader’, 

 Obsession Media Group (OMG)

• Penghargaan sebagai Bapak 
Peningkatan Kompetensi Guru 
Indonesia, Ikatan Guru Indonesia (IGI), 
untuk berbagai terobosan saat menjadi 
menteri pendidikan dan kebudayaan.

• Pembina BUMD 2018 Award, Majalah 
Indonesia Business News.

• Tamu Kehormatan (Guest of Honour) 
oleh Parlemen Kota Otonom Buenos 
Aires, Argentina, di sela-sela pertemuan 
Urban 20. Hanya tiga peserta yang 
diangkat sebagai Tamu Kehormatan.

• Grand Property Award, Kategori 
Gubernur Paling Menginspirasi dan 
Aktif Melakukan Pembinaan kepada 
BUMD, pada ajang Indonesia Property 
and Bank Award XIII Tahun 2018 oleh 
Majalah Property & Bank. 

• Anugerah Moeslim Choice Government 
Award 2018 dalam rangka 1st 
Anniversary Moeslim Choice Media.

2019
• Penghargaan Gubernur Terbaik 

(Gubernur Merah Putih), Anugerah 
Indonesia Maju 2019 oleh Warta 
Ekonomi dan Rakyat Merdeka.

• Penghargaan Kategori TOP Pembina 
BUMD, ajang TOP BUMD 2019, oleh 
Majalah Top Business bersama Asia 
Business Research Center.

• Penghargaan Paramakarya 2019 
sebagai Pembina Produktivitas 
Paramakarya 2019, Kemenaker RI. 

• Penghargaan Kepala Daerah Pelopor 
Perubahan Pembangunan Zona 
Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK), serta Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM) 2019, 
Kemenpan-RB.

2020
• Top Leader on Digital Implementation 

2020, ajang Top Digital Awards 2020, 
bersama penghargaan untuk Pemprov 
DKI untuk kategori Implementation 
2020 on Province Government Level 
Stars 5 dan Top Digital Transformation 
Readiness 2020.

• TOP BUMD Awards 2020 Kategori 
Top Pembina BUMD dari Majalah 
Top Business. 

2021
• ‘21 Heroes 2021’, Transformative 

Urban Mobility Initiative (TUMI), 
untuk pengembangan sistem 
transportasi urban berkelanjutan 
di tengah tantangan global 
menghadapi pandemi Covid-19. 
Penghargaan serupa diberikan 
TUMI kepada CEO SpaceX dan 
Tesla, Elon Musk. 

• Penghargaan Beritasatu Public 
Leader Awards, Beritasatu Media 
Holdings, untuk penanganan dan 
pengendalian pandemi Covid-19.

• Penghargaan Karya Bhakti Peduli 
Satpol PP, Kementerian Dalam 
Negeri RI, terkait dukungan penuh 
kepada Satpol PP DKI Jakarta 
sehingga bisa menjalankan tugas 
secara bertanggung jawab.

• Top Leader on Digital 
Implementation 2021, ajang TOP 
Digital Awards 2021, bersama 
empat penghargaan kategori 
lain untuk empat kepala dinas 
di Pemprov DKI Jakarta atas 
pembangunan ekosistem digital di 
lingkungan Pemprov DKI. 

• Penghargaan Best Governor for 
Inclusive Economic Growth, ajang 
People of The Year 2021, MetroTV.
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senggang

l Best Woman Empowerment – 
 Obsession Awards (2020) 
l Pembina Teladan, Dekranas Awards (2019)
l Bunda PAUD, HIMPAUDI Award, 
 Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)
l Anugrah Ketua TP PKK DKI Jakarta sebagai 

Mitra Strategis, Save The Children (2019)
l Inspiring Muslimah, Scarft Media (2018)

l Mahasiswa Teladan - Family, Consumer, and 
Nutrition Sciences (FCNS), Applied Family & 
Child Study (AFCS), Northern Illinois 

 University, USA (2004)
l Philanthropic Educational Organization 

Scholarship (2002)
l American-Indonesian Cultural and 
 Educational Foundation Scholarship (2002)

PRESTASI & APRESIASI

Jejak Pendamping
Ahli Parenting
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Pengalaman mengikuti program parenting dan internship di AS menginspirasi
Fery Farhati untuk terus berbagi ilmu kepada para orang tua di Indonesia.

sebagai trainer bagi orang tua dan guru di Sekolah Lazuardi Global 
 Islamic School (GIS), Cinere, Depok, tempat anak-anaknya bersekolah. 

Pada 2017, Fery Farhati menjadi trainer di Lazuardi Next,  Jakarta, 
sebuah lembaga pemberi pelatihan (training) bagi guru dan calon 
guru. Ia juga memberikan parenting education kepada orang tua pe-
serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sekitar tempat  tinggalnya 
di Cilandak, Jakarta Selatan, dan mendirikan Komunitas Rumah 
Pencerah pada 2014.

