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Karakter sang kakek, Pejuang
Kemerdekaan-Pahlawan Nasional
AR Baswedan, serta visi dan polesan
ayah-ibunya yang pendidik menapasi
jejak keputusan dan kiprah Anies
Baswedan. Bagaimana ia menerapkannya
untuk menjawab berbagai tantangan
dalam dinamika politik praktis?

Anies Baswedan, AR Baswedan (sang kakek, kanan bawah),
dan Awad Rasyid Baswedan (ayah).
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Deklarasi nasional Relawan Anies P-24 di Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 27 Februari 2022. FOTO: RELAWAN ANIES P-24

Prestasi Anies Itu Garansi

R

elawan pendukung Anies Baswedan untuk maju pada kontestasi
politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terus bermunculan.
Di antara mereka adalah Relawan Anies P-24. Dari nama yang
mudah diingat ini, gampang pula ditangkap maknanya, yaitu Anies untuk
Presiden 2024.
Terbentuknya kelompok relawan tersebut cukup menarik. Awal
Desember 2021, sebuah komunitas beranggotakan berbagai etnis di
Sumatera Utara (Sumut) kompak bertemu membicarakan Pilpres 2024.
Kekompakan mereka terjaga karena sebelumnya sama-sama dalam
wadah Gerakan Nasional Cinta Prabowo (GNCP) yang mendukung
Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2019.
Hasil perbincangan menyepakati pembentukan wadah dukungan
bagi capres di Pilpres 2024. ‘’Semua kompak mendukung Mas Anies,’’ kata
Diding Kusnady, Ketua Dewan Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina
Relawan Anies P-24, kepada KBA News, Jumat, 22 April 2022.
Pada awalnya, ujar lelaki yang juga menjabat Sekretaris Wilayah
Paguyuban Pasundan Sumatera Utara itu menambahkan, kelompok
relawan itu hanya untuk lokal Sumut. Namun, mereka tetap membuka
peluang bergabung dengan relawan berskala nasional.
‘’Kalau ada nanti kelompok relawan yang ngajak bergabung, kita
bergabung saja. Kita jadi DPW (Dewan Pimpinan Wilayah)-nya untuk
Sumut,’’ kata lelaki yang lahir dan besar di Medan berdarah Bugis dari
pihak ayah serta Banten dari ibu tersebut.
Diding lantas membentuk grup WhatsApp (WA) kelompok relawan.
Dipilihlah nama Relawan Anies P-08. Makna P-08 adalah Presiden
Kedelapan RI.
‘’Lalu di-share-lah joint link-nya. Saya punya banyak grup WA.
Responsnya ternyata dari berbagai provinsi, dari Aceh sampai Papua
Barat. Dalam satu-dua hari itu dapat enam ratus orang. Sampai dibuat dua
grup WA.’’
Menyadari besarnya minat orang dari berbagai provinsi untuk
bergabung, para inisiator lantas bermusyawarah lagi menyangkut
cakupan geraknya: tetap dikhususkan untuk lokal Sumut atau berskala
nasional. Opsi kedua yang akhirnya disepakati.
Setelah itu, ujar Diding, ‘’Berbagi tugaslah kami. Ada kawan yang
ngurusi Sumut, saya nasional. Lalu saya buat WA grup nasional tanggal 14
Desember 2021. Itu awalnya.’’
Yang bergabung kemudian semakin banyak. Hasil semangat setiap
anggota grup yang juga menyebarkan tautan undangan bergabung ke
grup-grup WA lainnya. Dilakukan beberapa kali penyaringan untuk
memastikan yang bergabung serius mendukung Anies Baswedan.
‘’Dalam sosialisasi menjaring pengurus dan anggota relawan kami
lakukan dengan selektif, hanya yang serius mau mengisi pendaftaran di
sistem dengan identitas resmi serta menandatangani pakta intergritas.
Kami menghindari debat jika bertemu calon relawan yang tidak sevisi,’’
kata Diding.
Setelah filterisasi, koordinator di setiap provinsi dan daerah diberikan
mandat untuk membentuk kepengurusan DPW dan Dewan Pimpinan
Daerah (DPD).
‘’Syaratnya sudah terdaftar di sistem kita minimal seratus relawan.
Syarat lainnya, harus bisa menjangkau 50 persen kabupaten/kota.
Setelah itu baru kita berikan Surat Keputusan (SK) DPW-nya. Untuk

