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M inggu, 17 Oktober 2021. Sekitar 15 orang dari berbagai 
latar profesi berkumpul di sebuah restoran di Jalan 
Krekot Bunder Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. 

Mereka mendeklarasikan pembentukan kelompok relawan 
Sobat Anies. 

Deklarasi tersebut terbilang sangat cepat. Didahului hanya 
sekali pertemuan sepekan sebelumnya untuk menyamakan 
persepsi dan penilaian terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan serta mendiskusikan wujud gerakannya. 

‘’Setelah kita sepakat, minggu depannya langsung kita 
deklarasi,” kata Novizar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat 
(DPP) Sobat Anies, kepada KBA News, Jumat, 18 Maret 2022.

Untuk diketahui, selain Sobat Anies pimpinan Novizar, juga 
ada kelompok relawan bernama serupa yang dideklarasikan 
di Solo, Jawa Tengah, 12 Desember 2021. Seperti dimuat KBA 
Newspaper Edisi 03, relawan Sobat Anies ini diinisiasi Luh Sukmo 
Kuncoro (kini Ketua Dewan Pembina Relawan Nasional Sobat 
Anies) serta dinakhodai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional 
(DPN) Rike Panji Priwhardani – menggantikan Nadine Olivia 
yang mundur per Maret 2022.

Diakui Novizar, pembicaraan jelang deklarasi Sobat Anies 
yang dipimpinnya tidak sepenuhnya mulus. Sempat terjadi 
perdebatan alot dengan titik krusial pada muatan deklarasi: 
langsung menyatakan dukungan kepada Anies sebagai calon 
presiden atau sebagai pemimpin masa depan. Disepakati opsi 
kedua yang diambil.

‘’Akhirnya kita sepakat jangan dulu deklarasi capres 
karena Pak Anies pun belum bicara capres. Sobat Anies jangan 
mendahului dia. Kita jalan bareng saja sama dia,” ujar Novizar.

Mengacu kesepakatan itu, redaksional tiga poin deklarasi 
yang diikrarkan pun sama sekali tidak menyinggung tentang 
pencapresan Anies di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Tiga poin itu adalah, pertama, Sobat Anies mendukung Anies 
Baswedan menuntaskan masa kepemimpinnya di Jakarta. Kedua, 
Sobat Anies meyakini Anies Baswedan sebagai pemimpin yang 
adil dan amanah. Ketiga, mendukung Anies Baswedan menjadi 
pemimpin masa depan yang dapat menyejahterakan rakyat 
Indonesia secara keseluruhan.

‘’Pilpres-nya masuk di poin ketiga. Tapi, sebelum ke poin 
yang ketiga, poin pertama harus selesai dulu. Makanya kita akan 
dukung sebagai capres kalau sudah selesai (masa jabatan sebagai 
Gubernur DKI).’’ 

Relawan Sobat Anies menilai, sejauh ini kinerja Anies sebagai 
Gubernur DKI Jakarta sangat baik. Ini tidak lepas dari dua sifat 
kepemimpinan yang melekat pada dirinya, yaitu adil dan amanah. 

Dasar pertimbangan Sobat Anies mendukungnya sebagai pemimpin 
masa depan.

Anies dinilai sebagai pemimpin yang adil karena berbagai 
kebijakannya selama memimpin DKI Jakarta ditujukan untuk semua 
kalangan tanpa menimbang status sosial, latar belakang ekonomi, 
maupun suku dan agama.

‘’Contohnya, pertama pembangunan trotoar. Itu untuk pejalan 
kaki semua. Kedua, pembangunan rumah ibadah, juga untuk semua 
rumah ibadah. Ada program BOTI (Bantuan Operasional Tempat 
Ibadah). Jadi kebijakannya adil. Tidak berat sebelah,” kata Novizar.

Untuk penilaian amanah, ujarnya menambahkan, Anies berkomitmen 
menunaikan janji-janji yang disampaikan saat kampanye pada Pemilihan 
Gubernur DKI 2017. Misalnya, menghentikan reklamasi Teluk Jakarta 
serta membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dan 
perbaikan model manajemen layanan transportasi umum.

‘’Dia punya janji hampir semua dilunasi. Pembangunan JIS (Jakarta 
International Stadium) juga tinggal diresmikan.’’

Usai deklarasi, gebrakan langsung dilakukan untuk 
menyosialisasikan kepada khalayak luas tentang kelayakan Anies 
sebagai pemimpin masa depan. Sambutan hangat datang dari 
masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk bergabung dalam 
payung Sobat Anies pimpinan Novizar. 

Tokoh berdarah Minang yang lahir dan tumbuh di Jakarta itu 
mengakui, pembentukan Sobat Anies di berbagai daerah tidak lepas 
dari jaringan pertemanan yang terjalin sebelumnya. Meski demikian, 
Novizar memastikan pembentukan relawan di daerah-daerah itu 
murni karena kesadaran sendiri yang bertolak dari kesamaan visi-
misi dengan Sobat Anies di pusat. 

Kepengurusan di pusat tidak menawarkan, apalagi meminta 
daerah membentuk Sobat Anies karena tidak ingin muncul persepsi 
yang di pusat sebagai penyokong dana. Ketentuan ini juga sudah 
ditegaskan saat deklarasi. Maka dana semua kegiatan Sobat Anies 
bersumber dari sesama relawan sendiri dengan beragam latar profesi 
dan pekerjaan seperti dokter, arsitek, pengusaha, serta lainnya. 

‘’Kita tidak menerima ASN (aparatur sipil negara). Sebenarnya 
banyak mau bergabung, saya bilang, ‘Jangan karena (ASN) harus 
netral’,” ujar ayah dua anak tersebut.

Meski Sobat Anies belum secara terang dan tegas mendukung 
Anies Baswedan sebagai capres, Novizar meyakini Gubernur DKI 
Jakarta tersebut berpeluang besar menjadi pemimpin Indonesia. 
Besarnya gelombang dukungan masyarakat tentu bakal membuka 
mata partai-partai politik dan mengusung Anies sebagai calon terbaik 
untuk memimpin Indonesia pasca-Presiden Joko Widodo.

‘’Partai-partai tahulah siapa yang terbaik, yang pantas diusung. Insya 
Allah Pak Anies akan dapat tiket untuk Pilpres 2024,” ujar Novizar. 

Satu Tekad, Satu Cita-cita, Satu Tujuan
Hingga menjelang akhir Maret 2022, tiga kepengurusan 

tingkat provinsi atau dewan pimpinan wilayah (DPW) Sobat 
Anies sudah terbentuk, yakni DKI Jakarta, Jambi, dan Sulawesi 
Selatan. Untuk kabupaten/kota, telah berdiri di sembilan dewan 
pimpinan daerah (DPD): Batam, Purwokerto (Banyumas), Kota 
Depok, Jakarta Timur, Cikarang (Bekasi), Wonosobo, Cilacap, 
Magelang Raya (gabungan kabupaten/kota), serta Aceh Tamiang.

‘’Kami di DPP selalu dan terus mendorong semakin banyak 
simpul relawan Sobat Anies di setiap daerah. Moga-moga bisa 
tercapai di 34 provinsi di seluruh Indonesia dan 500 sekian 
kabupaten/kota,” kata Sekretaris Jenderal DPP Sobat Anies, Arini 
Soemardi, sebagaimana dilansir KBA News, Selasa, 29 Maret 2022.

Perempuan bernama lengkap Sri Saptarini Wulandari 
Rahayu putri Soemardi Notowiryo ini mempertegas bahwa 
Anies Baswedan merupakan orang baik yang harus didukung. 
‘’Maka kami mendukung apa pun yang akan diputuskan oleh Pak 
Anies, apakah akan mencalonkan diri sebagai RI-1 atau kembali 
menjadi Gubernur DKI Jakarta.’’

Arini juga menjabarkan makna pemilihan nama Sobat 
Anies. ‘’Sobat itu kan sahabat, ya. Jadi kami mendeklarasikan 
diri kami sahabatnya Anies. Maka motto kami itu adalah tempat 
para sahabat Anies Baswedan berkumpul. Orang-orang yang 
mencintai Anies, mencintai konstitusi, kejujuran, integritas, 
keadilan, kebenaran, ya berkumpullah di sini. Jadi itu filosofinya.’’

Tentang logo bergambar Anies Baswedan mengacungkan 
satu jari, ujar Arini, maknanya adalah satu tekad, satu cita-cita, 
dan satu tujuan. Yakni, Indonesia yang adil dan makmur untuk 
seluruh rakyat atau warga negara. Indonesia yang berkedaulatan 
dan Indonesia yang dihargai di mata dunia.

‘’Seperti yang terjadi sekarang dinikmati oleh warga Jakarta. 
Pak Anies sudah mampu membawa nama Jakarta dan Indonesia 
ke kancah dunia. Bisa dihitung prestasi yang terbanyak, ya Pak 
Anies.’’

Untuk sosialisasi kepada masyarakat luas, Sobat Anies 
menggunakan berbagai metode dan strategi. Salah satunya 
melalui kegiatan sosial. Dalam setiap kegiatan ini relawan Sobat 
Anies selalu mengenakan kaus putih bergambar wajah Anies 
Baswedan.

Menurut Arini, ketika di daerah sudah mendeklarasikan diri dan 
menyatakan bersedia bergabung, DPP Sobat Anies mempersilakan 
mereka berkreasi dan berkontribusi terhadap arah pembangunan 
di daerah masing-masing. Kebebasan ini diberikan karena concern 
setiap daerah berbeda tergantung kondisi atau wilayah masing-
masing.  (kba)

Demi Pemimpin Adil dan Amanah
Deklarasi Sobat Anies di sebuah restoran di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu, 17 Oktober 2021. FOTO: SOBAT ANIES
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Alhamdulillah. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Atas ridla-Nya, April 2022 ini proyek prestisius JIS berhasil 
dirampungkan oleh putra-putra bangsa. Sebuah kebahagiaan 

sekaligus kebanggaan tidak hanya bagi warga DKI Jakarta, tetapi juga 
rakyat Indonesia, memiliki stadion nan megah dan spektakuler ini.

‘’Tiga belas tahun sudah warga Jakarta dan komunitas olahraga 
menantikan hadirnya stadion olahraga baru di Jakarta,’’ ujar Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan dalam unggahan program ‘Dari Pendopo’ 
di saluran YouTube pribadinya, Minggu, 27 Maret 2022.

Ia berharap JIS memberikan masyarakat pengalaman baru dan 
beda saat berada di sebuah gedung modern yang berkonsep ramah 
lingkungan, memberikan kemudahan dan kenyamanan karena 
terintegrasi dengan transportasi umum, serta mampu menjadi ruang 
persatuan, kebersamaan, dan kesetaraan bagi seluruh warga Jakarta, 
Indonesia, dan dunia. 

JIS diharapkan pula mampu menggerakkan perekonomian 
ekonomi di kawasan utara Jakarta serta begitu didambakan mampu 
mendukung serta mendorong lahirnya prestasi kelas dunia.

‘’Sebuah stadion yang dibangun di sisi utara Kota Jakarta dan ini 
adalah sebuah karya anak bangsa. Terkait dengan olahraga, olahraga 
adalah sebuah peristiwa yang sangat besar potensinya untuk 
mempersatukan. Apalagi kalau kita memiliki klub-klub di sebuah 
kota. Dengan adanya klub sepak bola, dengan adanya fasilitas stadion, 
maka warga di kota itu bisa dipersatukan karena semua hadir untuk 
mendukung, untuk membela kesebelasan yang menjadi favoritnya. 
Dan ini bukanlah hal yang baru. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia.’’

Keberadaan JIS juga semakin menabalkan posisi Jakarta dan 
Indonesia di peta global. 

‘’Kota ini (Jakarta) adalah kota global dan kita ingin agar fasilitas 
olahraga, khususnya sepak bola yang ada di Jakarta, adalah fasilitas 
olahraga bertaraf internasional,’’ ujar Anies. 

Penantian panjang selama 13 tahun itu pun resmi berakhir. 
Ternyata JIS yang berdiri di eks lahan Taman BMW (Bersih, Manusiawi, 
dan Wibawa) hadir lebih dari sekadar pengganti Stadion Lebak Bulus, 
Jakarta Selatan, setelah kawasan dan bangunannya beralih fungsi 
menjadi Depo Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. 

‘’Secara kebetulan sejak 2009 waktu itu ada Stadion Lebak Bulus 
kawasannya digunakan untuk menjadi Depo MRT. Karena jadi depo 
MRT, maka tidak bisa digunakan untuk stadion. Stadionnya dibongkar 
dan sejak itu kita di Jakarta belum memiliki stadion yang representatif,’’ 
kata Anies menguraikan.

Di Taman BMW, Kamis, 14 Maret 2019, Anies mencanangkan 
pembangunan JIS. Sementara groundbreaking pembangunan dimulai 
pada September 2019 dan ditargetkan rampung pada Desember 
2021. Namun, pandemi Covid-19 berdampak pada tersendatnya 
proses pembangunan JIS.

‘’Jadi sebagai proses pembangunan itu relatif cepat dua tahun 
empat bulan. Kemudian kita tahu baru jalan enam bulan sejak 
September 2019, Maret 2020 pandemi terjadi dan itu berdampak 
bagi proses pembangunan karena sebagian dari logistik-logistik yang 
harus dikirimkan tidak bisa dikirimkan karena terhambat akibat 
mobilitas yang terganggu,’’ kata Anies menjelaskan. 