Keahlian di bidang parenting membuat ibu empat anak (Mutiara 
Annisa Baswedan, Mikail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, 
dan Ismail Hakim Baswedan) ini banyak menerima undangan untuk 
menjadi pembicara. Di antaranya, pembicara dalam ‘Pelatihan Men-
jadi Orang Tua Cerdas’ oleh Komunitas Rumah Pencerah bekerja sama 
dengan OASE KK, Desa Kohod, Tangerang, Banten (2016); pembicara 
Peringatan Hari Ibu bertema ‘Pemberdayaan Perempuan’ oleh Dinas 
Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk di 
Balai Agung, Jakarta (2017); dan pembicara seminar kemuslimahan 
di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Universitas Indonesia (2018).

Sebagai istri Gubernur DKI Jakarta, otomatis Fery  Farhati 
juga menyokong Anies dalam menjalankan tugas-tugasnya di 
 pemerintahan. Ia menjabat Ketua PKK DKI Jakarta, Ketua Dewan 
Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta, Bunda 
PAUD Provinsi DKI Jakarta, Penasihat Badan Kerjasama Organisasi 
Wanita (BKOW) Provinsi DKI Jakarta, Penasihat Dharma Wanita Per-
satuan (DWP) Provinsi DKI Jakarta, serta penggagas penghargaan Ibu 
Ibukota Awards.

Menurut Fery Farhati, ide pemberian penghargaan Ibu Ibukota 
Awards bermula saat ia sering berkeliling ke wilayah-wilayah DKI 
Jakarta bersama para istri pejabat di pemprov, wali kota, dan bupati 
sehingga bisa berinteraksi langsung dengan warga. ‘’Saya sering diajak 
keliling hingga sudut pelosok Ibu Kota untuk belajar dan mengetahui 
kehidupan warga,’’ ujarnya usai acara penyerahan penghargaan Ibu 
Ibukota Awards 2019, Jumat, 20 Desember 2019, sebagaimana di-
lansir beritajakarta.id.

Ajang Ibu Ibukota Awards dinilai perlu demi memajukan kaum 
ibu di Ibu Kota. Bahwa dinamika kerja beserta permasalahan di ling-
kungan PKK masih perlu dievaluasi. Ini sangat bagus untuk diangkat 
menjadi cerita ke khalayak umum agar siapa pun bisa terinspirasi. 
‘’Begitu mendengar kisah mereka, hati kita akan tersentuh dan merasa 
bangga,’’ kata Fery Farhati. (kba)

Kebersahajaan tetap ditunjukkan Fery Farhati setelah sang 
suami, Anies Rasyid Baswedan, dilantik sebagai  Gubernur 
DKI Jakarta pada Oktober 2017. Tidak bisa disangkal 

 perempuan ini juga sangat berperan dalam  karier aka demis mau-
pun birokrasi politik sang suami, bahkan jauh se belum Anies 

tampil sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. 
Lahir pada 6 Agustus 1971 dengan nama lengkap Fery 

Farhati Ganis, ia mengenyam pendidikan dasar dan me-
nengah di kota kelahirannya, Kuningan, Jawa Barat. Pada 
1996, ia menamatkan S1 Fakultas Psikologi di kampus 

yang sama dengan sang suami, Universitas Gadjah 
Mada (UGM) Yogyakarta.

Setelah menikah dengan Anies pada 11 Mei 1996, 
kisah jenjang pendidikan Fery Farhati selanjutnya 
bermula saat ia mendampingi Anies menempuh 
program doktoral pada 1999. Kala itu, sebagai ibu 
muda dengan satu anak yang membangun keluarga 
di  rantau tanpa dukungan dan support system dari 

extended family, ia bersyukur dengan adanya program 
parenting yang ditawarkan DeKalb County Women, 

Infant and Children (WIC) secara gratis kepada warga 
DeKalb, Illinois, Amerika Serikat.

WIC lah yang mendorong Fery Farhati  mendalami 
parenting education dengan menempuh studi S2 di  bidang 

Applied Family and Child Studies di Northern  Illinois Uni-
versity (NIU), School of Family, Consumer and Nutrition 

Sciences, DeKalb, Illinois. 
Selama menempuh studi yang dirampungkan pada 2002 

itu, Fery Farhati juga menjadi asisten pengajar dan memperoleh 
beasiswa dari Philanthropic Educational Organization dan Ameri-

can Indonesian Cultural and Educational Foundation. Pada 2003, ia 
menjalani magang (internship) selama setahun di WIC. 

Pada 2005, bersama suami dan tiga anaknya ia kembali ke 
 Jakarta. Pengalaman mengikuti program parenting dan internship 
di WIC menginspirasi Fery Farhati untuk terus berbagi ilmu ke-
pada para orang tua di Indonesia agar memiliki pegangan serta 
arah yang jelas dalam mendidik anak-anaknya.

Dengan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan 
perhatian penuh, pada 2006 ia pun memilih fokus mendidik 
dan membesarkan mereka sambil tetap berbagi ilmu parenting 
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PELIHARA KUCING

Di rumahnya memiliki
kucing-kucing dari berbagai jenis.

PELIHARA IKAN KOI

Memiliki kolam di area dekat teras 
depan rumahnya berisi ikan koi 
beragam corak warna.