DPD kabupaten/kota seperti itu juga syaratnya. Kita ada pakta integritas.
Ada form kesediaan menjadi pengurus. Untuk (pengurus) pusat, harus
melampirkan CV (curriculum vitae),’’ ujar Diding, juga pencipta Mars
Relawan Anies P-24, menguraikan.
Setelah sejumlah kepengurusan terbentuk, pada Januari 2022 digelar
Rapat Daring Nasional (Radarnas) I untuk membahas visi-misi, tata tertib,
anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), termasuk pemilihan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Relawan Anies P-24.
‘’Terpilih Pak Mayor Purnawirawan Ghufron (sebagai ketum), tapi
beliau hanya mau sebagai pelaksana tugas (Plt) karena pertimbangan
kesehatan. Nah, baru di bulan April ini terpilih Dr. Syukri Batubara sebagai
ketua umum definitif.’’
Dalam Radarnas itu pula ditetapkan perubahan nama Relawan Anies
P-08 menjadi Relawan Anies P-24. Perubahan dilakukan setelah muncul
suara-suara keberatan mengingat 08 identik dengan Ketua Umum DPP
Partai Gerindra Prabowo Subianto.
‘’Akhirnya diubah menjadi P-24. Tetap ada ‘P’-nya, presiden. Doanya
tahun 2024 beliau (Anies Baswedan) jadi presiden,’’ ujar Diding yang juga
tercatat sebagai mahasiswa program doktoral di Universitas Pasundan,
Bandung, ini.
Setelah Radarnas I, baru secara resmi dilakukan deklarasi nasional
Relawan Anies P-24 pada Minggu, 27 Februari 2022. Lokasi deklarasi
nasional tidak di Jakarta, melainkan di Bekasi, Jawa Barat. Pada saat
bersamaan, deklarasi secara virtual juga digelar serentak di 23 DPW
untuk tingkat provinsi dan 171 DPD untuk kabupaten/kota.
Tentang tidak dipilihnya Jakarta sebagai lokasi deklarasi nasional,
Diding menyebutnya sebagai bentuk penghormatan kepada Anies.
Sang Gubernur DKI Jakarta ini selalu mengatakan bahwa ‘jangan adzan
sebelum masuk waktu shalat’. Maknanya, Anies tetap berkonsentrasi
menyelesaikan masa bakti sebagai gubernur hingga Oktober 2022,
sehingga belum mau berbicara terkait Pilpres 2024.
‘’DPW DKI Jakarta juga tidak kita munculkan saat deklarasi nasional.
(Jakarta) hanya sebagai peninjau,’’ ujar Diding.
Menjangkau Luar Negeri
Terhitung sejak Jumat, 8 April 2022, Syukri Batubara menjabat
Ketum DPP Relawan Anies P-24. Lelaki asal Sorkam, Tapanuli Tengah,
Sumut, yang pernah menjabat Dirjen Penyelenggaraan Pos dan
Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ini
pun memutuskan langsung tancap gas.
‘’Kita ini sungguh-sungguh bergiat bagaimana agar Pak Anies ini
menjadi presiden,’’ katanya kepada KBA News, Senin, 18 April 2022.
Ia telah menyiapkan sejumlah agenda krusial untuk membahas
serta menentukan program jangka pendek, menengah, dan panjang.
Ditegaskan pula bahwa kegiatan-kegiatan Relawan Anies P-24 didanai
sendiri oleh sesama relawan.
‘’Karena kita mau mandiri,’’ ujar Doktor Ilmu Hukum dengan jabatan
terakhir di Kementerian Kominfo sebagai Staf Ahli Menkominfo Bidang
Hukum ini.
Relawan Anies P-24, demikian Syukri, terbuka dan merangkul semua
masyarakat dari beragam profesi, pekerjaan, serta tidak membedabedakan basis primordial suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
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‘’Malah di Bali (Relawan Anies P-24) besar sekarang,’’ ujarnya.
Hingga menjelang pengujung April 2022, Relawan Anies P-24 telah
menjangkau hampir semua provinsi di Indonesia. Dari total 34 provinsi,
kata Syukri, ‘’Sekarang ini, alhamdulillah, sudah terbentuk 32 DPW dan
hampir 300 DPD. Yang belum Papua dan Papua Barat. Yang paling banyak
itu Aceh dan Sumbar. Alhamdulillah, ini akan berjalan terus. Tidak akan
mundur. Grafiknya naik terus.’’
Syukri bahkan menyatakan Relawan Anies P-24 telah terbentuk di
Malaysia. ‘’Setelah Lebaran, warga Indonesia di Mesir juga akan resmi
mendeklarasikan Relawan Anies P-24.’’
Ia bersyukur sosialisasi sosok Anies Baswedan oleh Relawan Anies
P-24, baik melalui media sosial maupun interaksi langsung, direspon
hangat dan positif masyarakat. Meski demikian, Syukri mengusulkan
ada sinergi dengan kelompok-kelompok relawan lain yang sama-sama
memperjuangkan Anies Baswedan menuju kursi presiden.
‘’Kita buat forum komunikasi antarrelawan di pusat sampai daerah
supaya tidak terjadi benturan di lapangan.’’
Sebagaimana Relawan Anies P-24, demikian Syukri, masyarakat
juga tidak menutup mata atas berbagai kesuksesan Gubernur Anies
Baswedan selama memimpin DKI Jakarta sejak Oktober 2017. Anies telah
melakukan berbagai terobosan serta inovasi untuk memajukan Jakarta,
termasuk mengatasi beragam persoalan yang ada.
‘’Masalah transportasi misalnya, sekarang alhamdulillah lancar. Per
soalan banjir juga tidak sampai berhari-hari, dua jam sudah surut.’’
Karena itu, tidak mengherankan jika Pemprov DKI Jakarta meraih
banyak penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Anies juga layak
mendapatkan dua jempol karena telah mengharumkan nama Jakarta
khususnya, Indonesia umumnya, di mata internasional.
Di antara sejumlah prestasi tingkat global itu, kata Syukri, saat ini Anies
menjadi Wakil Ketua C40 Cities mendampingi Gubernur Tokyo Yuriko
Koike. Bahkan, Anies juga pernah berbicara terkait perubahan iklim global
hanya dua menit, tetapi bisa memengaruhi Sekjen PBB Antonio Guterres.
Usulan Anies terkait pengurangan emisi karbon diterima.
‘’Dua menit pidato langsung jadi kebijakan PBB. Itu kan luar biasa.’’
Selain prestasi, ujarnya menambahkan, kepribadian Anies juga sangat
bagus. Ia pemimpin yang religius, jujur, cerdas, santun, tidak pernah
menyakiti orang, tidak pernah nunjuk-nunjuk orang. Meski dikritik,
diserbu kiri-kanan, Anies tidak melawan, tetapi action, melakukan sesuatu
yang menganulir omongan orang itu tanpa banyak bicara.
‘’Itu yang kita lihat dari Anies Baswedan, sehingga layak menjadi
pemimpin bangsa ini di tahun 2024. Pak Anies yang bisa mengubah
Indonesia menjadi lebih baik,’’ kata Syukri.
Ia mengakui tidak ada manusia yang sempurna. Manusia adalah
tempatnya khilaf dan salah. Pasti punya kesalahan, apalagi kalau dicaricari. Begitu pula dengan Anies Baswedan.
Syukri juga menepis keras tudingan Anies sebagai sosok intoleran.
Justru fakta berbicara sebaliknya. Anies dekat dengan tokoh-tokoh
semua agama. Banyak tokoh agama juga memujinya. Tidak hanya
karena bantuan kepada semua rumah ibadah, tetapi Anies juga sangat
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.
‘’Saya lihat komunitas Kristen, Katolik, Hindu justru mengatakan Pak
Anies inilah yang toleran dalam beragama,’’ kata Syukri. (kba)
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Perpaduan Sempurna
Karakter Kakek dan Cucu
Sejumlah nilai dan prinsip hidup yang dianut almarhum AR Baswedan,
sang Pejuang Kemerdekaan dan Pahlawan Nasional, diyakini menurun
kepada cucunya, Anies Rasyid Baswedan. Seperti apa?

Rektor Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia, Anies Baswedan pada sesi Pleno I bertema Political Change: The Dynamics of Domestic Transformations (Perubahan Politik: Dinamika Transformasi
Domestik) dalam ‘U.S. Islamic World Forum’ di Doha, Qatar, 29 Mei 2012. Dalam forum kerja bareng Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World dan Saban Center for Middle East Policy ini,
Anies menjadi panelis bersama Hossam Bahgat (Pendiri-Direktur Egyptian Initiative for Personal Rights, Mesir), Rached Ghannouchi (Co-Founder Ennahdha, Tunisia), serta Farah Pandith (Perwakilan Khusus
untuk Komunitas Muslim, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat). FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