Menurut dia, pembangunan JIS bukan sekadar program, 
melainkan juga pemenuhan janji kampanyenya pada Pemilihan 
Gubernur DKI Jakarta 2017. 

‘’Karena itu, ketika kami memulai sebuah proses kampanye, 
salah satu halnya kami janjikan adalah membangun stadion bertaraf 
internasional di Jakarta. Itu bukan sekadar program, itu janji dan 
alhamdulillah janji itu sekarang mendekati penuntasan,’’ ujar Anies 
dalam unggahan di YouTube tersebut.

Apresiasi dan Terima Kasih
Apresiasi dan ucapan terima kasih dari berbagai kalangan 

masyarakat terus mengalir sejak JIS mulai dibangun hingga proses 
pengerjaan. Tidak terkecuali dari mantan Gubernur DKI Sutiyoso. 
Lelaki yang akrab disapa Bang Yos tersebut bahkan mengucapkan 
terima kasih kepada Anies yang telah mewujudkan impiannya 
membangun stadion sepak bola bertaraf internasional. 

Di kanal YouTube Karni Ilyas Club, akhir Desember 2021, 
Sutiyoso mengatakan, di awal menjabat Gubernur DKI pada 1997, 
Persija dianggap sebagai klub yang kurang diperhitungkan dalam 
persepakbolaan Tanah Air. Salah satunya karena klub kebanggaan 

Pembangunan Jakarta International 
Stadium (JIS), kata Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan, bukan sekadar 
program. Banyak manfaat serta harapan 

disematkan pada stadion dengan berbagai 
fasilitas modern nan spektakuler ini.

Ibu Kota itu tidak memiliki stadion sendiri yang representatif sebagai 
markas (home base).

Bang Yos mengaku sempat berpikir keras mencari lahan untuk 
membangun stadion sebagai markas klub Persija Jakarta serta ‘’rumah’’ 
bagi fans dan suporter fanatiknya, The Jakmania, yang kelahirannya 
juga ia bidani. Ini penting bagi sepak bola, cabang olahraga populer 
dan sangat penting di Indonesia karena mampu menyatukan semua 
kalangan tanpa melihat latar belakang mereka.

‘’Itu (The Jakmania) isinya anak-anak muda. Mewakili orang Batak, 
Sunda, Jawa, dan lain-lain. Ini menyatu. Dan saya rasa jumlahnya saat 
ini sudah 100 ribu lebih,’’ ujarnya.

Pencarian Sutiyoso untuk lahan stadion impian terwujud 
di pengujung periode kedua masa jabatannya. Pada 2006, ia 
mendapatkan sebidang tanah di Taman BMW.

‘’Nah, sekarang (di tanah itu) dibangun Anies itu, JIS itu. Dan saya 
gembira. Saya sudah sempatkan ninjau ke sana,’’ kata Bang Yos.

Ucapan terima kasih Bang Yos kepada Anies diulang lagi saat 
diwawancarai Liputan6.com, Minggu, 2 Januari 2022. Bahwa ia sudah 
bermimpi membangun stadion sejak menjabat Gubernur DKI pada 
1997. Namun, krisis moneter membuat rencananya terus mundur 
dan belum terealisasi.

‘’Dulu saya gubernur anggaran terbatas karena ada ekonomi, tapi 
saya tetap mengorbitkan Persija. Tapi tetap ada kendala untuk stadion, 
saya mimpi kapan punya stadion sendiri karena GBK (Gelora Bung 
Karno) itu kan punya pemerintah pusat,’’ tuturnya.

Oleh karena itu, Bang Yos senang melihat Anies mampu 
mewujudkan impiannya. ‘’Jadi saya terima kasih ke Anies. Itu tadi 
alasan saya kenapa terima kasih.’’

Jakarta jelas butuh stadion bertaraf internasional. Oleh karena 

itu, Bang Yos merasa tidak perlu lagi ada kontroversi maupun kritik 
terhadap pembangunan JIS. ‘’Sekali lagi, stadion itu memang kita 
perlukan, ini Ibu Kota Negara, masa stadion saja tidak punya. Kalah 
sama kota lain, Solo atau kota kecil lainnya.’’

Apresiasi juga digaungkan Mohamad Taufik, politikus Partai 
Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Ia mengakui gagasan pendirian stadion 
megah ini ada sejak era Sutiyoso. Saat itu Taufik menjabat manajer 
klub sepak bola Persitara Jakarta Utara dan mengusulkan kepada 
Sutiyoso agar membangun stadion.

‘’Waktu itu saya bilang ke Sutiyoso, ‘Pak, Jakarta itu tidak punya 
stadion. Gelora Bung Karno bukan punya kita (Pemprov DKI Jakarta)’. 
Akhirnya ketemulah tanah BMW (lokasi JIS saat ini),” ujar Taufik 
seperti dilansir suara.com, Minggu, 2 Januari 2022.

Setelah DKI Jakarta beberapa kali berganti kepemimpinan, baru 
di era Anies Baswedan stadion impian itu terwujud. Bahkan, JIS hadir 
melampaui ekspektasi yang digagas gubernur-gubernur sebelumnya. 
Semakin membanggakan lagi karena seluruh proyek JIS dikerjakan 
anak bangsa. 

‘’Publik harus melihat betapa ini (JIS) jadi karya besar anak bangsa. 
Karena seluruhnya orang Indonesia, saya cek itu yang ngerjain-nya 
orang Indonesia seluruhnya.’’

Berbagai fasilitas JIS juga dinilai Taufik tidak kalah hebat 
dibandingkan stadion besar lainnya di dunia. ‘’Di mana di paling 
atasnya ada jogging track. Itu bisa jadi objek wisata olahraga dan itu 
karya yang tidak bisa dipungkiri.’’

JIS juga dinilai Taufik sebagai karya besar di era Anies Baswedan 
yang harus dibanggakan. ‘’JIS ini karya besar yang orang tidak bisa 
menutup mata bahwa ini karya besar. Dan JIS ini impian dan pikiran 
hampir semua gubernur, menurut saya.’’ (kba) 

Pemenuhan Janji sekaligus Solusi

Foto udara Jakarta International Stadium (JIS) dan bentang pemandangan sekitarnya kala memasuki malam. FOTO: INSTAGRAM @JAKINSTADIUM | @IRWANCE
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Sejumlah agenda siap dihelat di Jakarta International Stadium (JIS). 
Turnamen sepak bola internasional berlabel International Youth 
Championship (IYC) 2021 bergulir pada 13–19 April 2022 setelah 

agenda awal pada Desember 2021, kemudian dijadwal ulang pada 
Februari tahun ini, terpaksa ditunda seiring masih merebaknya Omicron, 
varian Covid-19.

Bergulirnya turnamen tersebut dikonfirmasi Ketua Pelaksana IYC 
2021 Gede Widiade kepada media, Jumat, 8 April 2022. Ia mengatakan, 
seluruh pertandingan IYC bulan ini dihelat di JIS. Tidak berbagi dengan 
venue di Bali sebagaimana agenda awal IYC, 4–11 Desember 2021, yang 
akhirnya tertunda.

Ada sedikit perubahan terkait kontestan di IYC tersebut. Real Madrid 
U-18 dipastikan tidak bisa berpartisipasi. Posisinya digantikan Bali United 
U-18, juara Elite Pro Academy (EPA) U-18 2021. Sementara Barcelona 
U-18 dan Atletico Madrid U-18 tetap berpartisipasi. Satu kontestan lain 
adalah Indonesia All Star.

Fase penyisihan berlangsung pada 13, 15, dan 17 April. Dua 
pertandingan digelar pada masing-masing tanggal tersebut. Pertandingan 
pertama pukul 15.00 dan kedua pukul 21.00 WIB. Pada hari pamungkas, 
19 April, laga pertama pukul 15.00 untuk perebutan tempat ketiga, 
kemudian partai puncak untuk gelar juara pukul 21.00 WIB.

Setelah IYC, Pemprov DKI Jakarta mengagendakan menggelar Festival 
Malam Takbiran dan Shalat Idul Fitri 1443 H di Kompleks JIS. Shalat Idul 
Fitri tidak dilangsungkan di lapangan utama (main pitch) dalam stadion, 
tetapi direncanakan di lintasan jogging dan plaza utama JIS yang didesain 
khusus untuk memfasilitasi acara atau kegiatan tertentu seperti ibadah 
shalat. 

Untuk diketahui, memang terdapat pola khusus pada bagian luar 
stadion, tepatnya di pintu masuk melalui plaza utama di bagian barat JIS. 
Polanya dibuat miring (tidak sejajar) dengan plaza dan menyerong 112 
derajat ke arah barat laut – diketahui pola ini sejajar dengan arah kiblat 
umat Islam saat shalat. 

JIS nan megah bertaraf internasional ini memang tidak semata 
didesain untuk sepak bola, melainkan multipurpose alias multifungsi. 
Representatif pula untuk kegiatan keagamaan, komersial, pertunjukan 
musik, pergelaran seni-budaya, maupun kegiatan lainnya.

‘’Itu bisa menampung 82 ribu orang kumpul di sana, mudah-
mudahan kalau ada acara bisa di sana semua. Kegiatan majelis taklim dan 
kegiatan olahraga di sana,’’ kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
saat istighasah di DPW PPP DKI Jakarta, Minggu, 30 Januari 2022.

Dalam sejumlah kesempatan, Anies juga menyebutkan kehadiran JIS 
merupakan persembahan untuk mewujudkan perasaan kebersamaan 
serta menghadirkan rasa keadilan, khususnya bagi warga Jakarta, serta 
warga Indonesia dan dunia umumnya. Dari Jakarta, JIS merupakan 
persembahan Indonesia untuk dunia.

Dengan adanya JIS misalnya, demikian Anies dalam unggahan 

program ‘Dari Pendopo’ di kanal YouTube pribadinya, Minggu, 27 Maret 
2022, Jakarta juga berpeluang menjadi venue berbagai konser musik 
kelas dunia. Tidak seperti selama ini ketika konser seperti itu, misalnya, 
banyak terhenti di Singapura.

‘’Tidak sampai ke Jakarta dan dari Jakarta ribuan orang terbang ke 
sana untuk bisa mengikuti konser,’’ ujarnya.

JIS menggaransi kelancaran serta kenyamanan konser internasional 
karena dilengkapi dengan sound system dan akustik kelas dunia pula. 
’’Berbagai tes sound sudah dilakukan yang menunjukkan bahwa di sini 
bisa berjalan dengan baik.’’ 

Sabtu, 11 Desember 2021, malam, gema adzan menandai uji coba 
pertama sound system dan lighting JIS. ‘’Sangat syahdu,’’ tulis Anies dalam 
unggahan di akun Instagram pribadi, Minggu, 12 Desember 2021.

Sabtu malam itu pula Andi Fadly Arifuddin —vokalis band Padi yang 
akrab dipanggil Fadly Padi— turut menguji kecanggihan sound system 
dan lighting JIS. Tembang Harmoni dan Mahadewi mengalun. Fantastis! 
Stadion JIS pun disiram aneka kilau warna yang meliuk serta memendar 
seirama dengan ritme lagu.

Fadly mengungkapkan kekagumannya pada sistem audio dan 
pencahayaan di JIS. Ia juga mengaku semakin bangga karena kecanggihan 
di stadion nan megah berstandar FIFA ini dihasilkan oleh arsitek dan 
tenaga terampil Indonesia.

‘’Sound system dan lighting-nya luar biasa. Tidak perlu lagi jauh-jauh 
ke Stamford Bridge karena di Jakarta kita memiliki JIS yang dibangun 
sendiri oleh anak bangsa,’’ ujar Fadly, merujuk stadion markas Chelsea – 
klub kontestan Liga Primer Inggris, sebagaimana dilansir Antara.

Setelah Andi Fadly Padi, giliran Muhammad Yusuf Nur Ubay, vokalis 
band Nidji, menguji sistem audio dan tata pencahayaan JIS pada Minggu 
16 Januari 2022, malam. Selanjutnya, Afgansyah Reza alias Afgan pada 
Senin, 17 Januari 2022 malam.

Selain sound system dan lighting canggih, dengan kapasitas 82 ribu 
tempat duduk, JIS memiliki daya tampung lebih besar ketimbang Stadion 
Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, yang sekitar 77.193 
penonton. Fakta ini menempatkan JIS sebagai stadion dengan kapasitas 
penonton terbesar di Indonesia.

JIS juga menjadi stadion pertama di Indonesia yang beratap penuh 
dengan sistem buka-tutup (retractable roof). Bahkan, JIS menahbiskan diri 
sebagai stadion beratap penuh dengan kapasitas terbesar di Asia-Pasifik.

Atap buka-tutup JIS mengadopsi struktur space frame (kerangka 
struktural tiga dimensi). Space frame merupakan sistem struktur 
rangka ruang yang kaku, ringan, serta menggunakan sistem sambungan 
antarbatang membentuk segitiga dengan joint-joint saling mengunci 
dengan pola geometri. Struktur ini terdiri atas bola sendi serta elemen-
elemen dari pipa, konus, hexagon, dan baut high tensile (HT).

Atap buka-tutup berkonstruksi baja dengan berat total 3.900 ton 
pada ketinggian 72 meter ini membuat JIS bisa digunakan dalam kondisi 
panas maupun hujan. Pada atap JIS juga dilengkapi sky view deck dan 
jogging track selebar 4 meter di Lantai 9, sehingga pengunjung bisa me-
nikmati kemegahan Kompleks JIS secara menyeluruh, pemandangan di 
sekelilingnya, bahkan panorama luas Jakarta, termasuk Sirkuit Formula 
E di Ancol.