PELIHARA BURUNG 

Masih di rumahnya, memelihara merpati 
dan berbagai jenis burung lainnya. 
Hobi ini sempat ditinggalkan karena 
kesibukan saat menjadi menteri, 
tetapi berlanjut pada pertengahan 
2016 setelah tidak lagi di kabinet. 

NAIK VESPA ANTIK

Suka mengendari vespa serta 
menghadiri berbagai acara vespa 
di Jakarta. Memiliki Vespa Sprint 150 
warna silver keluaran 1968 warisan 
dari sang ayah.

HOBI ANIES BASWEDAN

senggang 9

Hikmah di Balik Hobi
Anies Baswedan memiliki sejumlah hobi untuk mengisi warna waktu 

luangnya. Namun, tidak jarang pula dia mengikutsertakan atau bersentuhan 
dengan salah satu hobinya saat menjalankan tugas resmi.

Rabu, 3 Juni 2021, pagi. Anies Baswedan mengayuh  sepeda 
sepanjang 19 km dari kediaman pribadi di kawas an Lebak 
Bulus, Jakarta Selatan, menuju kantornya di Balai Kota DKI, 

Jakarta Pusat.
Bagi Anies, bersepeda memberikan banyak manfaat.  Seperti 

bunyi pepatah ‘’Sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau ter-
lampau”. Ber sepeda tidak hanya aktivitas olahraga demi fisik nan 
bugar, melainkan juga ikhtiar untuk lebih dekat dengan warga se-
kaligus memberikan teladan agar mereka membiasakan olah fisik. 
Jika tidak berjalan kaki, ya bersepeda.

Trotoar-trotoar di seluruh wilayah Jakarta juga semakin lebar, 
semakin aman dan nyaman, bagi pejalan kaki. Begitu pula jalur 
sepeda yang dari hari ke hari semakin bertambah. Bahkan, akhir 
tahun kemarin Jakarta dinobatkan sebagai penerima penghargaan 
tertinggi (GOLD) sebagai Kota Ramah Sepeda Se-Indonesia pada 
ajang Bike to Work Community (B2W) Indonesia Award 2021.

Pengakuan Jakarta sebagai kota pertama di Indonesia pe nerima 
penghargaan untuk Kategori Kota Metropolitan itu merupa kan 
 bukti kepemimpinan Anies berhasil memenuhi tiga komponen 
penilaian agar sebuah kota layak bisa disebut ramah sepeda, yaitu 
kemauan politik, infrastruktur fisik, dan infrastruktur sosial. 

Tidak jarang hobi bersepeda ini ikut mewarnai Anies dalam 
menjalankan tugas-tugas resminya. Pada Minggu, 9 Januari 2022, 
ia bersepeda untuk meninjau pembangunan Tebet Eco Park di 
 Tebet Timur, Jakarta Selatan. Berkemeja putih dibalut rompi biru, 
celana jins biru, serta helm, Anies berinteraksi dan melayani per-
mintaan warga, pengemudi ojek online, komunitas pesepeda, 
 hingga petugas Pe nanganan Prasaran dan Sarana Umum (PPSU), 
untuk swafoto.

Dalam sejumlah kesempatan, Anies mengakui ketagihan ber-
sepeda, termasuk saat menjalankan inspeksi mendadak. ‘’Kalau 
ins peksi jalan bisa dikerjakan paling nyaman pakai sepeda, akan 
ketahu an bagaimana masalahnya, perjalanan aman, serta rata 
jalannya,” ujarnya dalam tayangan langsung (live) di akun Insta-
gram pribadi, pada Senin, 21 Juni 2021, malam.

Sebagaimana diberitakan tempo.co, malam itu Anies bertolak 
dari Balai Kota menjelang pukul 22.00 WIB menuju kediamannya 
di  Lebak Bulus. Dalam tayangan langsung itu pula Anies mengata-
kan, dalam sepekan ia bisa bersepeda sejauh 70 km sampai 100 

km.  “Sepeda itu bikin ketagihan dan tidak melelahkan,” ujarnya.
Namun, kata Anies mengingatkan, pesepeda —sebagaimana 

pengguna jalan lainnya seperti pejalan kaki, pengendara sepeda 
 motor, pengendara roda empat, hingga roda delapan— harus me-
nyadari untuk saling berbagi. ‘’Pengguna jalan sadar tiap orang 
 punya kepentingan yang sama, berangkat dari satu titik ke titik 
berikutnya. Berbagi itu hal yang harus kita biasakan.’’ 

Bersepeda bukan satu-satunya hobi Anies. Di kediaman 
pribadi nya ia juga merawat berbagai jenis kucing, merpati dan 
burung- burung lain, maupun ikan koi. Merekalah yang kadang 
menemani Anies mengisi waktu senggang. Dia juga dikenal suka 
mengendari vespa kuno. 

Dilihat KBA News dari Facebook pribadinya, Sabtu, 8 Januari 
2022, Anies mengunggah video saat bermain dengan Lego, seekor 
kucing kampung berkaki tiga, di halaman rumahnya. Dia menutur-
kan bahwa Lego terlahir berkaki empat, tetapi saat ditemukan di 
pasar oleh se orang dokter hewan dalam kondisi satu kaki rusak, 
sepertinya akibat siksaan. Dokter lantas memutuskan meng-
amputasi kaki Lego yang rusak.