S

ekitar 10 tahun Anies Rasyid Baswedan berada di Amerika
Serikat (AS) untuk merampungkan studi program master
di Universitas Maryland serta doktoral di Northern Illinois
University. Pada pengujung 2005, ia dan keluarga kembali ke
Indonesia, kemudian menorehkan sederet kiprah sebagai peneliti,
tokoh pendidikan, serta pelopor sekaligus penggerak berbagai
program pemberdayaan masyarakat.
Tercatat Anies pernah bergiat di lembaga-lembaga riset
seperti The Indonesian Institute dan Lembaga Survei Indonesia.
Ia juga menduduki jabatan national advisor di The Partnership
for Governance Reform. Pada 2007, ia diangkat menjadi Rektor
Universitas Paramadina, Jakarta, dan menorehkan catatan sebagai
rektor termuda di Indonesia kala itu pada usia 38 tahun.
Selama menakhodai kampus warisan cendekiawan Muslim
terkemuka Nurcholis Madjid tersebut, Anies menggagas dan
menelurkan berbagai terobosan dan inovasi. Tidak sebatas di internal
kampus, tetapi juga menjangkau Indonesia melalui Gerakan Indonesia
Mengajar serta berbagai turunannya seperti Kelas Inspirasi dan
Indonesia Menyala.
Namun, Anies tidak menyelesaikan masa jabatan periode kedua
(2011-2015) sebagai rektor. Pada 2013, ia memutuskan berkiprah
di dunia politik dengan mengikuti Konvensi Partai Demokrat guna
menjaring sosok yang diusung partai tersebut pada Pemilihan
Presiden (Pilpres) 2014. Inilah awal Anies berkiprah di politik praktis,
dunia yang sebelumnya ia hindari.
Dari 11 peserta dalam Konvensi Partai Demokrat itu, Anies
menempati posisi ketujuh. Tidak disangka, sehari setelah
pengumuman hasil konvensi, ia justru diminta menjadi juru bicara
pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang maju sebagai
calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di
Pilpres 2014 melawan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Pasangan Jokowi-JK memenangi kontestasi Pilpres 2014. Anies

kemudian ditunjuk sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan.
Namun, ia menjabat hanya 20 bulan karena per 27 Juli 2017 Presiden
Jokowi me-reshuffle-nya.
Berselang 59 hari kemudian, dinamika politik yang menarik
pun terjadi. Partai Gerindra pimpinan Prabowo dan Partai Keadilan
Sejahtera memutuskan mengusungnya sebagai Calon Gubernur DKI
Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno di Pemilihan Gubernur
(Pilgub) 2017. Pasangan Anies-Sandi memenangi kontestasi pilgub
dan resmi dilantik pada 16 Oktober 2017.
Lima tahun masa jabatan Anies sebagai gubernur berakhir pada
16 Oktober 2022. Ke mana ia bakal berkiprah, tetap di jagat politik
praktis atau undur diri?
Banyak kalangan mendorong Anies maju sebagai capres di Pilpres
2024. Relawan pendukungnya pun terus bertumbuhan di seantero
negeri. Namanya juga selalu masuk tiga besar hasil sigi berbagai
lembaga survei. Tidak jarang pula nangkring di urutan teratas.
Menjawab semua harapan dan dorongan agar ia maju sebagai
capres, sejauh ini Anies masih menahan diri tidak berkomentar.
‘’Jangan dulu adzan sebelum masuk waktu shalat,’’ katanya
menghindar karena masih ingin fokus merampungkan amanah
memimpin DKI Jakarta.
Optimisme dan Prasangka Baik
Anies telah jauh menyelami politik praktis. Namun, tidak sedikit
yang masih bertanya, faktor apa yang kali pertama membuatnya
meninggalkan kiprah di dunia riset dan pendidikan untuk mengarungi
politik praktis.
Jawabannya adalah faktor sang kakek, almarhum Abdurrahman
Baswedan yang akrab dipanggil AR Baswedan. Alur tentang faktor
sang kakek ini dipaparkan Muhammad Husnil dalam bukunya, Ketika
Anies Baswedan Memimpin - Menggerakkan, Menginspirasi (Mahaka
Publishing, 2017).
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AR Baswedan bermain biola disaksikan sang istri, Barkah Ganis,
di Surakarta, Jawa Tengah. FOTO: WIKIPEDIA

AR Baswedan (dua dari kiri) berpose dengan Menteri Luar Negeri H. Agus Salim (tengah) dan para anggota lain delegasi Indonesia usai penandatanganan
pengakuan Kemerdekaan dan Kedaulatan Indonesia oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Mesir Mahmoud El Nokrashy Pasha di Kairo,
Mesir, 10 Juni 1947. FOTO: WIKIPEDIA

Sebelum menerima undangan ikut Konvensi Partai Demokrat,
pada 10 Agustus 2013 Anies dan pamannya, Samhari Baswedan,
mewakili ahli waris menghadiri penganugerahan Bintang Mahaputera
Adipradana untuk AR Baswedan yang diserahkan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Bintang ini diberikan kepada mereka yang
secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian saat upacara 17 Agustus 2013 di Istana Merdeka, Anies
melihat Bendera Merah Putih dikerek sampai puncak.
‘’Saat itu saya membayangkan, saya berdiri di sini (Istana Negara),
mewakili kakek saya. Dia yang menghibahkan seluruh hidupnya untuk
perjuangan menaikkan bendera itu. Bendera yang naik ke atas sana itu
lewat iuran darah, iuran tenaga, iuran nyawa jutaan orang Indonesia.
Dan waktu itu kakek saya termasuk di dalamnya,’’ kata Anies saat
pidato deklarasi Konvensi Partai Demokrat di Hotel Sahid, Jakarta, 15
September 2013, yang dipaparkan Husnil dalam buku tersebut.
‘’Haruskah saya, bila bertemu kakek saya mengatakan kepada
beliau, saya tidak mau ambil jalan ini, tidak mau ambil mengurusi,
karena saya takut dikritik, dicaci. Karena wilayah politik sekarang beda
dari politik saat beliau terlibat. Pada saat mereka (pendiri bangsa)
terlibat, ini orang-orang yang menjaga integritas dalam berpolitik.
Hari ini, hal itu mengalami penurunan yang luar biasa.’’
‘’Haruskah saya bilang, maaf saya tidak mau, saya takut dikritik.
Di situ saya katakan, saya siap, saya akan hadapi ini semua, saya akan
lewati rute ini dan saya akan bilang bila bertemu, saya ikut turun
tangan seperti kakek saya memilih untuk turun tangan,’’ ujar Anies
menambahkan.
AR Baswedan wafat pada 16 Maret 1986. Prinsip hidup dan
kiprah perjuangan sang kakek semasa hidup sangat menginspirasi
Anies. Ia memang sangat dekat dengan AR Baswedan karena sejak
kecil tinggal bersamanya di Yogyakarta. Dengan demikian, Anies juga
mendapatkan bimbingan langsung dari sang kakek.
‘’Pengaruh kakeknya besar sekali,’’ kata Husnil kepada KBA News,
Selasa, 19 April 2022.
Ia bahkan meyakini sejumlah nilai yang dianut AR Baswedan
menurun kepada Anies. Bahwa AR Baswedan adalah seorang yang
optimistis. Di sisi lain, ketika ia mengambil tindakan itu sangat terukur.
Tidak pernah sembarangan dalam bertindak.
Misalnya, ketika mendirikan Persatuan Arab Indonesia (PAI)
pada 1934 yang mendukung kemerdekaan Indonesia, AR Baswedan
optimistis berhasil. Padahal, saat itu bukan perkara mudah mengajak
orang Arab menjadikan Indonesia sebagai Tanah Air menggantikan
Hadramaut (Yaman), asal orang-orang Arab di Indonesia. Apalagi
Indonesia masih dijajah Belanda.
‘’Nah, AR Baswedan itu orang yang optimis. 'Aku yakin (Indonesia)
bisa merdeka'. Bagaimana caranya, ya menggalang kekuatan,’’ ujar
Husnil.
Dilandasi optimisme, AR Baswedan kemudian luwes dalam
bersikap dan berteman. Orang yang optimistis itu husnudzon alias
tidak pernah berprasangka negatif. Maka rentang pertemanannya
sangat luas. Orang-orang dari beragam latar belakang agama, aliran
pemikiran, dan profesi, semua dijadikan teman.
‘’Di Yogyakarta, dia berteman dengan Romo Mangun (tokoh
Katolik) dan Affandi (pelukis). Beragama juga begitu. Dia tidak pernah
membatasi diri. Inilah tipikal orang yang berpikir optimistis,’’ kata
Husnil.
Yang demikian, ujarnya menambahkan, juga didapati pada diri
Anies. Gubernur DKI Jakarta ini orang yang sangat optimistis. Apa