Keunikan lain JIS adalah desain bangunan yang bernuansa kearifan 
lokal Betawi. JIS sedari awal juga didesain sebagai bangunan ramah 
lingkungan. Mengusung konsep Smart Environment, JIS berpredikat 
Green Building dan bersertifikat Greenship level Platinum berdasarkan 
penilaian Green Building Council Indonesia (GBCI). Stadion ini 
menggunakan material-material ramah lingkungan.

JIS juga memiliki instalasi khusus untuk konservasi air. Dengan 
konsep zero run-off, air yang masuk ke kawasan stadion akan diserap 
oleh Rainwater Treatment (RWT), dialirkan ke Retention Pond (kolam 
penampungan), lalu dimanfaatkan kembali untuk menyirami tanaman 
dan rumput stadion. Ini untuk meminimalisasi air mengalir ke lingkungan 
sekitar JIS serta mencegah banjir.

Pada atap JIS terpasang pula 1.080 unit panel surya pada atap. 
Sementara untuk mendukung sirkulasi udara alami dalam stadion, 
digunakan facade perforated dengan pola bolong-bolong untuk me-
minimalisasi penghawaan buatan serta mengurangi penggunaan listrik.

JIS memiliki dua jalur masuk dan keluar (ram) di sisi barat dan timur 
dengan lebar 30 meter dan panjang 120 meter. Ram di barat dan timur 
seluas itu demi mengantisipasi penumpukan atau lalu-lalang penonton 
saat masuk-keluar ketika beragam kegiatan dihelat di JIS.

JIS tidak memiliki lintasan atletik yang mengelilingi lapangan utama 
dalam stadion, sehingga memunculkan kesan tidak ada jarak antara 
lapangan dan penonton. Konstruksi seperti ini lazim pula dipakai stadion-
stadion ternama di dunia. Sementara desain kursi di tribun memiliki sisi 
dan kemiringan nan unik, yakni vertikal, curam lebih landai.

‘’Tujuannya adalah memberikan pengalaman yang setara di mana 
pun duduknya, punya pengalaman menonton yang kira-kira hampir 
sama. Ini keunikan dari rancangan desain ini,’’ ujar Anies, Minggu, 27 
Maret 2022.

Untuk rumput, JIS yang pertama tersertifikasi di Indonesia 
menggunakan teknologi hybrid turf. Komposisinya, 5 persen rumput 
sintetis dari Italia dan 95 persen rumput alami asal Boyolali, Jawa Tengah.

‘’Dengan rumput ini, maka bisa digunakan untuk 1.000 jam 
pertandingan. Kalau rumput biasa hanya 300 jam pertandingan dan bisa 
dipakai dua pertandingan dalam satu hari,’’ kata Anies menguraikan.

Sejumlah infrastruktur yang di JIS juga sesuai standar FIFA, di 
antaranya dua lapangan latih, tempat ruang ganti atau locker room (1 
home dan 3 away), ruang pemanasan, ruang jumpa pers, ruang media, 
serta corporate box yang dilengkapi royal lounge.

JIS memang megah dan spektakuler. Tidak mengherankan, sebelum 
stadion ini rampung pun media Inggris The Daily Mail pada edisi 20 
Februari 2020 menobatkannya masuk 10 stadion termegah di dunia yang 
sedang dibangun. 

JIS berada pada urutan ke-10 setelah Miami Freedom Park (Miami, 
Florida, AS – stadion klub sepak bola Inter Miami CF); Lusail Iconic 
Stadium (Lusail, Qatar); Bramley-Moore Dock (Bramley-Moore Dock, 
Vauxhall, Liverpool, Inggris – sedang dibangun dan ditargetkan dipakai 
musim 2024-2025 sebagai markas Everton FC, klub kontestan Liga 
Primer, menggantikan Goodison Park); Camp Nou (markas klub 
Barcelona, kontestan La Liga Spanyol); Santiago Bernabeu (markas klub 
Real Madrid, kontestan La Liga Spanyol); New Feyenoord (Rotterdam, 
Belanda); Della Roma (Roma, Italia); New San Siro (Milan, Italia); dan 
Grand Stade de Casablanca di Casablanca, Maroko. 

Pada 2021, tiga piagam rekor juga dikantongi JIS dari Museum Rekor 
Dunia-Indonesia (MURI) untuk kategori Lifting Struktur Atap Stadion 
dengan Bobot Terberat, Stadion Pertama Menggunakan Sistem Atap 
Buka-Tutup, serta Stadion Pertama Green Building dengan Sertifikat 
Platinum. (kba)

Stadion Multifungsi 
nan Spektakuler

Afgansyah Reza (Afgan) saat uji coba sistem audio dan tata cahaya Jakarta International Stadium (JIS), Senin, 17 Januari 2022 malam. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Sumber: Wikipedia

STADION BERATAP PENUH
BERKAPASITAS TERBESAR 

DI ASIA-PASIFIK
JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM 
Jakarta, Indonesia, 82.000 penonton

NATIONAL STADIUM SINGAPURA
Singapore Sports Hub, Kallang, 55.000 penonton 

TOKYO DOME 
Tokyo, Jepang, 55.000 penonton

MARVEL STADIUM 
Docklands, Melbourne, Australia, 53.359 penonton

TOYOTA STADIUM
Toyota, Perfektur Aichi, Jepang, 45.000 penonton

Berbagai agenda siap bergulir di Jakarta International Stadium (JIS). 
Stadion pertama di Indonesia beratap penuh dengan sistem buka-tutup, 

berkapasitas penonton terbesar di Tanah Air, bahkan terbesar di Asia-Pasifik. 
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JALAN PANJANG BERLIKU
MENUJU TERWUJUDNYA JIS

FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN | SUMBER: KOMPAS, KOMPAS.COM, BERBAGAI SUMBER LAIN

1997
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso berkeinginan membangun stadion 

sebagai markas (home base) Persija Jakarta dan mulai mencari lahan. 

Rencana tidak terealisasi karena krisis moneter 1998.

2006
Di pengujung jabatan periode keduanya, Sutiyoso menemukan 

lahan di Taman BMW untuk membangun stadion (lokasi JIS saat ini).

2008
Era Gubernur Fauzi Bowo, rencana pembangunan stadion bertaraf 

internasional dimulai dengan penggusuran ratusan bangunan 

liar pada 24 Agustus dan 8 Oktober. Lahan bekas gusuran segera 

diuruk untuk pembangunan stadion. Dari luas total Taman BMW 

66,6 hektare (aset Pemprov DKI Jakarta dari utang penyediaan 

lahan fasum dan fasos dari perusahaan swasta berdasarkan berita 

acara serah terima pada 8 Juni 2007), seluas 26,5 hektare disiapkan 

untuk bangunan stadion. Tujuh perusahaan itu adalah PT Astra 

Internasional Tbk, Grup Agung Podomoro, PT Prospect Motor, PT 

Indofica Housing, PT Subur Brothers, REAM PD Pembangunan Jaya, 

dan PT Yakin Gloria Inc. 

2009
Pemprov DKI memutuskan mengubah Taman BMW menjadi 

stadion olahraga setelah pengalihan fungsi kawasan Stadion 

Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rencana pembangunan stadion 

sepak bola berkapasitas 40.000 penonton digulirkan hingga 

2011. Juga direncanakan dibangun lapangan voli pasir dan sepak 

bola pasir untuk pertandingan resmi, serta dua lapangan terbuka 

bagi masyarakat umum. Sedangkan danau di Taman BMW akan 

dibenahi untuk menunjang olahraga ski air. Selain kompleks stadion 

olahraga, beberapa bagian Taman BMW juga dirancang sebagai 

taman kota yang dilengkapi pula dengan jalur lari, bersepeda, dan 

wisata air. Disiapkan pula ruang terbuka hijau dan resapan air untuk 

mengurangi banjir. 

2010
Sengketa kepemilikan tanah menghambat rencana Pemprov DKI 

membangun stadion berstandar internasional di Taman BMW. 

Seorang warga bernama Donald Guilaime Wolfe mengklaim 

sebagai pemilik sebagian tanah di Taman BMW. Tanah diklaim 

sebagai warisan orang tua Donald yang diserobot tanpa ganti rugi 

untuk dijadikan Taman BMW. Ia pun menuntut ganti rugi atas tanah 

tersebut sebelum stadion mulai dibangun. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu, Prijanto, merespon dengan 

pernyataan Pemprov DKI tetap meneruskan pembangunan 

stadion berskala internasional karena sudah diprogramkan dalam 

APBD. ‘’Semua klaim atas tanah diselesaikan melalui jalur hukum. 

Kalau mereka memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah, silakan 

dibuktikan di pengadilan. Jika kalah, mereka harus patuh terhadap 

hukum,’’ kata Prijanto (KOMPAS, 9 Juli 2010). 

2019
Pada 14 Maret, di Taman BMW Gubernur Anies Baswedan 

mencanangkan pembangunan stadion bertaraf internasional. Pada 

acara pencanangan ini Anies mengucapkan terima kasih kepada 

para gubernur pendahulunya, aparat pemerintah, serta masyarakat 

yang memulai prosesnya selama bertahun-tahun. 

Pencanangan dilakukan di tengah gugatan sengketa lahan oleh PT 

Buana Permata Hijau atas penerbitan dua sertifikat yang dikantongi 

Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yaitu 

Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 314/Kelurahan Papanggo dan SHP 

Nomor 315/Kelurahan Papanggo atas lahan di Taman BMW yang 

diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara pada 18 Agustus 2017. 

Pada 14 Mei, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Buana Permata 

Hijau dan membatalkan SHP Nomor 314 dan 315 tersebut. Pemprov 

DKI mengajukan banding intervensi terhadap kasus sengketa 

lahan itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. 

Pada 30 September, majelis hakim PTTUN Jakarta mengabulkan 

permohonan banding yang diajukan Pemprov DKI dan membatalkan 

putusan PTUN Jakarta. Maka dua SHP yang dikantongi Pemprov DKI 

Jakarta tetap berlaku sehingga pembangunan JIS bisa dilakukan. 

2017
Pada 9 September, Djarot Saiful Hidayat yang menjabat Gubernur 

DKI Jakarta meletakkan batu pertama menandai dimulainya 

pembangunan club house dan fasilitas olahraga air di kawasan 

yang disiapkan sebagai lokasi stadion internasional milik Pemprov 

DKI di Taman BMW. Pencanangan dilakukan setelah Pemprov DKI 

memenangi gugatan sengketa lahan di tingkat banding pada Juni 

2015. Pemprov DKI juga sudah mengantongi sertifikat hak pakai 

yang terbit pada 18 Agustus 2017. Meski sudah dicanangkan Djarot, 

pembangunan stadion di Taman BMW tidak kunjung terealisasi. 

2015
Di era Gubernur Ahok, tepatnya pada 28 Agustus, bangunan Stadion 

Lebak Bulus mulai dibongkar.

2014
Saat menjabat Gubernur DKI, pada 28 Mei Joko Widodo (Jokowi) 

mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW. Masih 

butuh pematangan lahan sebelum membangun konstruksi stadion. 

Sebelum pencanangan oleh Jokowi, Pemprov DKI mengurus 

sertifikat tanah di Taman BMW karena sejumlah pihak juga 

mengklaim memiliki bukti kepemilikan tanah dan mengajukan 

gugatan sengketa lahan. Pembangunan stadion di Taman BMW tidak 

kunjung terealisasi setelah Jokowi menjadi presiden. 

2013
Pemprov DKI Jakarta menggusur Stadion Lebak Bulus dan 

mengubahnya menjadi Depo MRT Fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran 

Hotel Indonesia). Wagub DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama 

(Ahok), mengatakan, Taman BMW menjadi salah satu alternatif lokasi 

pembangunan stadion pengganti Stadion Lebak Bulus sebagai 

markas Persija. 

‘’JIS (Jakarta International 
Stadium) adalah kebanggaan 

bagi warga Jakarta. Ini dibiayai 
lewat uang pajak dari seluruh 

warga Jakarta. Jadi, bukan 
hadiah dari perusahaan A, 

perusahaan B, tapi ini sebuah 
kerja besar dari pajak rakyat 

Jakarta dan kita boleh bersyukur, 
boleh bangga.”

ANIES BASWEDAN

Diskusi via Instagram di Jakarta, 
Minggu, 12 Desember 2021.
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Nama lengkapnya Ander Herrera Aguera. Namun, penggila 
sepak bola global lebih akrab dengan panggilan nama 
pendeknya, Ander Herrera. Gelandang klub elite Paris Saint-

Germain (PSG), Prancis, ini sempat mengejutkan publik sepak bola 
Tanah Air. Bukan karena aksinya di lapangan, tetapi komentarnya 
tentang JIS.

Kejutan bermula dari unggahan video singkat di @jakinstadium, 
akun Instagram resmi JIS, Senin, 30 Agustus 2021. Dalam video itu, 
Herrera menyatakan gembira atas pembangunan stadion sepak bola 
nan megah berstandar FIFA di Jakarta.

‘’Kita tunggu ke depannya untuk menyambut stadion yang akan 
hadir di Indonesia. Jaga kesehatan, Indonesia. Jakarta International 
Stadium, Stadion Kita!” ujar pemain berpaspor Spanyol kelahiran 14 
Agustus 1989 tersebut.