Sang dokter hewan kemudian menawarkan kepada siapa pun 
yang berminat merawat kucing malang itu. ‘’Lalu, kita ngobrol, kita 
setuju me rawat. Jadi, Lego ini ikut sama kita masih kecil sekali,” 
ujar Anies.

Lego, katanya menambahkan, terbiasa tidur bersamanya 
maupun anggota lain di keluarganya. Bahkan, Lego dinilai paling 
berkuasa, bisa bebas keluar-masuk kamar dan tidur di kasur siapa 
pun. Lego tidak bisa dipaksa.

‘’Kalau tidur harus sama sama kita. Jadi dia biasa tidur di 
tempat tidur bareng kita. Karena dia merasa tenang kalau sama 
 manusia. Nah, sampai sekarang dia bareng di tempat tidur gantian. 
Di tempat anak-anak, di tempat kita.’’

Lego sangat aktif dan bersahabat dengan semua. Lego berulah 
sangat manja kala mau digendong. Namun, jika menolak, ia tidak 
 segan-segan mengeluarkan cakarnya. Sepertinya Lego  memiliki 
pendirian kuat, tapi tidak suka memaksa Anies dan anggota 
keluarga nya untuk menyukainya.

Tidak jarang Lego juga terlihat lucu saat bermain dengan ikan-
ikan peliharaannya. ‘’Tidak menyakiti dan tidak membahayakan, 
tapi suka saling mencicipi,” kata Anies. (kba) 

Anies Baswedan di antara para penggemar merpati saat mengunjungi Danau Cincin di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu, 1 Januari 2022, sore. Anies juga hobi memelihara merpati dan aneka burung 
lainnya di kediaman pribadinya. (FOTO: INSTAGRAM ANIES BASWEDAN)
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Penyaksi
Konsistensi

Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 masih dua tahun lagi.  Namun, 
suhu menuju kontestasi politik tersebut mulai meng-
hangat. Sejumlah nama diunggulkan sebagai calon presiden 

 (capres). Setidaknya demikian hasil berbagai survei oleh beragam 
lembaga di Tanah Air.

Di antara sejumlah sosok yang diunggulkan sebagai capres itu, 
terdapat nama Anies Rasyid Baswedan. Dalam pelbagai survei, 
lelaki yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta (2017-2022) ini 
hampir selalu masuk top three. Tiga unggulan teratas.

Sangat wajar jika namanya banyak disebut media serta men-
jadi bahan pembicaraan, bahkan gunjingan, publik. Ada juga yang 
mulai berusaha memadamkan sinar terangnya karena meyakini, 
jika dibiarkan, akan semakin benderang. Tentu Anies mengetahui, 
bahkan menyadarinya.

Namun, sejauh ini ia masih konsisten tidak mau larut,  apalagi 
bereuforia, dengan gelombang dukungan untuk maju sebagai 
 capres. Bahkan, untuk sekadar berkomentar spesifik tentang 
pilpres, apalagi kans dirinya, Anies menghindar dengan mantra 
santun nya.

Pilpres, kata Anies dalam berbagai kesempatan, masih terlalu 
jauh. Jadi kelewat dini jika harus dibahas sekarang. Ia bertekad 
tetap fokus pada amanah sebagai gubernur hingga tiba akhir 
masa baktinya. Terus berikhtiar untuk memenuhi janji-janji kam-
panyenya. Berikhtiar bersama warga DKI Jakarta, juga bersama 
rakyat Indonesia dalam batas perannya sebagai gubernur, untuk 
melunasi janji-janji Proklamasi yang tertunda.

Mungkin saja ada yang bilang seperti ini: ‘’Ah, Anies Baswedan. 
Itu kelewat romantis, juga utopis. Jangan pula sok idealis. Persoalan 
yang dihadapi Republik ini segunung. Begitu banyak dan pasti se-
makin pelik di kemudian hari.’’

Saat tarik-ulur antara realitas kans pencapresan Anies dan 
sikapnya saat ini, tiba-tiba memori menuntun ke paparan pesan 
dalam buku Ketika Anies Baswedan Memimpin: Menggerakkan, 
Menginspirasi karya Muhammad Husnil.

Buku berisi 272 halaman yang dirilis Mahaka Publishing pada 
2017 tersebut bisa menjadi acuan membaca ide dan gagasan Anies, 
serta ikhtiar pembuktian yang ia berikan untuk ‘’melunasi janji- 
janji Proklamasi’’, termasuk setelah lebih dari empat tahun sebagai 
orang nomor satu di DKI Jakarta.

Kritis dan Independen
Kala Covid-19 mulai menyerang Indonesia pada bulan-bulan 

awal 2020, sempat terjadi silang pendapat antara Pemprov DKI 
Jakarta dan Pemerintah Pusat terkait antisipasi serta penanganan 

virus tersebut. Pun, menyangkut data penderita maupun jumlah 
korban meninggal dunia.

Meski demikian, kekritisan Pemprov DKI di bawah komando 
Anies tidak membuat relasi dan koordinasi dengan Pemerintah 
Pusat terganggu. Kerja sama tetap diutamakan demi kepentingan 
paling vital, yaitu menyelamatkan nyawa manusia.