AR Baswedan dan Anies Baswedan ketika remaja. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

yang sedang direncanakan diyakini bakal berhasil. Seperti kakeknya,
dalam mengambil tindakan Anies juga selalu terukur. Tidak gegabah
dalam mengambil keputusan.
Husnil memberikan contoh pelaksanaan ajang balap Formula
E. Anies terus bekerja merealisasikan programnya itu meskipun
mendapatkan kritik keras dari beragam kalangan. Usulan lokasi
balapan, mulai dari kawasan Tugu Monumen Nasional (Monas)
hingga Jalan Sudirman, juga ditolak.
‘’Banyak orang mengira bahwa ketika tidak mendapatkan izin
di Monas atau Sudirman, Mas Anies akan kalah. Enggak. Karena dia
optimistis, pasti ada tempat yang bagus. Sekarang malah tempatnya
di Ancol. Ini blessing in disguise. (Sirkuit) Formula E bersebelahan
dengan JIS (Jakarta International Studium). Itu dua monumen besar
karya Anies. Itu satu frame, JIS dan Formula E,’’ ujar alumnus UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, ini.
Anies juga dinilai tidak memiliki kecenderungan berpikiran
negatif. Dia selalu melihat peluang dari setiap persoalan yang muncul.
Karena itu, ia juga sigap menangani pandemi Covid-19 ketika banyak
orang masih bingung, bahkan stress, tentang yang harus dilakukan.
‘’Bayangkan, dalam situasi krisis, kalau tidak punya sense of
positivism, pasti ketemunya mentok terus. Mas Anies itu orang yang
selalu berpikiran positif. Mas Anies dalam memberikan perlindungan
kepada warganya paling depan, mulai dari penyaluran bansos, tes
kesehatan, ketika kena (Covid) sampai terakhir disiapkan lahan untuk
yang meninggal karena Covid,’’ ujar Husnil menguraikan.
Tentang hubungan pertemanan, katanya menambahkan, Anies
membangun pergaulan dengan semua kelompok masyarakat dari
beragam latar. Anies dekat tidak hanya kepada kelompok Islam, tetapi
juga dengan kelompok dari berbagai agama lain.
‘’Contoh paling mudah. Bagaimana mungkin dia mendapatkan
kepercayaan dari kalangan Kristiani untuk mendirikan gereja,
menghadiri Paskah, membuat kegiatan untuk menyambut Natal kalau
tidak punya pertemanan yang kuat dengan mereka. Itu kalau tidak
didasarkan pada pertemanan, susah. Apalagi dalam polarisasi yang
menguat, Mas Anies itu membangun jembatan.’’
Soal anggapan Anies dekat dengan kelompok Islam ‘garis keras’
(sebagaimana sebutan yang diberikan para pengkritiknya), bahkan
telah menjadi bagiannya, Husnil menilainya sebagai kesan dan
persepsi semata. Anies sendiri tidak begitu memedulikan persepsi
orang.

‘’Dia (Anies) tidak bisa kontrol (kesan dan persepsi orang). Yang
paling penting, apa yang bisa Mas Anies lakukan untuk mengatasi
problem di Jakarta, memberikan pelayanan kepada warga tanpa
melihat latar belakang.’’

Kemampuan Menulis dan Retorika
AR Baswedan juga sangat berperan membentuk kemampuan
Anies dalam menulis dan beretorika.
Menurut Husnil, ketika Anies masih duduk di bangku Kelas 3
Sekolah Dasar (SD), hampir setiap hari sang kakek meminta Anies
mengetikkan surat atau artikel yang akan dikirim ke teman-temannya
atau ke media. AR Baswedan mendiktekan, sementara Anies yang
mengetik.
AR Baswedan memang seorang penulis andal. Selain jurnalis,
juga seorang sastrawan. Bukunya yang terbit pada 1940-an, Bilik-bilik
Muhammad – Novelet Rumah Tangga Rasulullah SAW, bahkan masih
relevan hingga kini karena penulisannya sangat bagus.
‘’Kepintaran Mas Anies dalam memilih diksi, mengurai, dan
membentuk kalimat itu dibentuk Pak AR Baswedan ketika meminta
Anies untuk mengetik setiap hari saat masih SD,’’ kata Husnil.
Selain menulis, kemampuan Anies beretorika juga tidak lepas dari
pengaruh sang kakek. Sebagai tokoh masyarakat, AR Baswedan kerap
diundang berceramah atau mengisi kuliah di kampus. Anies kecil pun
selalu diajak, bahkan kerap digandeng ikut ke atas panggung.
‘’Dia lihat bagaimana suasana panggung. Dia lihat bagaimana
kakeknya ceramah. Karena ceramah ini bukan perkara mudah.
Setengah jam saja kalau tidak bisa dan biasa, keringat dingin itu.
Contoh ketika (Anies) ceramah di UGM habis tarawih (Kamis, 7 April
2022), itu satu jam kayak sebentar saja karena isinya padat dan Mas
Anies bisa membawakan dengan bagus. Apalagi Mas Anies itu, selain
retorikanya kuat, logikanya juga kuat,’’ ujar Husnil menguraikan.
Jika banyak orang beranggapan sebaliknya, bahwa keahlian
Anies beretorika dan berlogika itu sebagai kelemahan, bahwa Anies
dianggap hanya jago menata kata, Husnil memakluminya. Itu wajar
jika menggunakan persepsi orang kebanyakan.
‘’Karena banyak orang enggak bisa. Kalau Ada orang pintar banget,
susah dikalahkan, kita bilang saja itu kelemahan dia. Karena banyak
orang enggak bisa berlogika dan retorika sekuat Mas Anies, sehingga
banyak orang bilang dia cuma bisa kata-kata doang,’’ kata Husnil.
Yang pasti, sejauh ini dan selama memimpin DKI Jakarta, Husnil
melihat Anies tidak hanya mahir dalam mengolah kata, tetapi juga bisa
membuktikan yang dia sampaikan. Misalnya, terkait pembangunan
sarana dan prasana transportasi publik.
Menurut Husnil, transportasi publik di Ibu Kota tidak pernah
mendapatkan perhatian hingga masa kepemimpinan Sutiyoso.
Gubernur DKI Jakarta yang menjabat dua periode (1997-2007)
ini yang mengenalkan Transjakarta dengan mencontoh sistem
transportasi di Bogota, Kolombia, yang memang berstandar dunia.
Setelah era Sutiyoso, transportasi publik baru mendapatkan perhatian
serius di masa kepemimpinan Anies.
‘’Karena Mas Anies melakukan banyak perubahan. Artinya, dia
bisa kerja. Bukan hanya kata-kata. Pengakuan itu bahkan dari luar
negeri,’’ kata Husnil, merujuk penghargaan kelas dunia Sustainable
Transport Award (STA) 2021 yang diraih Pemprov DKI Jakarta atas
sukses mengintegrasikan tansportasi publik di Ibu Kota.
Begitulah Anies. Sang kakek, AR Baswedan, memang begitu
berpengaruh pada jalan hidupnya. Meski demikian, Husnil mencermati
bahwa Anies juga mengembangkan diri lebih jauh melalui serangkaian
pengalaman serta peristiwa yang dilaluinya, terutama ketika menjadi
mahasiswa.
‘’Kemampuan-kemampuan ini diturunkan secara tidak sadar
dari kakeknya dan Mas Anies mendapatkannya secara tidak sadar
juga. Kakeknya memberikan dasar. Tapi, di sisi lain, Mas Anies juga
mengembangkan sendiri lebih jauh. Itu perpaduan yang sempurna,’’
kata Husnil. (kba)
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Kekuatan Sentuhan Ayah-Ibu