Di video tersebut, Herrera menyatakan stadion berada di Indonesia. 
Ia menyebutkan pula ‘Jakarta’ sebagai bagian dari nama stadion berkelas 
internasional itu serta ‘Stadion Kita’ sebagai tagline-nya. 

Komentar Herrera menggaungkan makna JIS itu milik Jakarta. 
Namun, kehadirannya diharapkan tidak hanya memberikan manfaat 
kepada warga Ibu Kota, tetapi juga bagi warga Indonesia dan dunia. 
Dari Jakarta, JIS merupakan persembahan Indonesia untuk dunia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui dasar 
pertimbangan penamaan stadion bertaraf internasional itu dengan JIS. 
Bahwa, ia menginginkan stadion tersebut menjadi ikon baru Jakarta. 

‘’Kita ingin mengirimkan pesan bahwa Jakarta menjadi 
brand untuk stadion ini. Stadion ini diasosiasikan dengan Jakarta, 
diasosiasikan dengan internasional, sehingga ketika kita melihat 
tampilan bangunan, tampilan langsung terasosiasi dengan nama 
Jakarta,’’ kata Anies dalam program ‘Dari Pendopo’ di saluran YouTube 
pribadinya, Minggu, 27 Maret 2022.

‘’Nama Jakarta itulah yang tetap dipertahankan untuk berada 
di dalam penamaan stadion ini karena memang kita menonjolkan 
bahwa ini salah satu ikon Jakarta.’’ 

Ketika menjadi narasumber sebuah seminar di Surabaya 
pertengahan November 2021, Anies berkesempatan pula silaturahmi 
ke kediaman begawan media Dahlan Iskan. Sang tuan rumah lantas 
mewawancarai Anies untuk program podcast-nya, DI’s Way. 

Dahlan bertanya berbagai hal tentang dinamika dan progres 

Jakarta yang dinakhodai Anies. Salah satunya tentang JIS. Saat itu pula 
Dahlan bertanya tentang klub favorit Anies. Dijawab Anies, Persija. 

Ketika Dahlan membuka lebih luas kemungkinan Anies 
mengidolakan klub-klub lain di ranah global, lagi-lagi Anies konsisten 
mengatakan bahwa favoritnya hanya Persija.

Sebagai nakhoda di Jakarta, keberpihakan Anies pada Persija 
tentu tepat. Sebagai ’Bapak’, dialah pengayom. Di tengah pasang surut 
prestasi Persija, dia juga harus tetap menyuntikkan semangat tim 
berjuluk Macan Kemayoran itu. 

Anies pula yang harus serius menyimak berbagai kendala, 
persoalan, serta kebutuhan Persija dan membantu mencarikan 
solusinya. Di antara kendala dan kebutuhan itu adalah stadion.

Ternyata semua itu sudah diinventarisasi Anies jauh hari sebelum 
ia menduduki kursi gubernur. Ia pun menggaungkan solusi atas 
kendala dan kebutuhan tersebut melalui janji kampanyenya menuju 
kursi gubernur. Terbukti janji tersebut kini telah dibayar tunai dengan 
pembangunan JIS. 

Sudah banyak media dan publik menguliti kemegahan JIS dan 
fasilitasnya. Konsep multipurpose stadium membuat JIS tidak hanya 
sebagai stadion sepak bola dengan satu pitch utama di dalam serta dua 
lapangan latih yang semuanya berstandar FIFA. 

JIS memang stadion sepak bola. Namun, stadion itu sejatinya 
juga destinasi wisata serta area komersial penggerak perekonomian 
melalui sejumlah fasilitas dalam kompleksnya. Di sini sudah 
membuktikan visi besar nun jauh ke depan seorang Anies Baswedan. 

JIS tidak hanya menjawab salah satu problem Persija yang 
dijanjikan solusinya semasa kampanye. Jika cuma memenuhi janji 
kampanye atau demi kepentingan politik semata, bisa saja Anies 
membangun stadion yang sekadarnya. Minimal seperti lazimnya 
stadion-stadion sepak bola di berbagai daerah di Indonesia. Kan, yang 
penting stadion sudah dibangun dan janji sudah dipenuhi.

Ternyata Anies tidak mau yang ‘sekadarnya’ itu. Tidak mau yang 
asal jadi. Ia ingin menghadirkan JIS sebagai stadion yang tidak hanya 
megah secara fisik, eco-friendly, serta disokong sejumlah fasilitas 
canggih dan mumpuni, melainkan juga berusaha meniupkan roh 
dan ikhtiar mengangkat harkat Indonesia, Jakarta khususnya, melalui 
cabang olahraga populis bernama sepak bola.

Konsep JIS juga ikhtiar membuat stadion sepak bola tidak lagi 

‘angker’ untuk dikunjungi warga dari segenap lapisan usia dan jenis 
kelamin. Konsep dan fasilitas JIS menawarkan pertandingan sepak 
bola sebagai rekreasi yang bisa dinikmati secara aman dan nyaman 
oleh seluruh anggota keluarga. JIS menantang lahirnya penikmat 
sepak bola yang ramah untuk semua. 

‘’Kita berterima kasih sekali kepada Pak Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan. Ini menjadi fasilitas yang sangat baik sebagai 
stadion home ground-nya Persija,” kata Chief Media and Membership 
Engagement Persija Jakarta Benhard Sitorus dikutip KBA News dari 
website Pemprov DKI Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.

Fasilitasi Talenta Terbaik 
Selain menjawab tantangan kebutuhan Persija dan warga Jakarta 

terhadap stadion yang benar-benar representatif berstandar global, 
JIS juga siap berkontribusi bagi proses pembinaan sepak bola di negara 
ini menuju prestasi. JIS adalah bukti ikhtiar kehadiran pemerintah, 
khususnya Pemprov DKI Jakarta, untuk memastikan daya dukung 
pembinaan demi prestasi talenta-talenta terbaik.

Penandatanganan kerja sama antara PT Jakpro (Perseroda – 
pengelola JIS) dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) 
pun dilakukan pada 17 Agustus 2021. Kerja sama dengan PSSI ini 
mencakup pelaksanaan kegiatan serta pertandingan sepak bola 
berskala nasional dan internasional, pengembangan olahraga sepak 
bola nasional dengan standar internasional, pengembangan lapangan 
latih dan lapangan utama di kawasan JIS, serta komersialisasi stadion 
dan kawasan JIS.

Lewat kerja sama itu pula, JIS memfasilitasi bibit-bibit pemain 
agar memiliki iklim yang sehat untuk berkembang dan tumbuh 
dengan baik. 

Anies menyebut JIS merupakan perwujudan sistem meritokrasi 
dalam pembinaan sepak bola di Tanah Air menuju prestasi. Ia 
meyakini prestasi olahraga bakal meningkat jika dikelola dengan 
sistem meritokrasi.

‘’Meritokrasi menjadi kata kunci. Contohnya Brasil sebagai 
negara yang tidak pernah absen dalam kejuaraan Piala Dunia. Sistem 
pembinaannya dibangun dengan sistem meritokrasi. Dengan sistem 
ini, mereka dari latar belakang keluarga maupun ekonomi apa pun, 
asal memiliki kemauan dan talenta, akan berprestasi,” kata Anies 
melalui keterangan resmi.

JIS, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi, merupakan impian bagi pemain 
Timnas Indonesia. Stadion ini yang pertama dan satu-satunya yang 
sangat standar FIFA. 

‘’Harapannya JIS bisa menjadi pusat latihan sekaligus home base 
bagi timnas, sehingga kita tidak perlu ke Jerman, Inggris, atau Kroasia 
untuk berlatih di lapangan yang memiliki standar dan rekomendasi 
FIFA,” ujarnya usai penandatanganan kerja sama.

Harapan PSSI terwujud saat Timnas U-16 besutan Bima Sakti 
melakukan pemusatan latihan di Lapangan Latih JIS, 3-12 Maret 
2022. Skuad Garuda Muda berkekuatan 34 pemain ini disiapkan 
untuk berlaga di Piala AFF U-17 di Indonesia, akhir Juli tahun ini, serta 
Kualifikasi Piala Asia U-17 di Bahrain tahun depan.

Mempersiapkan diri menyongsong turnamen International 
Youth Championship (IYC) 2021, tim Indonesia All Star U-20 juga 
mulai berlatih di Lapangan Latih JIS sejak Sabtu, 9 April 2022. Sempat 
tertunda dari agenda awal pada Desember tahun lalu, IYC digelar di JIS 
pada 13—19 April 2022 diikuti empat tim: Barcelona U-18, Atletico 
Madrid U-18, Indonesia All Star U-20. Tempat Real Madrid U-18 yang 
batal berpartisipasi digantikan Bali United U-18, juara Liga 1 U-18 
Elite Pro Academy (EPA).

‘’Alhamdulillah kita dapat latihan di sini. Saya harap para pemain 
bisa bertanggung jawab karena kita sudah skala internasional,’’ ujar 
Pelatih Indonesia All Star U-20 Ilham Romadhona seperti dilansir 
detak.co, Sabtu, 9 April 2022.

Komang Teguh, pemain Borneo FC di skuad Indonesia All Star, 
mengaku bangga bisa berlatih dan bakal bermain di JIS. ‘’Saya bangga 
dan senang karena nanti kami yang perdana bertanding di sini.’’ 

Tak disangkal, banyak klub dan pemain berkeinginan merasakan 
atmosfer berlaga di JIS. Selain Persija tentunya, RANS Cilegon FC 
yang promosi ke Liga 1 musim 2022/2023 juga mempertimbangkan 
memanfaatkan JIS untuk laga-laga tertentu. 

‘’Ada beberapa opsi stadion yang kami komunikasikan. Ada opsi 
ingin pakai Banten International Stadium, lalu ada juga JIS. Kalau nanti 
ada pertandingan big match, kami bisa geser laga itu ke SUGBK (Stadion 
Utama Gelora Bung Karno) atau ke JIS. Jadi kami mungkin untuk musim 
depan akan fleksibel,’’ ujar Chief Operating Officer RANS Cilegon FC Darius 
Sinathrya seperti dirilis bolasport.com, Minggu, 3 April 2022.

Langkah Pemprov DKI Jakarta era Gubernur Anies Baswedan 
membangun JIS demi sepak bola nasional disambut hangat berbagai 
kalangan. Tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga datang dari berbagai 
daerah di Indonesia.

“Ini yang harus dicontoh. Kalau kita mau memakai anggaran 
daerah dan negara kan gak bisa sekaligus. Step-by-step, tapi ada 
keseriusan seperti apa yang dilakukan di Jakarta. Ini kan sudah 
sangat luar biasa, selain ada Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, ada 
juga Stadion JIS,” kata Hanafing, mantan bintang Niac Mitra Surabaya 
dan Timnas Indonesia (1980-1991), kepada KBA News, Senin, 13 
Desember 2021. (kba)

Spirit Meritokrasi 
demi Prestasi

 Jakarta International Stadium (JIS) adalah bukti ikhtiar kehadiran 
pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, untuk memastikan 

daya dukung pembinaan demi prestasi talenta-talenta terbaik

Latihan perdana Timnas U-16 di Lapangan Latih Jakarta International Stadium, Kamis, 3 Maret 2022. FOTO: PSSI
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Kemudahan mengakses integrasi 
transportasi umum menuju Jakarta 

International Stadium (JIS) diharapkan 
mampu menggerakkan kawasan 

sekitarnya di belahan utara Jakarta.

Tidak perlu cemas jika berkeinginan hadir di JIS. Sangat 
mudah. Cukup gunakan moda transportasi umum. Akses 
menuju JIS memang dirancang agar warga maupun 

penonton yang datang menggunakan moda transportasi publik.
Kapasitas JIS memang besar, 82 ribu penonton. Namun, daya 

tampung lahan parkirnya sengaja dibatasi. ‘’Bayangkan kursinya 
82 ribu, tapi tempat parkirnya hanya 500 (mobil),’’ kata Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan dalam program serial ‘Dari Pendopo’ 
di saluran YouTube pribadinya, Minggu, 27 Maret 2022.

Kebijakan tersebut untuk mengubah perilaku serta kebiasaan 
warga ke stadion dari menggunakan kendaraan pribadi beralih 
ke kendaraan umum atau berjalan kaki. Ini bagian dari konsep 
kota modern. ‘’Sebuah konsep stadion kawasan urban padat,’’ ujar 
Anies.

JIS memiliki dua pintu akses utama penonton, yaitu barat dan 
timur. Mengusung Smart Mobility, pintu barat JIS dibuat berkonsep 
transit-oriented development (TOD) yang terhubung dengan moda 
transportasi umum. Dari pemberhentian atau halte di sebelah 
barat ini, pengunjung tidak perlu berjalan kaki terlalu jauh untuk 
memasuki stadion.

Tidak kalah penting, di pintu barat JIS pula dibangun ramp 
dengan kemiringan 30 derajat yang ramah bagi akses difabel. 
Dalam stadion juga tersedia tribun ramah difabel di Tier 1 dengan 
lot untuk kursi roda dan tempat duduk bagi pendamping. Banyak 
pihak mengapresiasi fasilitas ramah difabel ini sebagai realisasi 
konsep berkeadilan.

Menuju JIS, saat ini telah beroperasi halte bus Transjakarta 
dengan Rute 14 (JIS-Senen) serta JIS3 (Harmoni-JIS). Selain bus, ke 

depannya JIS juga terhubung dengan moda transportasi publik KRL 
dan LRT. Disiapkan pula stasiun yang terletak persis di samping JIS.