Hasilnya, setelah sempat cukup lama menjadi episentrum 
penyebaran Covid-19, justru DKI Jakarta yang akhirnya tercatat 
paling masif melakukan tracking (pelacakan), tracing (penelusur-
an), dan testing (pengujian). Bahkan, DKI juga terdepan dalam 
vaksinasi. Pandemi berangsur-angsur mereda. Apresiasi pun ber-
datangan untuk kinerja Anies dan jajarannya.

Pada momen lain, mungkin Anies dan Pemprov DKI kecewa 
lantaran tidak bisa menggelar ajang balap level internasional mobil 
listrik Formula E di kawasan Monas karena Pemerintah Pusat tidak 
memberikan izin. Pemerintah Pusat khawatir getaran  mobil-mobil 
balap Formula E berpotensi merusak cagar budaya di kawasan 
tersebut.

Anies tidak marah, apalagi berontak. Ia dan penyelenggara For-
mula E bisa menerima keputusan Pemerintah Pusat terkait venue 
tersebut. Namun, keputusan itu tidak mutlak menyurutkan tekad-
nya memboyong balapan Formula E ke Jakarta karena melihat 
prospek sisi-sisi positif bagi Jakarta dan warganya.

Sejumlah persiapan di dalam negeri terus dilakukan, termasuk 
menyiapkan beberapa venue pengganti kawasan Monas. Lobi-lobi 
ke luar dengan Federasi Automotif Internasional (FIA) dan  pemilik 
lisensi gelaran Formula E terus dijalin. Hasilnya, Jakarta resmi di-
putuskan menggelar Formula E untuk tiga tahun ke depan, yaitu 
dimulai pada 4 Juni 2022, kemudian 2023 dan 2004.

Mantra menjawab semua kritik dan tantangan tidak dengan 
kata-kata, melainkan dengan tindakan demi hasil nyata, kembali 
dibuktikan Anies. Berkompromi bukan berarti kalah. Kritis bukan 
berarti melawan. Independen pun tidak bermakna bisa melakukan 
sesuatu serba sendiri.

Sejak awal sikap kritis dan independen itu menjadi trademark 
karakter Anies. Pada akhir 1980-an saat masih di bangku SMA, 
Anies diberikan tanggung jawab sebagai Pemimpin Redaksi  Buletin 
 Tanah Merdeka. Nama buletin ini diambil dari ‘Tanah Merdeka’, 
program wawancara yang ditayangkan TVRI Stasiun Yogyakarta.

Di program itu, sejumlah siswa SMA dan mahasiswa tahun per-
tama dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditugas-
kan mewawancarai tokoh-tokoh dari berbagai bidang untuk meng-
gali sisi inspiratif mereka. Bisa pejabat di daerah atau di pusat.

Para menteri saat itu, seperti Mendikbud Fuad Hassan dan 
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Menristek B.J. Habibie, diwawancarainya. Bahkan, Presiden 
 Soeharto dan Ibu Negara Tien Soeharto saat itu juga berhasil di-
wawancarai Anies dkk.

Dalam buku tersebut, dipaparkan saat Anies mewawancai 
Fuad Hassan. Ia melontarkan sebuah pertanyaan yang saat itu ter-
bilang ‘berani sekaligus tabu’. ‘’Apakah Senat Mahasiswa Perguruan 
Tinggi, organisasi kemahasiswaan di setiap kampus, berdasarkan 
SK Mendikbud Tahun 1989, bukan sebuah rekayasa?’’ kata Anies 
kepada Mendikbud yang menjabat pada 1985-1993 tersebut.

Bagaimanapun, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) 
adalah produk pemerintah saat itu yang diteken Fuad Hassan. 
 Namun, SMPT dinilai mahasiswa kritis, aktivis, serta sejumlah ka-
langan justru mengebiri hak-hak mahasiswa berekspresi.

Ditanya demikian, Fuad Hassan pun tidak bisa menyembunyi-
kan rona wajahnya yang memerah. Namun, Anies Baswedan 
 mampu mengelola suasana sehingga wawancara berlangsung 
 dengan happy ending. (Halaman 88)

Karakter kritis itu berlanjut saat Anies memasuki bangku 
 kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Berawal 
ajakan dari tokoh Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat 
Organisasi (HMI MPO) Lukman Hakim Hasan, dia pun bergabung 
di organisasi intrakampus Senat dan HMI MPO yang ekstrakampus.

‘’Kalau ingin berjuang dan bergerak harus masuk organisasi 
mahasiswa,’’ kata Lukman kepada Anies. (Halaman 95)

Bagi dia, masuk HMI MPO itu alasan kepraktisan semata. HMI 
MPO saat itu merupakan organisasi mahasiswa Islam mayoritas 
di UGM. Represi pemerintah mengharuskan HMI MPO  bergerak 
di bawah tanah. Militansi anggotanya teruji, tetap mengkritik 
kebijakan- kebijakan Orde Baru, serta terus melakukan  pengaderan.