Dari sang ayah, Anies Baswedan belajar
tentang keteguhan, ketegasan, integritas,
dan kesantunan dalam menanggapi
perbedaan pendapat. Pelajaran apa
yang dipetik dari sang ibu?

P

asangan suami-istri Awad Rasyid Baswedan-Aliyah Rasyid di
karuniai empat anak. Anies Rasyid Baswedan sebagai sulung, Eva,
Ridwan, dan Abdillah. Eva meninggal saat masih kecil dan Ridwan
pada 27 Mei 2017.
Selain sang kakek, AR Baswedan, ayah-ibu yang pendidik juga sangat
berperan membentuk sosok Anies. Keputusan mantap Anies menerjuni
politik praktis dengan mengikuti Konvensi Partai Demokrat 2013 juga
berkat dukungan penuh keluarga.
‘’Jangan mundur, bismillah,’’ kata Rasyid, sang ayah, seperti dipaparkan Muhammad Husnil dalam buku Ketika Anies Baswedan Memimpin Menggerakkan, Menginspirasi.
Dari sang ayah, ujar Husnil kepada KBA News, Anies belajar tentang
keteguhan, ketegasan, integritas, dan kesantunan dalam menanggapi
perbedaan pendapat. Di meja makan misalnya, sang ayah memfasilitasi
anak-anaknya untuk berdiskusi dan berdebat.
Rasyid tidak mengatur pikiran, tetapi mengajarkan cara dan adab
dalam mengungkapkan pikiran. Pada diri anak-anaknya ditanamkan
sejak kecil untuk menghormati berbedaan pendapat, termasuk jika berbeda pandangan dengan dirinya.
Dari sang ayah pula, demikian Husnil, Anies belajar ketajaman analisis yang di kemudian hari mendorongnya melahirkan Gerakan Indonesia
Mengajar (GIM). Dalam kacamata pandang Anies, satu dari sekian isu atau
persoalan pendidikan saat itu adalah distribusi guru yang kurang merata.
Ia lantas mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaik untuk mengajar
selama setahun di berbagai pelosok negeri dengan narasi memimpin itu
mendidik.
GIM juga terinspirasi dari program Pengerahan Tenaga Mahasiswa
(PTM) yang dirintis guru Anies, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada
(UGM) Koesnadi Hardjasoemantri. GIM tidak hanya membuat anak-anak
pelosok mendapatkan pelajaran yang bagus sebagai stimulus agar me
lanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, tetapi juga menempa para
mahasiswa yang dikirim.
Mereka kemudian, pada umumnya, tumbuh menjadi pemimpin pada
tingkatan masing-masing. Sebutlah Ayu Kartika Dewi, angkatan pertama
GIM, yang kini menjadi Staf Khusus Presiden Joko Widodo.
‘’Nah, kalau tidak punya kecerdasan analisis yang yang kuat, tidak
mungkin lahir Indonesia Mengajar,’’ kata Husnil, Selasa, 19 April 2022.

Kasih Ibu
Lebih dari dua bulan setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta,
pada momen peringatan Hari Ibu, Jumat, 22 Desember 2017, Anies
mengunggah foto-foto momen bersama sang ibu, Aliyah, di akun Instagram pribadinya. Publik pun semakin tahu apa, siapa, serta sejauh mana
sang ibu berperan membentuk karakter Anies.
‘’Ini adalah tentang Ibu. Namanya Aliyah. Lahir dan besar di kaki
Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat. Saat lulus SMP, di Kuningan
belum ada SMA. Ayahnya menitipkan pada kerabatnya di Cirebon supaya
anak perempuan ini bisa meneruskan SMA,’’ tulis Anies dalam unggahan
tersebut.
Ia lantas menceritakan perjuangan sang ibu merantau demi menimba
ilmu, tetapi menjadi bahan gunjingan orang di kampungnya. Kala itu
memang belum lazim anak perempuan meninggalkan rumah bukan karena menikah, tetapi karena bersekolah. Namun, tekad Aliyah terus ber
sekolah tidak berubah.
‘’Diantar kakak laki-lakinya, Ibu naik oplet ke Cirebon. Selesai SMA,
ia ingin jadi guru dan diterima di Unpad (Universitas Padjadjaran) Jurus
an Pedagogi (Ilmu Pendidikan), yang kemudian menjadi IKIP Bandung.
Tahun 1965, Ibu, seorang anak perempuan yang dulu digunjingkan di
kampung itu, menjadi anak pertama dalam sejarah keluarga besar yang
pernah ikut wisuda jadi sarjana. Sebuah lembaran baru bagi seluruh ke
luarga,’’ tutur Anies.
Setelah lulus, Aliyah mengajar di IKIP Bandung (kini Universitas Pendidikan Indonesia/UPI) hingga kemudian mutasi ke IKIP Yogyakarta (kini
Universitas Negeri Yogyakarta/UNY) karena menikah dengan ayahnya.