‘’Warga yang mau parkir, silakan parkir di stasiun mana pun di 
Jakarta, lalu naik kereta api, KRL berhenti di samping JIS dan ke 
stadion berjalan kaki,’’ kata Anies.

Dalam wawancara podcast Dahlan Iskan yang ditayangkan di 
saluran DI’s Way di YouTube, November 2021, Anies mengatakan 
bakal dibangun ring rail, rel melingkar yang memutari Jakarta. 

‘’Kemudian dengan KAI kita sudah sepakat akan bangun stasiun 
khusus untuk ke stadion itu. Betul-betul nanti itu di seberang jalan 
ada skybridge langsung ke stadion,’’ ujarnya.

Desain mengutamakan pemanfaatan moda angkutan umum 
ke JIS diharapkan mampu mengurai kepadatan pengunjung serta 
lalu lintas di sekitar stadion. Anies pun berharap masyarakat yang 
datang ke JIS bisa aman, nyaman, tenang, serta tertib.

Manajer Proyek JIS Arry Wibowo sebelumnya mengatakan, 
salah satu fokus Gubernur Anies dalam pembangunan JIS adalah 
mengurangi kemacetan Ibu Kota. Ini mengingat banyak stadion di 
beberapa daerah dan negara memicu kemacetan saat menggelar 
kegiatan, sehingga mengganggu hajat masyarakat luas.

‘’Ini juga sebenarnya semangat dari Pak Gubernur untuk 
menekan kemacetan. Kedua, memang kita tidak ingin membebani 
lingkungan sekitar,” kata Arry kepada KBA News, Selasa, 7 
Desember 2021.

Oleh karena itu, JIS tidak menyediakan areal parkir yang luas. 
‘’Memang jumlah satuan luas parkirnya tidak seideal kalau kita 
bangun bangunan lain. Misalnya, 1 banding 5, atau 1 banding 10. 
Kenapa? Karena Pak Gubernur sangat ingin membatasi pengunaan 
mobil pribadi atau kendaraan pribadi menuju ke JIS,” ujar Arry.

Ia menguraikan, misalnya di Lantai 1 disediakan beberapa areal 
parkir, tetapi diprioritaskan untuk pihak-pihak yang berkepentingan 
langsung dalam pertandingan atau pertunjukan. Areal parkir yang 
terbatas itu, di antaranya, untuk kendaraan yang mengangkut pemain 
dan ofisial tim, panitia penyelenggara, serta beberapa tamu VIP, VVIP, 
maupun commercial vehicle inspection program (CVIP). 

Motor Penggerak 
Keberadaan JIS sangat pula diharapkan berperan sebagai motor 

penggerak bagi kawasan sekitarnya, termasuk menggerakkan 
ekonomi, khususnya untuk warga kawasan utara Jakarta. Misalnya, 
dengan memanfaatkan integrasi transportasi umum, pengunjung 
JIS juga bisa dengan mudah menuju Kawasan Wisata Ancol. 

Di sisi timur JIS, terdapat Danau Cincin yang bakal dibangun. 
Selain itu, disiapkan pula kawasan untuk pembangunan menara 
perkantoran dan menara perumahan.

‘’Bisa dibayangkan stadion ini menjadi motor penggerak untuk 
kawasan sekitarnya di mendatang dengan kendaraan umum, 
tempat berjalan kakinya lengkap. Ini salah satu konsep untuk 
membangun fasilitas modern yang mengandalkan pendekatan 
ramah lingkungan,’’ kata Anies, Minggu, 27 Maret 2022.

Ia membeberkan kembali pertimbangan pemilihan lokasi JIS 
di kawasan utara Jakarta. Bahwa sejarah Jakarta memang dimulai 
dari pesisir di bagian utara. 

‘’Kalau bicara utara Jakarta, ini awal kota ini. Kota ini dimulai 
dari pesisir di kawasan utara, kemudian berkembang ke selatan, 
barat, dan timur. Di utara kita menyaksikan satu tempat yang 
banyak problem yang muncul akibat masalah lingkungan hidup 
dan banyak tantangan sosial. Nah, kami ingin pusat kemajuan 
kembali digerakkan ke arah utara,’’ ujarnya menguraikan.

Sementara itu, untuk kawasan kampung di samping rel kereta 
api dekat JIS, Anies mengatakan akan dibangun rumah susun bagi 
warga yang saat ini masih menempati hunian-hunian darurat di 
bantaran rel. Disiapkan lebih dari 130 unit, termasuk unit bagi 
warga penyandang disabilitas.

Disiapkan pula konsep pertanian perkotaan mengingat 
pencaharian sebagian warga Kampung Bayam itu adalah bertani. 
Maka mereka pun tetap bisa menjalankan aktivitas bertaninya.

‘’Sekarang sedang dalam proses pembangunan. Nanti mereka 
akan kembali lagi tinggal di sana. Harapannya mereka nanti bisa 
mendapatkan pekerjaan, bisa terlibat dalam proses peningkatan 
kesejahteraan lewat kegiatan dalam JIS,’’ kata Anies. (kba)

Akses Mudah dan Ramah
Panorama Sirkuit Formula E yang sedang dibangun di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, berlatar bangunan megah Stadion JIS. Gubernur Anies Baswedan bercengkerama dengan seorang anak di tepi Danau Cincin, Sabtu 1 Januari 2022. 

AKSES MENUJU JIS 
Jakarta International Stadium didesain terintegrasi dengan transportasi umum. 

Warga pun diimbau tidak menggunakan kendaraan pribadi karena 
akses menuju stadion nan megah ini begitu mudah.

Bus Transjakarta melintasi Stadion JIS. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Sumber: PT Transjakarta, Dishub DKI Jakarta, berita media – diolah 

LAYANAN BUS TRANSJAKARTA
RUTE 14 (JIS—SENEN)

BERANGKAT:
JIS – Jalan Sunter Permai Raya – Jalan Danau 
Sunter Barat – Jalan HBR Motik – Jalan 
Benyamin Sueb – Jalan Kemayoran Gempol 
– Jalan Utan Panjang Timur – Jalan Sukamulya 
Raya – Jalan Tanah Tinggi Timur – Jalan 
Letjend Suprapto – Jalan Senen Raya – Jalan 
Wahid Raya – Senen 

PULANG:
Senen – Jalan Pasar Senen – Jalan Letjend 
Suprapto – Jalan Tanah Tinggi Barat – Jalan 
Utan Panjang Barat – Jalan Kemayoran 
Gempol – Jalan Benyamin Sueb (berputar di 
Bundaran JIEXPO) – Jalan HBR Motik – Jalan 
Danau Sunter Barat – Jalan Sunter Permai 
Raya – JIS 

LAYANAN BUS TRANSJAKARTA
JIS3 (HARMONI—JIS)

BERANGKAT:
Halte Transjakarta Harmoni – Jalan H. Ir. 
Juanda – Jalan POS – Jalan Dr. Sutomo – Jalan 
Gunung Sahari – Jalan Underpass Angkasa – 
Jl. HBR. Motik – Jalan Danau Sunter Barat – JIS

PULANG:
JIS – Jalan Danau Sunter Barat – Jalan HBR. 
Motik – Jalan Angkasa – Jalan Underpass 
Angkasa – Jalan Gunung Sahari – Jalan Dr. 
Sutomo – Jalan Gedung Kesenian – Jalan 
Lapangan Banteng Utrara – Jalan Katedral – 
Jalan Veteran – Halte Transjakarta Harmoni

Selain moda transportasi 
bus, ke depannya JIS 

juga terhubung dengan 
moda transportasi publik 

KRL dan LRT. Bakal disiapkan 
stasiun yang terletak persis 

di samping JIS.
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periskop

Jakarta International 
Stadium (JIS) atau Stadion 
Internasional Jakarta 
adalah stadion multifungsi 
di Jakarta Utara yang 
dibangun sebagai realisasi 
janji kampanye Anies 
Baswedan sebelum resmi 
menduduki kursi Gubernur 
DKI Jakarta pada 2017

SPESIFIKASI JIS 
Jakarta International Stadium (JIS) tidak hanya diproyeksikan 
sebagai stadion olahraga, khususnya sepak bola dengan 
desain mengacu pada standar FIFA, tetapi juga menjadi pusat 
pariwisata berskala internasional – termasuk sebagai venue 
konser musik.

Bertipe stadion sepak bola modern dengan 
kapasitas 82.000 tempat duduk yang terdistribusi 
di tiga tingkat tribun, yaitu bawah (lower), tengah 
(middle), dan atas (upper). 

Tanpa lintasan atletik, penonton dalam stadion 
bisa merasakan tetap dekat dengan lapangan.

Stadion pertama di Indonesia yang menggunakan 
rumput hybrid turf – perpaduan rumput organik 
dan sintetis.

Atap stadion bisa dibuka-tutup (retractable roof). 
Selain tak mengganggu pertandingan atau 
pertunjukan saat hujan, juga mendukung suara 
secara maksimal saat konser.

JIS dilengkapi sound system canggih untuk 
mendukung konser berskala besar.

Dengan sejumlah spesifikasi tersebut, JIS sejajar 
dengan stadion modern di dunia seperti Allianz 
Arena di Munich, Jerman, serta Mercedes-Benz 
Stadium di Atlanta, Amerika Serikat.

LOKASI
VVF6+W4V, RT 1/RW 12, Papanggo, 
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI 
Jakarta – Kode Pos 14340

LUAS LAHAN
221.000 meter persegi (22,1 hektare)

KAPASITAS
82.000 Penonton

PEMILIK
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

DESAINER
PDW Architects

ARSITEK
Tiyok Prasetyoadi

BIAYA KONSTRUKSI
Rp 4,08 triliun

PELAKSANA
PT Jakarta Propertindo/Jakpro (Perseroda) 
dan KSO Pelaksana Proyek JIS 

MULAI PEMBANGUNAN
September 2019

SELESAI PEMBANGUNAN
April 2022

DESAIN JIS 
Desain bangunan utama Jakarta International Stadium (JIS) 
bertolak dari filosofi ikat kepala khas Betawi. 

Lubang-lubang kecil pada bagian depan 
mengambil filosofi gigi balang, ornamen khas 
Betawi. Lubang seperti ini juga didapati pada 
akses pedestrian sisi barat, timur, dan plafon 
sejumlah ruangan.

Selain estetik, lubang-lubang kecil berfilosofi 
gigi balang juga mendukung sirkulasi udara ke 
dalam bangunan stadion, sehingga mengurangi 
kebutuhan pemakaian mesin pendingin (AC).

Pemakaian energi baru terbarukan lewat solar 
panel sebesar 5,1 persen dari daya listrik yang 
dibutuhkan gedung. 

Pemakaian lampu light-emitting diode (LED) yang 
lebih hemat energi pada ruang dan taman stadion. 

Pemakaian sport lighting pada lapangan JIS 
khusus untuk kebutuhan siaran.

Dikuatkan dengan sertifikat Platinum dari Green 
Building Council Indonesia (GBCI), JIS menjadi 
stadion ramah lingkungan pertama di Indonesia yang 
mengusung konsep sustainability (keberlanjutan).

SUMBER: PT JAKARTA PROPERTINDO (JAKPRO), YOUTUBE ANIES BASWEDAN, BERITA MEDIA – DIOLAH | FOTO-FOTO: INSTAGRAM JAKINTSTADIUM, HIMAWAN_MURSALIM
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ANTARA
JIS        SUGBKDAN

Sejumlah pengamat dan ulasan media mencatat 
Jakarta International Stadium (JIS) memiliki beberapa 
keunggulan dibandingkan Stadion Utama Gelora Bung 

Karno (SUGBK), di antaranya:

KONSEP 
Beberapa konsultan asing yang mendesain stadion-

stadion klub Premier League Inggris didatangkan untuk 
membantu merancang desain JIS. Mengingat spesifikasi 
desainnya memang lebih baik, PT Jakarta Propertindo 
(Jakpro) pun menjamin konsep Stadion JIS lebih baik 

ketimbang SUGBK. Tidak hanya untuk standar menggelar 
pertandingan sepak bola, tetapi juga memenuhi standar 

untuk konser musik, pertunjukan hiburan, dan acara-acara 
lainnya. Selain itu, JIS juga memiliki sejumlah fasilitas lain 

seperti sky view deck dan jogging track. 

RAMAH LINGKUNGAN 
JIS menerapkan sistem zero run-off sebagai bagian dari 
konsep ramah lingkungan. Sistem ini memungkinkan air 
hujan yang jatuh dialirkan kembali melalui saluran air di 
Jakarta Utara. Alhasil, genangan air yang sering terjadi 

setelah hujan bisa diminimalisasi. Selain itu, rumput yang 
dipakai juga memenuhi konsep ramah lingkungan standar 
FIFA, yaitu rumput hybrid berjenis Zoysia Matrella serta 
rumput sintetis Limonta Mixto. Rumput-rumput jenis ini 
juga dipakai Stadion Allianz Arena di Munich, Jerman. 

ATAP BUKA-TUTUP 
JIS merupakan stadion pertama di Indonesia yang 

menggunakan sistem retractable roof (atap buka-tutup). 
Dengan demikian, pemakaian stadion bisa optimal karena 
tidak terganggu kondisi cuaca. Proses pengangkatan berat 

atap yang mencapai 3.900 ton dengan mesin hydraulic 
jack yang tersebar pada 16 titik stadion sejauh ini diklaim 

sebagai satu-satunya di Asia. 