Kemudian muncullah ke permukaan gerakan mahasiswa 
Yogya karta yang memprotes kupon judi resmi berlabel Sumbang an 
Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Gerakan dari Yogyakarta ini  lantas 
memantik aksi serupa di berbagai penjuru Tanah Air – penanda 
kebangkitan gerakan mahasiswa. Awalnya dari Yogya. Begitu ke-
saksian Majalah TEMPO dalam laporan edisi 22 April 1989.

Memanusiakan Manusia
Rakyat adalah pemilik sah Republik ini. Aset utama sebuah 

bangsa pun bukan sumber daya alam, melaikan sumber daya ma-
nusia (SDM)-nya. Sebagai pemilik sah sekaligus pewaris Republik 
ini, SDM Indonesia juga harus disiapkan.

Tidak hanya sebagai objek yang digerakkan untuk memenuhi 
janji-janji Proklamasi, tetapi juga sebagai subjek yang dimanusia-
kan sesuai harkat dan martabatnya. Sebagai manusia Indonesia 
yang bermartabat dan terhormat.

Untuk memenuhinya, demikian salah satu pesan besar dalam 
buku tersebut, saatnya pula Republik ini dipimpin dengan ke-
hormatan. Diperlukan pemimpin yang juga terhormat —bukan 
yang ‘gila hormat’— dengan kebijakan-kebijakan yang terhormat 
pula, sehingga rakyat pemilik sekaligus pewaris Republik ini juga 
merasakan berada di posisi terhormat.

Dalam buku tersebut, penulis menyodorkan Mariyo, maha-
siswa Universitas Paramadina, Jakarta. Aktivis Unit Kegiatan Maha-
siswa (UKM) Teater Kafha ini melihat potensi penyalahgunaan 
wewenang oleh Anies, kala menjabat rektor di kampus tersebut, 
melalui pembentukan Komisi Kegiatan. Rektor ditentang maha-
siswanya.

Apa yang dilakukan Anies? Memanggil Mariyo dan memberi-
nya sanksi? Tidak. Justru Anies mengajak Mariyo dan rekan-rekan-
nya di UKM Kafha menonton pementasan Yang Terusir karena 
Iman oleh Teater Maryam. (Halaman 182)

Sikap seperti itu ternyata juga dilakukan Anies hingga kini saat 
menjabat Gubernur DKI Jakarta. Berbagai tuduhan bermuatan 
fitnah dan pem-bully-an ditujukan kepadanya. Namun, dia tidak 
pernah merespon dengan amarah, apalagi menyeret pelakunya ke 
jalur hukum dengan amunisi, misalnya, pasal pencemaran nama 
baik (defamation).

Bagi Anies, menjadi pemimpin atau pejabat publik harus siap 
dikritik sekeras apa pun, dihujat sekalipun. Justru pemimpin atau 
pejabat publik memerlukannya dan memperlakukannya sebagai 
mitra dialog demi masukan berharga serta langkah-langkah per-
baikan.

Pengkritik butuh didengar. Pemimpin dengan kehormatan 
akan selalu siap mendengarnya. Tidak menghukumnya. Begitu 
pula warga negara yang terhormat, tetapi selama ini merasakan 
‘tidak dihormati dan tidak diperlakukan secara manusiawi’.

‘’Buang kumuhnya, jangan kampungnya’’. Prinsip  Gubernur 
Anies dalam membangun Jakarta ini benar-benar  dirasakan 
 warga yang (sempat) terusir dari sejumlah kampungnya.  Mereka 
pun merasakan diperlakukan secara manusiawi. Merasa kan 
benar- benar menjadi bagian dari Indonesia, menjadi pemilik 
Republik ini.

Bukankah yang seperti itu juga dirasakan umat beragama di 
Jakarta, termasuk non-Muslim, kala stempel ‘intoleran dan radikal’ 
berusaha disematkan bertubi-tubi kepada Anies?

Justru di era kepemimpinan Anies Baswedan tempat-tempat 
ibadah semua agama di Jakarta mendapatkan bantuan dari Pem-
prov DKI. Justru di era Anies pula mereka merasa diperlakukan se-
cara setara dan manusiawi, merasakan benar-menjadi bagian dari 
Indonesia, melalui izin pembangunan tempat-tempat ibadah yang 
sebelumnya mandeg sebatas keinginan.

Menginspirasi dan Menggerakkan
Sebuah surat terbuka beredar di internet. Surat ini bermuatan 

undangan sekaligus tantangan. Begini bunyinya:
‘’Kami mengundang putra-putri terbaik Republik ini untuk men-

jadi pengajar muda, menjadi guru SD selama 1 tahun. Satu tahun 
berada di tengah-tengah rakyat di pelosok negeri. Di tengah anak 
bangsa yang kelak akan meneruskan sejarah Republik ini.

Satu tahun berada bersama anak anak di dekat keindahan alam, 
di pesisir pulau kecil. Saya yakin pengalaman satu tahun itu akan 
menjadi bagian dari sejarah hidup yang tidak mungkin terulang. 
Desa terpencil dan anak didik itu menjadi bagian dari diri Anda.’’