Anies Baswedan dan sang ibu, Aliyah Rasyid. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Pasutri ini bekerja sebagai dosen.
‘’Ibu masih mengandung anak pertamanya, yaitu saya, ketika harus
bolak-balik Yogya-Bandung karena sudah menikah, tapi masih harus
mengajar di Bandung. Hingga kini, 52 tahun kemudian, Ibu masih meng
ajar, masih membimbing disertasi dan masih terus dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan,’’ ujar Anies mengenang pada akhir 2017.
Sang ibu, katanya menambahkan, juga memiliki banyak anak angkat,
yaitu siswa-siswi perantau yang pernah bersekolah di Yogyakarta. ‘’Anak
angkatnya, umumnya dari daerah-daerah yang bersekolah di Yogya.
Mereka kini ada di mana-mana, bahkan salah satu anak angkatnya di
Sorong, Papua Barat, sana membuat masjid dan pusat kegiatan dengan
dinamai: Aliyah. Bersyukur beberapa waktu yang lalu sempat antar Ibu
menengok dia, yang kini telah jadi ‘orang’ di tanah asalnya di Papua.’’
Kepada KBA News, Sismono La Ode —penulis buku Anak Guru: Potret
Anies Baswedan Memetik Pelajaran Hidup dari Kedua Orangtuanya yang
Pendidik— membeberkan perihal sang anak angkat di Sorong itu. Nama
nya Syafruddin yang kini tercatat sebagai anggota DPRD Kota Sorong.
Bagi Anies, sang ibu merupakan pendidik pertama dan terutama.
Cinta, kasih, dan doa ibu mengalir tanpa batas. Dari sang ibu pula ia belajar
tentang kesetaraan kesempatan dalam pendidikan. Perjuangan sang ibu
juga diakui berdampak pada perubahan besar keluarganya.
‘’Kakek adalah seorang yang amat sederhana, hidup di kota kecil
dan dingin di kaki gunung, kesehariannya adalah usaha sarung tenun
tradisional di rumah. Tidak ada banyak bacaan. Tapi ia (Aliyah) rutin
dengarkan radio, ia dengarkan tamu-tamu dari jauh bertutur tentang kemajuan, tentang perubahan. Ia berkesimpulan: perempuan harus sekolah
hingga tuntas. Itu sesungguhnya adalah kisah perubahan. Memberikan
kesempatan belajar pada perempuan memiliki dampak lintas generasi,’’
ujar Anies.
Menurut Husnil, dari sang ibu, Anies juga belajar dari tentang ke
sabaran. Ia mencatat bagaimana Aliyah mengurangi kesibukan di luar
rumah agar memiliki lebih banyak waktu khusus untuk mendampingi
serta membimbing Anies sepulang mengikuti program pertukaran pe
lajar American Fields Service (AFS) Intercultural saat masih duduk di
bangku SMA.
Selama hampir setahun di Amerika Serikat (AS), Anies mengalami
gegar budaya. Selain perubahan cara berpakaian, ia juga menjadi lebih
kritis terhadap hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan yang baru dialami
di negara super power itu.
‘’Kalau Anies marah, ibunya sabar, mau nemenin, dipeluk, diajak
ngomong. Makanya dia (Anies), mau dihina, diapain saja, tetap sabar. Itu
ikut ibunya. Ibunya sabar sekali. Dia itu ngemong. Pak Anies juga itu kan
ngemong,’’ ujar Husnil.
Penilaian serupa disampaikan Sismono La Ode. Sebagai dosen, orang
tuanya juga menampilkan diri sebagai pendidik di rumah.
‘’Nilai-nilai itu ditanamkan sejak kecil. Ayahnya kalau ada aktivitas
sosial, seperti mengajar, kadang kala mengajak Mas Anies. Termasuk
Ibunya (juga mengajak Anies). Di rumah ada makan bersama sambil bercerita sesuatu yang inspiratif. Orang tuanya benar-benar guru, digugu lan
ditiru (dipercaya dan bisa menjadi teladan).’’
Menurut Sismono, dari sang ayah, Anies meniru keteguhan, ketegas
an, gaya komunikasi yang sistematis dan runtut, serta harus berbasis fakta
dan data. ‘’Makanya waktu Pak Anies diserang di sana-sini ketika (meng
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SEKILAS TENTANG ORANG TUA ANIES

hentikan) reklamasi, beliau tetap teguh. (Prinsip) itu (tertanam) dari
orang tuanya.’’
Sementara dari ibunya, demikian Sismono, Anies mendapatkan nilainilai kelembutan, keramahan, dan tidak ada rasa dendam. Karena itu pula,
selama ini dan khususnya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies
tidak pernah bereaksi ataupun membalas ketika dikritik, dihina, bahkan
difitnah.
‘’Keramahan, mudah senyum, bahasa yang lembut dan tidak ada dendam, itu dari ibunya,’’ ujar Sismono yang sempat berguru kepada Aliyah
di UNY.
Ibunya juga, demikian Sismono, mengajarkan kepada anak-anaknya, termasuk Anies, untuk berani menghadapi masalah. Bahkan, ketika
masih kecil Anies pernah berkelahi dan dikeroyok teman-teman sebayanya. Sang ibu bukannya membela, tetapi malah membiarkan.
‘’Biar Pak Anies itu memahami sebagai anak itu harus bisa strong,
survive.’’
Kelak pun Anies berani menghadapi risiko atas keputusan atau
keyakinan yang diperjuangkan, termasuk saat kuliah dan menjabat Ke
tua Senat Mahasiswa UGM. Kala itu di era Orde Baru yang represif, Anies
memimpin serangkaian aksi menentang kebijakan rezim hingga membuatnya berhadapan dengan aparat. Ia bahkan sampai berdarah-darah
dalam demonstrasi menentang pembreidelan Majalah TEMPO, Majalah
Editor, dan Tabloid DeTik.
Tidak hanya itu, dalam berbagai kasus lain Anies sempat diteror
hingga membuatnya harus berpindah-pindah tempat. Namun, Aliyah
tenang-tenang saja menghadapinya.
‘’Bu Aliyah juga ditelepon (gelap), bahkan diancam anaknya hilang.
Dia jawab dengan diplomatis, tidak ada masalah. Anaknya enggak salah
kalau itu memperjuangkan kebenaran. Jadi spirit perjuangannya sudah
ditanamkan sejak kecil. Tidak perlu takut kalau benar,’’ tutur Sismono.
Ia mengungkapkan semua itu tidak hanya berdasarkan informasi
yang didapat, melainkan juga karena memang mengenal dekat orang tua
Anies. ‘’Kebetulan ayahnya orang pergerakan dulu, aktivis. Sama dengan
kita. Kalau kita bertemu dengan dia, bercerita spirit perjuangannya dulu,’’
ujar aktivis asal Muna, Sulawesi Tenggara, yang menamatkan kuliah S1 di
UNY dan S2 di UGM ini.
Terlebih dengan Ibu Aliyah, dosennya di UNY, yang dikenal terbuka
kepada para mahasiswanya. Sismono bahkan kerap menginap di kediam
an orang tua Anies.
‘’Datang kali pertama ke rumahnya malam-malam. Waktu itu (Ibu
Aliyah) masih pelihara penyu. Ketika pintu dibuka, (penyu) keluar, hilang.
Kita jadi enggak enak. Tapi tidak apa-apa,’’ kata Sismono mengenang dibumbui tawa.
Para mahasiswa juga semakin dekat dengan Aliyah karena ibunda
Anies ini juga bergiat di Yayasan Orbit yang menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa. Aliyah tidak hanya mengandalkan dana dari yayasan tersebut, tetapi juga mengusahakan dari sumber lain jika ada mahasiswa yang
membutuhkan tapi kuota habis.
Yang demikian pernah dialami Syafruddin, anggota DPRD Kota Sorong. ‘’Waktu itu kuota sudah habis. Bu Aliyah menelepon teman-temannya untuk membiayai kawan saya itu. Itu sangat mengesankan bagi dia
sampai dia membuat sekolah di Sorong atas nama Bu Aliyah,’’ ujar Sismono. (kba)