AUDIO 
Sebagai multi-purpose stadium atau stadion multifungsi, 
JIS dilengkapi sound system berteknologi tinggi kreasi 
anak bangsa. Ini didukung dengan penutup atap yang 

didesain mampu membuat audio yang dihasilkan sound 
system terdengar lebih jernih dan lebih baik dibandingkan 

audio di SUGBK. 

FASILITAS JIS 
Selain kapasitas 82.000 penonton di stadion utama, 

Jakarta International Stadium (JIS) juga dirancang memiliki fasilitas berikut:

Sebanyak 200 tempat duduk khusus 
untuk difabel. 

Sky view deck 
pada ketinggian 70 meter.

Fasilitas umum seperti 
tempat ibadah serta fasilitas 
sosial yang mengutamakan 

seni, budaya, dan 
lingkungan.

Lahan parkir untuk sekitar 
500 mobil Lahan parkir 

khusus bus mampu 
menampung 76 bus.

Untuk ke depannya juga 
dirancang area komersial 

dan pengembangan secara 
keseluruhan mendekati 

Danau Sunter.

Ruang VIP, ruang ganti mewah, 
plaza, dan restoran

Dua lapangan untuk latihan.
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senggang

Demi lebih membumikan sistem meritokrasi serta 
menempa bibit dan talenta potensial, lima lapangan 
sepak bola dengan fasilitas berstandar FIFA juga 

dibangun di tengah perkampung an warga Jakarta. 
Satu lapangan untuk setiap wilayah dari lima wilayah 

kota di DKI Jakarta. Masing-masing lapangan memiliki 
rumput sintetis bersertifikat FIFA, backstop, lampu lapangan, 
serta sejumlah fasilitas penunjang lain.

Pembangunan lima lapangan sepak bola berstandar FIFA 
di perkampungan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur 
DKI  Jakarta Nomor 1262 Tahun 2021 tentang Penamaan 5 
Lapangan Sepak Bola Rumput Sintetis yang ditandatangani 
Gubernur Anies pada 21  Oktober 2021.

Pengenalan lima lapangan sepak bola berstandar FIFA di 
tengah perkampungan warga tersebut dilakukan langsung 
oleh Gubernur Anies dengan soft launching Lapangan Ingub 
Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat, 
26 November 2021.

Tidak seperti di JIS, pemanfaatan lima lapangan 
berstandar FIFA di perkampungan itu tidak berbayar alias 
gratis. Dengan demikian, kalangan menengah ke bawah juga 
bisa menikmati fasilitas ber standar internasional secara 
mudah dan gratis.

‘’Dipesankan secara amat tegas, bahkan dituliskan 
di sekeliling lapangan, bahwa lapangan ini tidak untuk 
dikomersialkan. Jangan sampai fasilitas ini jadi lapangan 
berbayar. Mengapa? Agar yang tak bisa bayar tetap bisa 
bermain. Biarkan klub-klub di perkampungan punya 
kesetaraan kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan 
berprestasi,’’ kata Anies dalam unggahan di akun Instagram-
nya, Minggu, 28 November 2021.

Ia mempertegas kembali fungsi dan pemanfaatan 
lapangan berstandar FIFA di perkampungan warga itu 
melalui unggahan program ‘Dari Pendopo’ di saluran 
YouTube pribadi tentang Ruang Ketiga, Ruang Interaksi yang 
Setara (Bagian 2), Minggu, 23 Januari 2022.

Lapangan-lapangan tersebut, demikian Anies, merupakan 
ruang ketiga untuk berinteraksi dan menciptakan kesetaraan 
bagi warga. Oleh karena itu, penggunaan berbagai fasilitas 
yang ada tidak di pungut biaya alias gratis.

‘’Saya sampaikan kepada seluruh jajaran, tempat ini 
standar FIFA, tapi tidak boleh berbayar. Biarkan setiap klub 
di Jakarta itu bisa bermain dengan kesempatan yang sama. 
First come first serve, siapa saja bisa pakai secara gratis,” 
ujarnya.

Untuk memastikan pemanfaatannya benar-benar gratis, 
Anies meminta dipasang tulisan yang sangat besar di setiap 
lapangan  bahwa lapangan berstandar FIFA itu benar-benar 
tidak untuk dikomersialkan. ‘’Pemprov DKI Jakarta tidak 
boleh mencari pendapatan dari fasi litas kelas dunia.’’ 

Begitulah Anies. Jika ia dicap sekadar menjadikan 
sepak bola sebagai alat politik, ngapain juga masih ribet 
membangun lima lapangan sepak bola dengan fasilitas 
berstandar FIFA di tengah perkampungan warga. Bukankah 
JIS sudah cukup berhasil menyedot perhatian dan apresiasi 
khalayak luas, bahkan melampaui wilayah Jakarta dan 
Indonesia?

Dalam diamnya Anies terus bekerja memberikan bukti 
cintanya kepada sepak bola Indonesia. Untuk sepak bola, 
ia berbuat lebih dari sekadar cinta, bahkan fanatisme, pada 
Persija Jakarta, tim idolanya. Bukti bahwa ia penggila bola 
(gibol) sejati. Masihkah ada yang me ragukannya? (kba)

Fasilitas Kelas Dunia
untuk Semua

Jika ada anggapan lapangan-lapangan sepak bola berstandar Asosiasi 
Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) di Jakarta International Stadium (JIS) 

terlalu elitis dan berbayar sehingga hanya bisa dinikmati kalangan tertentu, 
visi jauh ke depan Anies Baswedan, lagi-lagi, berbicara nyata.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut bermain sepak bola saat peresmian Lapangan Ingub Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat, 26 
November 2021 (atas), dan pengumuman lapangan tersebut tidak dikomersialkan. Lapangan Ingub Muara Angke merupakan satu dari lima lapangan berstandar 
FIFA yang dibangun Pemprov DKI di tengah perkampungan warga. FOTO-FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Lapangan berstandar internasional di 
tengah perkampungan ini diharapkan 
mampu melahirkan bibit-bibit pemain 

sepak bola kelas dunia.

Target pengguna masyarakat umum, 
khususnya kalangan menengah ke 

bawah yang selama ini berpeluang kecil 
bisa menikmati fasilitas berstandar 

internasional secara mudah dan gratis. 

Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta 
meluncurkan aplikasi olahraga E-Booking 
yang terintegrasi oleh JAKI. Masyarakat 

dapat mengunduh dan memanfatkan 
aplikasi ini untuk memakai lapangan dan 

fasilitas lainnya secara gratis.

JAKARTA PUSAT JAKARTA BARAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMURJAKARTA UTARA

LAPANGAN STANDAR FIFA
DI TENGAH PERKAMPUNGAN

Sebanyak lima lapangan sepak bola berstandar FIFA dibangun Gubernur DKI Jakarta di tengah perkampungan 
warga Jakarta. Masing-masing satu untuk setiap wilayah dari lima wilayah kota di DKI Jakarta. Pengenalan lima 
lapangan sepak bola ini ditandai soft launching Lapangan Ingub Muara Angke, Jumat, 26 November 2021.  

Masing-masing lapangan memiliki 
rumput sintetis bersertifikat FIFA, 

backstop, lampu lapangan, dan sejumlah 
fasilitas penunjang lainnya.

LAPANGAN INGUB SERDANG
Jalan Lapangan Pors 

RT 16 RW 4 Kelurahan Serdang,  
Kecamatan Kemayoran

LAPANGAN INGUB MUARA ANGKE
Jalan Dermaga 

RT 13 RW 11 Kelurahan Pluit, 
Kecamatan Penjaringan

LAPANGAN INGUB KEMANGGISAN
Jalan Anggrek Garuda, 

Kelurahan Kemanggisan, 
Kecamatan Palmerah

LAPANGAN INGUB JAGAKARSA
Jalan Sirsak, 

Kelurahan Jagakarsa, 
Kecamatan Jagakarsa

LAPANGAN INGUB KLENDER
Jalan Teratai Putih III, 

Kelurahan Malaka Sari, 
Kecamatan Duren Sawit

SUMBER: PEMPROV DKI, BERITA MEDIA (DIOLAH) – FOTO-FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN
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senggang

Tahun 2022 baru berusia tiga hari. Di Kampung Muka, 
Kelurah an Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta 
Utara, wajah- wajah sumringah menyambut kedatangan 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 
Senin itu memang hari bahagia, bahkan bersejarah, bagi 

 mereka. Sang gubernur datang untuk menyerahkan langsung 
IMB  Kolektif  bagi 1.000 kepala keluarga (KK). Artinya, mereka 
tidak perlu lagi waswas maupun takut digusur sebagaimana 
yang dirasakan di era  gubernur sebelumnya. Eksistensinya 
di kampung yang telah mereka huni selama puluhan tahun 
sudah resmi diakui negara.

Di Kampung Muka, Anies mewujudkan janji kampanyenya 
di Pilgub 2017. IMB Kolektif bakal sangat membantu warga 
dalam pemenuhan hak-hak dasar serta kebutuhan hidup 
mereka sehari-hari.

Masuk dalam 16 kampung kolaborasi Program Community 
 Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program 
(CIP), Anies pun berbahagia menyaksikan banyak kemajuan 
tercipta di Kampung Muka dalam empat tahun terakhir. 

‘’Kampung Muka menjadi bukti bahwa kita bisa 
menghilangkan kumuhnya, tanpa menghilangkan kampungnya,’’ 
kata Anies di laman Facebook-nya, Rabu, 5 Januari 2022.

Nah, di Kampung Muka ini pula Anies bersilaturahmi ke 
 kediaman Salim Abdullah, lelaki lulusan salah satu universitas 
terbaik di  Malaysia. Salim sudah hidup mapan di negeri jiran, 
tetapi sekitar 23 tahun silam memilih kembali ke tanah 
kelahirannya, Kampung Muka, yang kumuh diapit pertokoan 
dan pergudangan di kawasan Pademangan.

Salim dan istrinya, Priyanti, lantas mendirikan Taman 
Kanak-Kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). 
Saat ini sekitar 500 anak belajar di TK dan TPQ yang dikelola 
Salim dan istrinya.

‘’Pak Salim dan istrinya, Ibu Priyanti, percaya bahwa 
pendidik an mampu mengubah nasib seseorang menjadi lebih 
baik. Mereka bergerak untuk mendedikasikan hidup mereka 
pada Kampung Muka. Sejak 23 tahun lalu mereka mendirikan 
sebuah TPQ dan Taman Kanak-Kanak di Kampung Muka RW 
04 Kelurahan Ancol, Pademang an, Jakarta Utara,’’ tulis Anies 
di akun Instagram pribadinya.

Pasutri Salim-Priyanti, ujarnya menambahkan, percaya 
pendidik an mampu mengubah nasib seseorang menjadi 
lebih baik. Anies pun mengapresiasi pasutri ini yang telah 
menginspirasi anak-anak agar bermimpi lebih tinggi untuk 

meraih cita-cita. 
‘’Saya enggak mau anak-anak di sini sekolah sampai SMA, lalu 

 cepat-cepat kerja atau menikah. Saya ingin mereka, kalau bisa, 
sampai lulus kuliah atau bahkan meraih mimpinya yang lebih 
tinggi lagi,” kata Anies menirukan ucapan Salim.

Saat silaturahmi itu Anies didampingi Asisten Kesra Sekda 
DKI  Jakarta Uus Kuswanto. Sang gubernur lantas menanyakan 
apa saja yang sekiranya bisa dibantu Pemprov DKI untuk 
memfasilitasi pendidikan di Kampung Muka.

‘’Semoga apa yang dikerjakan Pak Salim senantiasa menjadi 
berkah dan semoga terus dilancarkan ikhtiarnya,” kata Anies. 

Aksi Heroik Khaerun
Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Januari 2022. Anies 

meng undang Khaerun, sopir bus Transjakarta yang beberapa 
hari sebelumnya viral di media sosial karena aksi heroiknya 
menggagalkan upaya bunuh diri seorang perempuan di Flyover 
Jembatan Tiga, Penjaringan, Jakarta Utara. 

Mengapresiasi
Teladan dan Dedikasi

Siapa pun orangnya serta apa pun 
latar profesi dan pekerjaannya, 

hal-hal mulia yang mereka ikhtiarkan 
selayaknya diapresiasi.

‘’Terima kasih, Pak Khaerun sudah menunjukkan 
respons sebagai seorang yang bertanggung jawab. Dalam 
peristiwa yang tidak terduga, Bapak memilih untuk peduli 
dan bertindak, memilih menyelamatkan sesama warga, dan 
tidak membiarkannya sendiri. Bapak adalah teladan bagi kita 
semua,’’ ucap Anies dalam unggahan video di akun Instagram-
nya, Jumat malam. 

Aksi heroik Khaerun berlangsung pada Selasa, 25 Januari 
2022. Sopir bus Transjakarta dari mitra Perusahaan Umum 
Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) ini melihat 
seorang perempuan bersiap melompat dari Flyover Jembatan 
Tiga. 

‘’Waktu itu saya tugas di Koridor 9 Pluit ke Pinang Ranti. 
Pas  sampai Jembatan Tiga yang pertama kali saya lihat riuh 
banyak orang. Pas saya lihat ke arah depan seorang wanita 
sekitar 20 tahunan berdiri di atas jembatan,’’ tutur Khaerun.