Tak dinyana, surat bersahaja pada 2010 itu mampu menggerak-
kan sekaligus menginspirasi ribuan kaum muda untuk bergabung 
dalam gerakan ‘Indonesia Mengajar’ yang digagas Anies. Mereka 
rela meninggalkan karier demi bisa menularkan penge tahuan dan 
optimisme kepada anak-anak di pelosok negeri.  (Halaman 184-185)

Anies juga kerap menyatakan, ‘’Maukah Anda, suatu saat mata 
anak-anak kecil itu bersinar dan mengatakan, ‘Saya di sini karena 
ada guru yang mengajari saya sehingga bisa seperti ini’.’’

Dia menyadari, banyaknya persoalan di Republik ini tidak bisa 
diselesaikan hanya oleh seorang atau sekelompok orang. Beragam 
persoalan itu hanya bisa diselesaikan dengan mengundang rakyat 
untuk turut menyelesaikan masalah.

Serupa meski tak sama, prakarsa mengumpulkan semua 
gerak an sosial juga dilakukan Anies dengan mengajak kaum muda 

dari beragam profesi meluangkan waktu urun menyelesaikan per-
soalan negeri melalui ‘Gerakan Turun Tangan’. (Halaman 213)

Begitulah cara Anies menginspirasi sekaligus berikhtiar mem-
bantu menyelesaikan persoalan negeri. Dengan segala keterbatas-
an yang ada, ia turun langsung mengajak kaum muda —juga 
 dengan segenap keterbatasannya— terlibat aktif dalam tataran 
ide, gagasan, serta tindakan nyata bagi masyarakat tanpa tergan-
tung proposal pemerintah.

Nah, semangat menginspirasi sekaligus menggerakkan ter-
sebut ternyata masih berlaku saat Anies menjadi nakhoda laju 
pembangunan yang memanusiakan manusia di DKI Jakarta. 
 Hampir semua ide, gagasan, kebijakan, serta eksekusinya dilandasi 
semangat kolaboratif berupa pelibatan peran aktif warga.

Tidak susah mencari buktinya. Jejak digital merekam banyak 
pelibatan warga dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan,  serta 
manajemen proyek-proyek pembangunan. Sebutlah di antaranya 
dalam antisipasi banjir, pembangunan kembali  kampung-kampung 
yang sebelumnya kumuh dan menjadi korban penggusuran, serta 
pembangunan taman-taman di lingkungan warga.

Mengapa warga juga begitu antusias terlibat? Kuncinya, ya 
 karena mereka merasa dimanusiakan. Tidak sekadar dijadikan 
 objek pembangunan. Pada diri Anies mereka mendapati sosok 
pemimpin yang menginspirasi dan menggerakkan.

Jika Anda memiliki waktu, meski bukan buku baru sempatkan 
membaca Ketika Anies Baswedan Memimpin: Menggerakkan dan 
Menginspirasi ini. Anda bakal tahu lebih banyak tentang sosok yang 
kini namanya santer dijagokan sebagai capres di Pilpres 2024. Beri 
ruang batin dan pikiran Anda untuk mempersepsi serta menilai 
pesan-pesan dalam buku ini seobjektif mungkin. 

Berbagai buku lain juga tersedia sebagai referensi untuk se-
makin memahami sosok Anies. Apakah pada diri Anies didapati ka-
rakter pemimpin yang tepat untuk menakhodai Republik ini? (kba)

BUKU
(TENTANG)
ANIES
BUKU
(TENTANG)
ANIES

Ide-ide Anies Rasyid Baswedan brilian, kreatif, bahkan 
inovatif. Kata-katanya tertata rapi, memotivasi, bahkan 
menginspirasi. Kebijakannya logis, sistematis, 
diterjemahkan dalam tindakan nyata yang terstruktur 
dan terukur, serta siap dipertanggungjawabkan. 
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Since Mr. Anies Baswedan was in high school, he has been a 
concern of those around him. One of them is Ms. Koestilah, a 
middle- aged woman first realizing Anies has above average 

qualities and will become the leader of this nation.
At that time Anies was appointed as Editor-in-Chief of Tanah 

Merdeka Bulletin, taken from the name of the interview program 
on TVRI Yogyakarta Station. Ms. Koestilah is a program manager 
 initiated by Mr. Ishadi Soetopo Kartosapoetro, a television expert 
known as Ishadi S.K.

For the ‘Tanah Merdeka’ program, Anies and a number of his 
fellow high school students and selected students from Yogyakarta 
and Central Java were assigned to interview officials and figures from 
va rious fields in Indonesia.

‘’Anies Baswedan is pretentious. He proposed for interviews 
Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mrs. Tien Suharto, and President 
 Suharto, yes it must be difficult. And all of these are his ideas and 
they’re all hard to interview,” Ms. Koestilah said on a talk show.

However, she saw Anies’ persistence and courage to keep trying 
to interview the names that had been mentioned earlier and, as it 
turned out, succeeded. “Everything was difficult, it wasn’t like now. 
Interviewing officials are quite difficult, and thank God it is done,” she 
said.