AWAS RASYID BASWEDAN lahir pada 21 September 1932 di Kudus, Jawa Tengah. Pendidikan tinggi hingga master pada Jurusan Ekonomi, Universitas
Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Terhambat meraih gelar doktor semata karena persoalan teknis administrasi meski sudah diupayakan berkali-kali untuk
mengatasinya. Menjadi mahasiswa pada 1950-an dan pernah menjabat Sekjen Dewan Mahasiswa UII. Tamat kuliah mengabdi di almamaternya, pernah
menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Wakil Rektor UII. Wafat di Yogyakarta pada 13 September 2013 ketika Anies sedang mengikuti tahapan Konvensi
Partai Demokrat. | ALIYAH RASYID lahir pada 20 Maret 1940 di Kuningan, Jawa Barat. Menempuh S1 di Unpad Bandung yang kemudian menjadi IKIP
Bandung (kini UPI), S2 dan S3 di IKIP Jakarta (kini Universitas Negeri Jakarta/UNJ). Setelah sempat mengabdi di IKIP Bandung, karena mengikuti sang
suami, Aliyah lantas pindah mengajar ke IKIP Yogyakarta (kini UNY) hingga menjadi guru besar.
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Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri upacara Melasti bersama warga Hindu se-Jabodetabek di Pura Segara Cilincing, Jakarta Utara, 11 Desember 2019. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Beban Psikologis Umat Diangkat,
Tenun Kebangsaan Dirajut
Kemerdekaan sejati ditandai dengan hadirnya persatuan dan keadilan sosial.
Konsistensi ikhtiar Anies Baswedan mewujudkannya pun diapresiasi banyak kalangan.

S

ebuah tulisan dimuat di halaman opini Harian KOMPAS edisi Selasa,
11 September 2012. Judulnya cadas sekaligus tegas, Ini soal Tenun
Kebangsaan. Titik! Penulisnya Anies Baswedan.
‘’Republik ini tidak dirancang untuk melindungi minoritas. Tidak juga
untuk melindungi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi
setiap warga negara, melindungi setiap anak bangsa!’’
Begitu bunyi paragraf pembukanya. Lalu, tiga kalimat pertama dalam
paragraf kedua tertulis: ‘’Tak penting jumlahnya, tak penting siapanya.
Setiap orang wajib dilindungi. Janji pertama Republik ini: melindungi
segenap bangsa Indonesia.’’
Dalam artikel itu Anies juga mengupas tentang kebinekaan.
Ditulisnya, kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia perlu dirayakan
sebagai bentuk mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka yang
utama dan terus diupayakan adalah persatuan yang diikhtiarkan manusia
melalui usaha untuk menghadirkan keadilan sosial.
‘’Kebinekaan di Nusantara adalah fakta, bukan masalah! Tenun
kebangsaan ini dirajut dari kebinekaan suku, adat, agama, keyakinan,
bahasa, geografis yang sangat unik.’’
Setiap benang dalam tenunan itu membawa warna sendiri.
Persimpulannya yang erat menghasilkan kekuatan. Perajutan tenun
ini belum selesai. Ada proses terus-menerus serta dialog dan tawarmenawar antarunsur yang berjalan amat dinamis di setiap era. Setiap
keseimbangan di suatu era bisa berubah pada masa berikutnya.
Menjaga tenun kebangsaan dengan membangun semangat saling
menghormati serta toleransi itu baik dan perlu. Di sini pendidikan
berperan penting. Namun, itu semua tak cukup dan takkan pernah cukup.
Menjaga tenun kebangsaan adalah juga dengan menjerakan setiap
perobeknya. Bangsa dan negara ini boleh pilih: menyerah atau ‘bertarung’
menghadapi para perobek itu.
Anies menegaskan, janganlah bangsa ini dan pengurus negaranya
mempermalukan diri sendiri di hadapan penulis sejarah bahwa bangsa
ini gagah memesona saat mendirikan negara bineka, tetapi lunglai saat
memertahankan negara bineka.
Republik ini didirikan oleh para pemberani: berani dirikan negara
yang bineka. Menjadi pengurus negara, itu diuji memiliki keberanian
untuk menjaga dan merawat kebinekaan tanpa syarat.
‘’Biarkan kita semua —dan kelak anak cucu kita— bangga bahwa
Republik ini tetap dirawat oleh para pemberani.’’
Seturut tulisan opini tersebut, dalam berbagai kesempatan maupun
acara, tidak terhitung lagi betapa Anies senantiasa menekankan
pentingnya merawat tenun kebangsaan. Bahwa menjadi satu bangsa,
yaitu bangsa Indonesia dari sebelumnya berbangsa-bangsa, merupakan
keputusan bersama.
Misalnya, dalam unggahan video memperingati Hari Sumpah
Pemuda di akun Facebook-nya, Kamis, 28 Oktober 2021, ia menyatakan

bahwa pelajaran penting yang jarang disadari dari peristiwa tersebut
adalah keberhasilan pemuda pada masa itu membentuk jalan sejarah
untuk menghadapi ketidakadilan (kolonialisme).
Jalan sejarah yang dimaksud Anies adalah kesadaran serta keyakinan
bahwa kemerdekaan sejati akan dapat dicapai ketika yang berbeda asalusul dan latar belakang bersedia serta sanggup bersatu dalam tujuan.
Itulah esensinya.
‘’Kita perlu sadari Indonesia adalah persenyawaan, unsur-unsur
bangsa ini bergabung dan membentuk entitas baru: Indonesia,” ujarnya.
Bukan percampuran yang membentuk entitas baru, melainkan
persenyawaan. Bila diuraikan, persenyawaan ini akan kembali menjadi
unsur pembentuknya dan kemudian hilang. Bersatu dalam tujuan tidak
berarti menghilangkan elemen-elemen pembentuknya. Yang Minang
tetap Minang, Sunda tetap Sunda, Bugis tetap Bugis, dan lainnya. Semua
tidak berubah, tetapi bersenyawa membentuk entitas baru bernama
Indonesia.
‘’Nah, selama ini yang sering terjadi adalah pada saat kita
membaca Indonesia justru fokus dan menonjolkan pada unsur-unsur
pembentuknya, padahal kita perlu fokus pada ke-Indonesia-annya,” kata
Anies menguraikan.
Anies melihat Indonesia, dalam istilahnya, sebagai tenun dengan
benang lintas agama dan keyakinan, geografis, budaya, adat, dan bahasa
yang menghasilkan mosaik luar biasa indah. Diistilahkan tenun karena
harus dijaga keeratannya. Jika robek, ditisik sehebat apa pun, dengan alat
dan cara apa pun, tidak akan bisa kembali seperti semula.
Maka, demikian Anies, negara harus hadir untuk menjaga ikatan
tenun itu dan berani untuk bertindak. Tenun itu dijaga kuat dengan
pendidikan, toleransi, dan penegakan hukum.
Jika para pendiri bangsa merajut tenun kebangsaan dengan
keberagaman, tugas seluruh masyarakat Indonesia kini adalah
merawatnya. ‘’Ikhtiar itu berupa mempersatukan kebinekaan,” kata Anies
seperti dilansir okezone.com, Senin, 10 April 2017.
Berbagai Ikhtiar
Sebagai pemimpin di DKI Jakarta, Anies terus berikhtiar merawat
tenun kebangsaan dengan membuka dialog dengan semua kalangan
masyarakat. Ia ingin mengajak dan menyatukan seluruh warga Jakarta
untuk bersama-sama mewujudkan prinsip utama dari isi Pancasila, yaitu
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sejauh ini berbagai ikhtiar Anies merawat tenun kebangsaan itu
diapresiasi banyak kalangan.
Geisz Chalifah, produser Jakarta Melayu Festival, dalam tulisan di
kolom republika.co.id, Selasa, 3 September 2019, menyatakan, Anies hadir
di tengah ingar bingar tak menentunya situasi, tetapi langkahnya terukur.
Ucapan-ucapannya juga menenangkan.