Saat itu pula ia melihat di bawah orang-orang ramai 
meneriaki perempuan tersebut. ‘’Jadi spontan saya buka 
jendela saya dari mobil. Saya coba rayu dan bujuk. Jangan 
lakukan, dek, jangan lakukan.’’ 

Khaerun lantas berusaha mengalihkan perhatian 
perempuan itu dengan menunjuk ke arah penumpang dalam 
bus. ‘’Dek, penumpang itu pada ngeliatin kamu, loh! Kamu 
enggak malu. Otomatis dengan sendirinya kan dia nengok. 
Setelah dia nengok, saya rangkul dan,  alhamdulillah, berhasil.’’ 

Melayat Rasdullah
Tanpa banyak narasi, Anies mengunggah di akun 

Instagram-nya momen melayat ke rumah almarhum 
Rasdullah, Ketua Serikat Becak Jakarta (Sebaja), di kawasan 
Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 6 April 2022 pagi. 

Berbaju koko putih dan berpeci hitam, Anies nampak 
berdoa di samping jasad Rasdullah. Ia juga berbincang 
dengan anggota keluarga almarhum di rumah duka yang 
sangat sederhana itu. 

Pada 2018, Rasdullah dan Sebaja menorehkan terobosan 
dengan mengenalkan pengoperasian becak listrik bertenaga 
surya dengan layanan berbasis online atau daring. Namanya 
pun cukup menggelitik, ‘Beol Cepirit’ – akronim dari Becak 
Online Cepat dan Irit. 

Becak listrik itu merupakan kreasi mahasiswa Universitas 
Indo nesia (UI) bekerja sama dengan Sebaja. Ciri khas becak 
listrik ini menggunakan roda belakang untuk berbelok, 
sedangkan becak  tradisional menggunakan roda depan untuk 
berbelok arah. Hingga saat ini Beol Cepirit masih dalam tahap 
uji coba.

‘’Becak itu ada aliran listrik lewat tenaga surya. Alhasil, 
bukan  seperti becak motor,’’ kata Rasdullah, Kamis, 15 
November 2018,  seperti dilansir sindonews.com. (kba)

Anies Baswedan bersilaturahmi ke kediaman pasutri Salim Abdullah-Priyanti di Kampung Muka RW 04 Kelurahan Ancol, 
Pademangan, Jakarta Utara, Senin, 3 Januari 2022. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Anies Baswedan menerima Khaerun, sopir bus Transjakarta yang menggagalkan upaya bunuh diri seorang perempuan, di 
Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Januari 2022. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Anies Baswedan melayat ke rumah duka almarhum Rasdullah, Ketua Serikat 
Becak Jakarta (Sebaja), di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 6 April 
2022. FOTO: TANGKAPAN LAYAR VIDEO DI INSTAGRAM ANIES BASWEDAN 
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resonansi

ADY AMAR
KOLUMNIS

Jika berbicara tentang tokoh atau pemimpin pada tingkat 
apa pun –teringat nasihat orang bijak– lepaskan kekaguman 
berlebih atasnya. Dengan begitu, kita bisa melihatnya secara 

objektif. Tidak terpelanting serta terjebak pada kultus yang bisa 
membutakan mata dan hati.

Sebenarnya itu bukan hal sulit jika berpedoman melihat 
 pemimpin dengan apa adanya. Cukup melihat sisi manusiawi 
yang nampak, yang semua mata bisa melihatnya, dan bisa 
merasakan kehadirannya. Maka akan muncul kekaguman 
sewajarnya.

Decak kagum berlebihan tidaklah perlu dimunculkan 
agar nalar untuk bersikap objektif tidak terbunuh. Cukup 
mengapresiasi  wacana kebaikan yang dihadirkan, juga yang 
dilakukan layaknya seorang pemimpin. Dengan narasi lain, 
mengapresiasi tidak sekadar pada apa yang diucapkan, tetapi 
juga yang dikerjakan.

Pemimpin yang baik tidak sekadar berbicara dengan 
retorika memukau. Lebih dari itu, ia dituntut bahwa apa yang 
diucap  mestilah menjadi pedoman untuk dikerjakannya. Tidak 
pula sekadar pandai berjanji, tetapi —lebih dari itu— mampu 
menepati janji-janjinya.  Kepada pemimpin yang demikian, 
apresiasi patut dihadirkan.

Anies Baswedan muncul sebagai pemimpin yang, jika 
berbicara, memukau pendengarnya. Anies tidak sekadar pandai 
berbicara,  tetapi —lebih dari itu— ia mampu mengeksekusi 
apa saja yang menjadi  janjinya. Dan itu untuk kebahagiaan 
warganya.

Anies bisa menjelaskan rencana yang akan dibuat dan,  lebih-
lebih, yang sudah dibuatnya dengan penjelasan yang runtut dan 
detail.  Dalam soal ini, ia tidak kalah dengan Presiden Ke-6 RI 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang jika berbicara memang 
memukau. 

Kelebihan Anies itu tidak jaim (jaga imej). Kalau perlu 
melucu, ya Anies melucu. Itu yang sekiranya tidak dipunyai SBY 
yang lebih me ngesankan formal.

Melihat penjelasan Anies yang runtut itu, tidak salah jika 
banyak orang terkagum dan muncul perkataan, ‘’Sepertinya Pak 
Anies itu tahu semuanya.’’ 

Anies tentu tidak tahu semuanya, apalagi bisa mengerjakan 
semua yang disampaikan. Namun, ia terlibat dari saat gagasan 
atas sesuatu itu muncul, lalu perencanaan dan pengerjaannya. 
Ia meng upayakan kerja kolaborasi dan itu melibatkan semua 
pihak. Bisa jadi itulah kelebihannya.

Maka, jika ke Jakarta, Anda akan banyak menemukan 
lampu abjad yang cukup besar bertengger di taman-taman dan 

Penyeberang an Orang (JPO). Pun, JPO baru dibangunnya. Tidak 
sekadar jembatan penyeberangan, tetapi tetap mengundang 
unsur keindahan dengan paduan lampu light-emitting diode 
(LED) warna-warni yang mencipta kan keindahan tersendiri. 

Anies dan, tentu juga timnya, memiliki sense of arts yang 
baik, menghadirkan Jakarta yang eksotis berkelas. Meski belum 
genap lima tahun, karya-karya Anies sebagai Gubernur DKI 
Jakarta bisa disebut spektakular. 

Beberapa gagasan memang dimunculkan gubernur 
sebelumnya, tetapi tidak sempat dikerjakan dengan 
pertimbangan tertentu. Anies hadir untuk menuntaskan 
pekerjaan tertunda itu dan hasilnya bahkan melampaui 
ekpektasi dari gagasan awalnya. 

Sebut saja kehadiran sebuah stadion sepak bola untuk 
klub Persija Jakarta yang digagas pada era Gubernur Sutiyoso, 
tetapi tidak ditindak lanjuti oleh para penerusnya: Fauzi Bowo, 
Joko Widodo, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Serasa janji 
tinggal janji.

Gubernur Anies kemudian hadir mengeksekusinya. 
Maka jadilah stadion bertaraf internasional bernama Jakarta 
International Stadium (JIS). Penantian panjang selama 13 tahun 
itu pun berakhir. 

Mantan Gubernur Sutiyoso terkagum dan berucap terima 
kasih kepada Anies. Rencana yang digagasnya belum terlaksana, 
tetapi berhasil dilunasi Anies secara kontan. Dalam sebuah 
wawancara,  Sutiyoso pun tidak segan mengakui bahwa kerja 
Anies itu kerja yang serba terukur. 

Sebuah pengakuan jujur dari seorang senior yang juga 
telah berjasa dengan serius membangun Jakarta. Transjakarta, 
setidaknya, itu juga karya Sutiyoso. Anies melengkapi sarana dan 
prasarananya.  Tentu pula banyak koridor baru dibangunnya.

Tidak berhenti di situ. Anies juga membangun sarana 
 transportasi terintegrasi, baik rute, manajemen, maupun 
pembayarannya yang dikenal dengan JakLingko. Inilah sarana 
terintegrasi antara bus besar, sedang, kecil, dan transportasi 
berbasis rel (MRT dan LRT). JakLingko hadir sebagai sarana 
transportasi alternatif bagi warga Jakarta untuk berhemat. 
Semua dihadirkan untuk memudahkan warga DKI Jakarta. 

Menghadirkan semua itu tentu bukan perkara mudah. 
Bukan pekerjaan mudah. Namun, semuanya bisa dikerjakan 
oleh pemimpin yang selalu memulai semuanya dengan gagasan, 
narasi, dan eksekusi (kerja). Seperti itulah pola kerja Anies. Dan, 
memang keren. (*)

Diterbitkan kali pertama di kbanews.com, 
Kamis, 31 Maret 2022.

Jakarta bagai Gadis Cantik
Tak Henti Bersolek

berbagai tempat strategis terbaca ‘Jakarta Kota Kolaborasi’. 
Seolah Anies, secara tersurat, ingin menyampaikan 

bahwa Jakarta dibangun bukan oleh gubernur seorang, tetapi 
melibatkan segenap jajaran dan warga masyarakat. Bukan 
klaim sepihak khas pemimpin pansos. Meski demikian, sebagai 
komandan, tentu Anies terlibat dan bertanggung jawab atas 
semuanya.

Terus Berhias
Pada 1987, Harry Sabar menciptakan lagu Lenggang Jakarta 

yang dinyanyikan Andi Meriem Mattalatta. Tembang oleh 
penyanyi ber juluk ‘Mutiara dari Selatan’ ini bertutur  tentang 
Jakarta tiga puluh lima tahun silam dengan penuh kebanggaan, 
seperti terangkum dalam bait pertama syairnya: 

Lenggang lenggok Jakarta
Bagai pinggul gadis remaja
Setiap pandangan s’lalu menatap
Penuh harapan untuk menjamah

Syair lagu nan riang tersebut dianggap pula sebagai lagu 
promosi untuk Kota Jakarta. 

Namun, tentu tidak bisa dibandingkan dengan Jakarta saat 
ini yang terus bersolek. Jakarta saat ini ibarat gadis cantik yang 
tak henti bersolek. Sepertinya terus ada yang baru di Jakarta. 

Teranyar, misalnya, Jembatan Penyeberangan Orang dan 
 Sepeda (JPOS) Pinisi Karet Sudirman. Jembatan penyeberangan 
dengan  bagian tengah menyerupai kapal pinisi. Tidak sekadar 
jembatan penyeberangan, tetapi unsur seni dan keindahan 
tetap dihadirkan. Instagramable banget.

Anies juga banyak melakukan revitalisasi Jembatan 



13
kba newspaper | Edisi 04 | 24 April 2022

 

KATA MEREKA

resonansi

Kita berterima kasih sekali 
kepada Pak Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan. Ini 
menjadi fasilitas yang sangat baik 
sebagai stadion home ground-nya 
Persija. Kami berharap JIS bisa 
membawa keberuntungan dan 
semangat baru bagi Persija ke 
depannya. Ini potensi yang sangat 
besar untuk JIS dimaksimalkan, 
bukan hanya bagi para Jakmania, 
tapi bagi pecinta sepak bola.

JIS Kebahagiaan Tak 
Terhingga bagi Persija
kbanews.com
Rabu, 16 Februari 2022

BENHARD SITORUS
CHIEF MEDIA AND MEMBERSHIP 
ENGAGEMENT PERSIJA JAKARTA

JIS, stadion sepak bola yang 
sudah lama dinantikan pecinta 

bola Indonesia. Bersyukur di 
era pemerintahan Pak Anies 
bisa diwujudkan. JIS akan 
membawa semangat baru. Kami 
menyambut baik Pak Anies yang 
telah menumbuhkan semangat 
sepak bola Indonesia dengan 
diwujudkannya JIS ini.

JIS Besutan Anies Dipuji 
Lagi, Wartawan Olahraga: 
Ikon Baru Sepak Bola 
Indonesia
kbanews.com
Minggu, 20 Maret 2022

MUSTOPA EL-ABDY
WARTAWAN OLAHRAGA BOLA.NET

Segala proses berat, tapi hasilnya 
luar biasa. Sekarang sudah 

bagus banget. Terima kasih kasih 
banyak, Pak Anies. Saya juga 
sebagai atlet, saya bangga. Saya 
melihat stadion ini (JIS) sangat 
keren.

Atlet Selancar Pun 
Kagumi JIS
kbanews.com
Selasa, 25 Januari 2022

SYADINE ARETHUSA
ATLET SELANCAR INDONESIA

Saya sebagai warga negara, 
khususnya Jawa Timur, punya 

rasa kebanggan, punya stadion 
(JIS) yang megah, masuk dalam 
10 besar dunia. Rancangan dari 
stadion ini luar biasa, kayak 
stadion di luar negeri, punya Real 
Madrid. Bangga juga kita sebagai 
warga negara.

JIS di Mata Mantan Striker 
Niac Mitra Surabaya 
Nanang Kus
kbanews.com
Minggu, 12 Desember 2021

NANANG KUSHARDIANTO
MANTAN STRIKER 

NIAC MITRA SURABAYA

JIS membuktikan ke dunia 
bahwa Indonesia, khususnya 

Jakarta, mampu membangun 
dan memiliki stadion megah 
berstandar internasional. Dengan 
adanya stadion, nantinya banyak 
orang yang akan datang. Di 
mana pun ada keramaian pasti 
ada peluang usaha. Ke depan 
ini akan menjadi kebanggaan 
masyarakat Jakarta. Saya berharap, 
jika nanti sudah beroperasi, agar 
pemerintah menjaga JIS agar 
tetap terawat. Jangan cuma hanya 
bisa membangun, tapi tidak bisa 
merawat.