When Anies and his team managed to interview President 
Suharto, he proposed re-interviewing Mrs. Tien Suharto who was 
difficult to interview at the time. This proposal is considered a crazy 
idea because Ms. Koestilah believes it will not work. However, again, 
her estimation was wrong.

“The key move was Anies Baswedan to be able to interview Mrs. 
Tien Suharto by saying that how could ‘a mother did not want to be 
interviewed by her own child’. And immediately was accepted by 
Cendana (President Suharto’s family),” Ms. Koestilah recalled.

“Anies has full of ideas, but the one thing I like about Anies is that 
he’s not a one-man show. He and the crew of Tanah Merdeka were 
presenting at the TVRI Office. I saw this kid is destined to be a leader,” 
said Ms. Koestilah.

More than two years ago, through a post on his Instagram 
account, Anies parsed the memorable moments during high 
school in Yogyakarta. Anies explained, ‘Tanah Merdeka’ is a 
television program that presents interviews with officials and 
public figures of all fields.

Anies Baswedan

Born a Natural Leader
“TVRI really entrusts the cultivation of ‘Tanah Merdeka’ to us, 

from determining themes, sources, to its implementation. Of course, 
Mba Koestilah who is always painstaking to be a guide to all of us. 
The program appears on TVRI screens every Tuesday at 8 p.m., in the 
fourth week of each month. And we then made also the ‘Bulletin of 
Tanah Merdeka’ where I served as editor-in-chief,” Anies wrote.

On the national presence Anies’ name began to appear in 2007, 
when he became the youngest rector in Indonesia at Paramadina 
University, at the age of 38 years old.

The following year, Anies was also included in the 100 
intellectuals of the world released by the Foreign Policy Magazine 
of the Carnegie Endowment for International Peace based in 
Washington, USA. He is the only Indonesian representative who 
is with a number of influential figures in the world such as Yusuf 
Qardhawi, Al Gore, and Muhammad Yunus.

At the same time, the former education minister in the Jokowi era 
is included in the list of 500 influential Muslim figures in the world. 
Anies was also selected as a member of Team 8 of the Corruption 
Eradication Commission (KPK).

Indonesia’s future leader is phenomenal as the initiator of 
‘Gerakan Indonesia Mengajar’ (Indonesian Teaching Movement) for 
the sake of education to the inopportune people of places in various 
regions in Indonesia.

The Indonesian Teaching Movement is spread evenly in 
Indonesia, so that people in the outer islands can get a decent 
education from the country through the voluntary program.

20 Great Figures of the World
Indonesia was in noise when Foresight magazine announced 

that Anies would be a candidate for Indonesia’s future leader. He 
gained international recognition in his success for his achievements, 
especially when he was named one of the 20 Major Leaders in the 
world by Foresight published in Japan’s April 2010 issue.

In addition to the name of Anies, there are also the names of 
Vladimir Putin of Russia, Hugo Chavez (Venezuela), David Miliband 
(United Kingdom), Rahul Gandhi (India) to Paul Ryan (USA) in the 
row.

Foresight magazine chose Anies for not having an impartial 
attitude towards a particular political force. ‘’Anies Baswedan was 
a moderate Muslim who remained consistent in his impartiality of 

certain political forces,” Foresight magazine wrote.
In fact, the magazine predicts Anies will be a candidate for 

Indonesia’s future leadership.

The Greatest Leader of Jakarta
Anies’ good performance began to gain recognition. His hard 

work and his ranks in the DKI Jakarta Provincial Government 
managed to suppress the spread of Covid-19. In fact, the capital had 
been the epicenter of the spread of Covid-19 in July with the number 
of active cases reaching 113 thousand.

“We see the extraordinary performance of the Governor of DKI, 
we see the results on August 17, 2021 yesterday, Jakarta has become 
a green zone,” Mr. Refrizal of Prosperous Justice Party (PKS) faction 
in the House of Representative said in October last year, adding that 
Anies deserves the award.

In line with Mr. Refrizal, PKS President Ahmad Syaikhu began 
to be seen providing support to Anies as the 2024 presidential 
candidate. It was seen with the discourse of the establishment of 
Anies–Sandiaga Uno in the 2024 presidential election because they 
have been proven in the Jakarta Election.

“It has been proven in Jakarta, I was once a part of it,” Syaikhu 
said.

He has not stated that his party would try to carry Anies-Sandi 
in the upcoming 2024 presidential election. According to him, 
the political dynamics are still very fluid but PKS still opens to all 
possibilities.

The birth of a trustworthy leader in a nation is a gift. Instead, 
electing a leader who cannot be a role model would be a catastrophe.

The nation longs for a born authentic leader, leading its nation 
without the spirit of identity politics and partisanship swayed by the 
interests of being a leader for a small group of interest groups. Anies 
has made himself a statesman, not a loser.

Indonesia looks forward to the presence of leadership in an Anies 
class. He has proven his potentials to be a complete leader, with a 
statesman’s attitude, to be a hope in elevating the dignity and human 
values of the people of his country who were once humiliated by the 
colonization and betrayed by the unloyal countryman.

This is the message from his grandfather, none other than Mr. 
AR Baswedan, one of the warriors and founders of this nation and 
country. (kba)

Anies Baswedan
(2011) 
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