ASSI: JIS Harumkan Nama 
Indonesia di Mata Dunia
kbanews.com
Kamis, 16 Desember 2021

AHMAD NURIL FAHMI
WAKIL SEKJEN ASOSIASI 

STREET SOCCER INDONESIA (ASSI) 

Jujur senang banget, dan ini 
pertama kalinya aku ke sini. Dan 

wow, di luar ekspektasi banget, 
apalagi pas masuknya. Dan ini 
bener-bener berkali lipatnya GBK 
ya. Stadion yang paling bagus 
di Indonesia baru di GBK. Dan 
ini bener-bener yang bikin aku 
speechless banget, enggak bisa 
berkata apa-apa. Aku pengen 
banget ngerasain main di sini.

Atlet Sepak Bola Putri: 
Stadion JIS Amazing, 
Beda, dan Unik
kbanews.com
Kamis, 9 Desember 2021

ZAHRA MUZDALIFAH
PEMAIN PERSIJA PUTRI DAN 

KAPTEN TIMNAS PUTRI INDONESIA

JIS akan menjadi branding 
Indonesia terhadap dunia 

internasional. Bangga sekali 
sebagai warga Jakarta, kita 
kini punya stadion pertama di 
Indonesia yang memiliki sertifikasi 
green building level Platinum, 
standar bangunan ramah 
lingkungan level tertinggi.

Puji Kemegahan JIS, 
CEO Sintesa Group: 
Saya Bangga Sekali
kbanews.com
Jumat, 25 Februari 2022

SHINTA WIDJAJA KAMDANI
CEO SINTESA GROUP

Harapannya dengan 
dibangunnya JIS 

dapat mendongkrak dan 
membangkitkan semangat para 
atlet muda untuk terus mengasah 
kemampuan, terutama dalam 
cabang olahraga sepak bola 
agar dapat bersaing di tingkat 
internasional. Selain itu, dengan 
dibangunnya JIS diharapkan dapat 
menciptakan pusat perekonomian 
baru agar dapat mendongkrak 
ekonomi di wilayah setempat.

Anggota ICCA Berharap JIS 
Dongkrak Semangat Atlet 
Muda Indonesia
kbanews.com
Sabtu, 18 Desember 2021

muhammad SUFI CAHYA M
ANGGOTA INDONESIA CONDITIONING 

COACHES ASSOCIATION (ICCA)

Ini bisa jadi contoh pemda 
yang belum mempunyai 
sarana prasarana sepak bola. 
Pemerintah daerah harus 
serius seperti yang dilakukan 
Anies Baswedan. Saya dengar 
wawancaranya. Dia serius 
membangun. Step-by-step, 
secara bertahap. Akhirnya 
beliau bilang, ‘Jangan dulu 
tepuk tangan sebelum 
stadion ini jadi. Kalau sudah 
jadi, barulah kita tepuk 
tangan sama-sama’.

Ini yang harus dicontoh. 
Kalau kita mau memakai 
anggaran daerah dan negara 
kan gak bisa sekaligus. Step-
by-step, tapi ada keseriusan 
seperti apa yang dilakukan di 
Jakarta. Ini kan sudah sangat 
luar biasa, selain ada Gelora 
Bung Karno (GBK) Senayan, 
ada juga Stadion JIS.

M. HANAFING IBRAHIM

Mantan Pemain Timnas 
Hanafing: Pemda Lain 
Harus Contoh DKI Cara 
Membangun Stadion
kbanews.com
Senin, 13 Desember 2021

MANTAN STRIKER NIAC MITRA DAN TIMNAS 
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The attractiveness of the Jakarta Governor Anies 
Baswedan is considered to be able to attract the 
attention of political parties to support him in the 

2024 presidential election. This attractiveness lies in his 
performance and achievements for almost five years leading 
the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta).

‘’Pak Anies’ performance is very good and it is directly 
felt by the community. This is the attraction of political 
parties to carry him in the next presidential election,” Ajeng 
Widya Prakasita, the academic at Sunan Ampel State Islamic 
University (UINSA) of Surabaya, told KBA News on Sunday, 
March 27, 2022.

Governor Anies, she added, could become a bone of 
contention for mid-level political parties, especially for the 

National Democratic Party (NasDem), the Prosperous 
Justice Party (PKS), the National Mandate Party (PAN), 

the United Development Party (PPP)  and the 
Democratic Party (Demokrat).

Moreover, according to Ajeng, the five parties 
so far do not have potential cadres to carry in 
the presidential election which will be held 

simultaneously with the legislative election on 
February 14, 2024.

‘’And this middle board party does seem 
interested in carrying Pak Anies. On many previous 
occasions we have seen this interest,” she said.

In recent times PPP has invited Anies to 
attend official party agendas and, likewise, 
NasDem, Demokrat, PAN and PKS. 

‘’Those are all ways of communicating with 
political parties who are exploring potential 
candidates, say Pak Anies, because they are often 
invited to party events,” said Ajeng.

Indeed, Anies often attends the invitation of a 
number of political parties at their official events. 
Most recently, he was present at the inauguration 
of the Jakarta Democratic Party (DPD) board on 
Tuesday, March 15, 2022. 

His presence successfully gained a huge 
attention from cadres of the party bearing the star 

of mercy. They cheered the names of Governor 
Anies and Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), 

chairman of the Democratic Party, for a duet in the 2024 
presidential election.

During a group photo session, hundreds of cadres and 
administrators of Democratic Party throughout the capital 
city who had just been inaugurated at the Grand Ballroom 
of JIExpo Kemayoran, Central Jakarta, started shouting the 
‘deadly’ duet Anies-AHY.

‘’Anies-AHY, Anies-AHY, Anies-AHY,” shouted the cadres 
with applause. ‘’Anies-AHY.. a deadly duet in 2024,” another 
cadre exclaimed.

Both Governor Anies and AHY complimented each 
other. AHY, the eldest son of the 6th President of the Republic 
of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), praised 
Governor Anies’ success in building Jakarta and Anies, 
likewise, also praised AHY. 

Most Liked Presidential Candidate 
The majority of public, indeed, wish Governor Anies 

to become the president to replace President Joko Widodo 
(Jokowi) in 2024. This is reflected in the release of the latest 
findings of Indonesia Political Opinion (IPO) entitled ‘The 
Dynamics of Social Issues and the Political Constellation of 
2024’.

According to the IPO Executive Director Dedi Kurnia Syah 
Putra, Anies was chosen at most to become president in 2024 
from elements of regional heads. ‘’The most appropriate 
regional heads and ready to run for president in the 2024 
presidential election,” said Dedi to KBA News on Monday, 
March 28, 2022.

Citing the IPO survey, the level of support for Governor 
Anies reached 19.5 percent, followed by Central Java 
Governor Ganjar Pranowo at 16.7 percent, and the Governor 
of West Java Ridwan Kamil or RK, as he is familiarly called, in 
third place at 7.1 percent.

‘’There is also Gorontalo Governor Rusli Habibie 3.6 
percent, East Java Governor Khofifah Indar Parawansa in the 
top five,” said Dedi.

The IPO survey was conducted from March 11 to 17, 
involving 1,220 randomly selected respondents from various 
regions in Indonesia. The method used is multi-stage random 
sampling with a survey margin of error of 2.9 percent at an 
accuracy rate of 95 percent. (kba)

Anies Gains
Public Attention 

and Support
Public follows Governor Anies Baswedan’s movements and actions because of his 

performance and achievements. It is not surprising that he is now a bone of contention 
from various political parties to nominate him in the 2024 presidential election.
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G overnor Anies Baswedan, as the locomotive driving the 
acceleration of Jakarta’s progress in all aspects, is able 
to take a comprehensive approach. In this regard, many 

achievements have been made but one of the dozens of populist 
policies with a comprehensive approach that he runs is the social 
space policy.

Two strategies that can be taken are to encourage inclusive economic 
growth and increase the effectiveness of social protection programs and 
economic empowerment of the poor and vulnerable groups.

On various occasions, Anies said that so far the Indonesian people 
have made shopping places as the third space in their daily lives after 
their homes, places of study and places of work. In fact, shopping 
places such as malls are not the right place to build a space for social 
interaction, harmony, equality and intimacy between residents.

It can be seen that in Jakarta there are many malls that are only 
visited by certain people with certain social strata that ordinary 
people cannot enjoy. Malls only show differences in the social strata of 
the society.

Anies wants to create a third space as a public space that can be 
enjoyed by all social levels regardless of their position and status, 
while enjoying the public space without having to let go of their actual 
social status. 

It is the equality and social justice that Anies wants to build in 
creating unity for a better and more advanced Jakarta as portrayed 
in his campaign slogan ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ (making 
a developed city for happier people) during the 2017 gubernatorial 
election.

For this reason, since 2018, DKI Jakarta Provincial Government 
has built various public spaces such as city parks, city forests, green 
lanes, sidewalks and pedestrian bridges or people’s crossing bridges 
(JPO). Until 2021, 296 city parks, 29 urban forests and 154 green 
lanes have been revitalized. 

At least 241 kilometers of sidewalks have also been built and 
revitalized throughout Jakarta with a complete street concept which 
fulfills all aspects, namely sidewalks that do not only function for 

pedestrians but offer multiple benefits.
According to Jamal Bake, public policy experts from the 

University of Indonesia (UI) as well as academics from the Halu Oleo 
University (UHO) in Kendari, Southeast Sulawesi, authority owners in 
Jakarta must use a comprehensive approach in formulating policies, 
administering government, development and public services.

A comprehensive approach means that the government must be 
able to identify all related issues, to find correct data, to understand 
the recipients of the benefits and their needs, the process, the outputs 
and what the current and long-term impacts are.

‘’It is clear that Anies, as the locomotive driving the acceleration 
of Jakarta’s progress in all aspects, is capable of doing that. Too many 
reputations have been made but at this moment I only see one of 
dozens of populist policies with a comprehensive approach that he 
is running, that is the social space policy,’’ Mr. Bake told KBA News in 
February this year.

He had read and heard directly from Governor Anies’ narration 
about the open public space for various benefits; as a space for 
interaction to build harmony and social intimacy, a place for walking 
and exercising in the morning and evening, and cycling in available 
spaces. 

‘’This is a very real result and has been exploited. The concept is 
clear that he really pays attention to who needs social space. It turns 
out that it’s not only residents of DKI but everyone who comes to 
Jakarta will definitely enjoy it. I myself live in Kendari and many local 
people come to Jakarta really enjoying the comfortable atmosphere 
of walking on the sidewalks, and relaxing in public spaces while 
drinking coffee peddled by tens or even hundreds of itinerant 
vendors, spreading in every corner of Jakarta, on every social space is 
available,’’ Bake added.

He mentioned three real benefits from a social space like the 
one Anies has built. First, it is as a space for social interaction, to 
build intimacy and social harmony as part of developing Indonesian 
civilization, health benefits for residents who live and are present in 
Jakarta as the capital and business city.

‘’The space becomes a place to exercise, relax and unwind by 
sitting on a neat, beautiful and comfortable sidewalk.’’

Second, in terms of the technical benefits, it makes the 
megapolitan city neatly organized and beautiful separated between 
tall buildings, neat gardens and sidewalks for playing and walking. 
There is a sense of justice in the use of space in this Jakarta area.

All are not only enjoyed by capitalists by staying in five-star hotels 
or by employees and managers who work in high-rise buildings, but 
also by residents on the outskirts of small people, ordinary people 
who are always walking around, playing along the streets and the 
available space.

This is, of course, not only now but forever Jakarta belongs to all 
levels of society;

The third, which is no less interesting, is the mushrooming 
phenomenon of traveling coffee and fresh drink traders and food 
vendors around or around tall buildings. With limited income, it is 
impossible for thousands of hotel and office employees in Jakarta to 
always eat and drink in restaurants with limited income. Therefore, 
the presence of these traders really helps them to eat and drink 
during working hours.

‘’That means providing economic benefits for lower-class citizens, 
both sellers and buyers, and having an impact on the revival of the 
populist economy in the megapolitan area of Jakarta,’’ said Bake. 

It is a fact, he added, that a policy is formulated and implemented 
with a clear concept formulated with a comprehensive approach and 
has been proven to provide broad benefits and impacts for all groups, 
owners of luxury hotel properties, office buildings, employees, small 
communities and all residents who are and visit Jakarta.

‘’This should be a model for building megapolitan cities anywhere 
in the country, especially if Mr. Anies is the locomotive for accelerating 
Indonesia’s progress, hahaha…, it’s definitely better,’’ Bake suggested.

An intelligent thinker always gives birth to good ideas and 
concepts. If the policy is right and the implementation is appropriate, 
the maximum results and benefits will be enjoyed by all citizens in 
this country, now and in the future. (kba)

Multi-Benefit Social Space: 
Jakarta Experience

Governor Anies Baswedan wants to create a third space as a public space that 
can be enjoyed by all social levels regardless of their position and status, while 
enjoying the public space without having to let go of their actual social status. 

Governor Anies Baswedan and family were ready to ride on a bicycle lane from a sidewalk on Jalan Jenderal Sudirman, Central Jakarta. PHOTO: TWITTER ANIES BASWEDAN
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