Anies hadir ke semua komunitas keagamaan: Hindu, Buddha,
Khonghucu, Katolik, Protestan, juga Islam. Ia tiada henti berusaha
menenun kain yang sobek, merajut yang tercerai, menyembuhkan luka
yang menggores.
‘’Dia mendatangi semua komunitas keagamaan, membantu renovasi
vihara, berdialog dengan masyarakat Hindu, merayakan ulang tahun
gereja, semua disapa, semua didengar, dan semua mendapat kesetaraan,”
tulis Geisz.
Dengan demikian, ujarnya menambahkan, beban psikologis umat
diangkat dan tenun kebangsaan dirajut. Anies juga hadir memberikan
suasana kebersamaan dan kesetaraan kesempatan.
‘’Anies adalah gubernur yang membebaskan, merajut yang tercerai,
menyembuhkan yang terluka. Jakarta baru, Jakarta untuk semua.”
Dialog dengan semua kalangan, sebagai aksi nyata merajut tenun
kebangsaan, adalah membangun jembatan yang memfasilitasi pengertian
sesama warga demi persatuan.
‘’Sebagai pencetus istilah ‘Tenun Kebangsaan’, tentu tidak mungkin
Anies Baswedan intoleran,” tulis Yamadipati Seno, Redaktur mojok.co,
Selasa, 11 Desember 2018.
Ia pun memuji pemikiran Anies. ‘’Kita semua juga tahu bahwa beliau
adalah orang yang konsisten dan pasti menjaga tenun kebangsaan di
Jakarta selama menjabat sebagai gubernur.’’
Arif Rahman, Editor jurnalmedan.pikiran-rakyat.com, menulis, sudah
menjadi pengetahuan umum Anies adalah sosok religius dan dekat
dengan ulama. ‘’Ia juga dekat dengan pemuka agama lain sebagaimana
konsep Tenun Kebangsaan yang dicetuskannya beberapa tahun lalu,”
tulisnya di media tersebut, Senin, 10 Januari 2022.
Menanggapi pertemuan Pengurus Wilayah Pemuda Katolik DKI
Jakarta dengan Gubernur Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan,
Kamis, 3 Maret 2022, Tatak Ujiyati —Anggota Tim Gubernur untuk
Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta— menyebutnya sebagai
dialog produktif sekaligus bantahan bagi yang kerap mengaitkan Anies
dengan politik identitas.
‘’Tuduhannya politik identitas, faktanya Anies melindungi semua
komunitas etnis & agama. Ia setia merajut tenun kebangsaan. Tak
berubah dari dulu sampai sekarang,” ucap Tatak lewat akun Twitter-nya
yang dikutip KBA News, Jumat, 4 Maret 2022.
Rahudman Harahap, mantan Wali Kota Medan yang juga tokoh
sentral Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut), sependapat bahwa Anies
merupakan sosok yang setia merajut tenun kebangsaan.
‘’Dia (Anies) seorang penenun kebangsaan. Perawat kebinekaan di
republik ini. Maka, Anda jangan heran kalau saya bersimpati padanya,’’
katanya kepada Aulia Andri, Ketua Sekretariat Nasional Puan Maharani
Peduli (Seknas PMP) Sumut yang juga Wakil Ketua PCNU Medan, di
kolom ‘Publika’ rmol.id, Jumat, 1 April 2022. (kba)
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Jakarta Simpang Temu
Umat Beragama di Indonesia
Pemicu utama konflik antarumat beragama
adalah ketimpangan kesejahteraan. Bagi
Anies Baswedan, tugas gubernur adalah
membangun suasana persatuan dengan
cara membereskan ketimpangan itu.

S

abtu, 1 Juli 2017, Anies Baswedan menjadi salah seorang pembicara
pada sesi diskusi dalam Kongres Diaspora Indonesia di Jakarta.
Anies berbicara dalam forum itu, tiga bulan setelah memenangi
Pilkada DKI Jakarta. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno
ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh KPUD DKI
Jakarta pada 5 Mei 2017.
‘’Saya punya tanggung jawab menjaga kebinekaan. Ada isu soal
identitas dan disparitas. Ini harus diselesaikan beriringan sehingga ketika
ada perbedaan, mengelolanya mudah,” kata Anies saat itu seperti dirilis
BBC Indonesia.
Pembicara kunci pada sesi diskusi tersebut adalah mantan Presiden
AS Barack Obama. Obama menyebut bahwa persatuan antarkelompok
agama merupakan ciri khas Indonesia. Kebinekaan tidak hanya nampak
pada konstitusi, tetapi rumah ibadah pun bisa berdiri bersebelahan.
Kebinekaan di Indonesia harus terus diperjuangkan.
Anies tak menampik situasi kebinekaan menurun saat Pilkada DKI
Jakarta 2017. Namun, kondisi antarumat beragama itu bakal mem
baik seiring selesainya tahapan pilkada. Alasannya, pada prinsipnya
masyarakat Indonesia memiliki sikap toleran, tetapi tidak terlepas dari
masalah.
Menurut Anies, ketimpangan kesejahteraan berpotensi jadi pemicu
utama konflik antarumat beragama. Dia pun berjanji menghadirkan
peluang ekonomi yang sama bagi setiap warga Jakarta.
‘’Disparitas di Jakarta itu dahsyat, yang miskin, yang tidak bekerja,
yang tidak sekolah. Tugas gubernur adalah membangun suasana
persatuan itu dengan cara membereskan ketimpangan,” ujar dia.
Kini, hampir lima tahun Anies menjabat sebagai Gubernur DKI
Jakarta. Kendati belum sepenuhnya sempurna, satu per satu ketimpangan
tersebut dibereskan.
Dalam bidang sosial dan kesejahteraan, misalnya, ada program
Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), yaitu program peningkatan kesejahteraan
pekerja atau buruh dengan meringankan biaya transportasi, pangan, dan
pendidikan bagi anak pekerja DKI Jakarta. Pada periode Oktober 2018
hingga September 2019, sebanyak 18.153 KPJ dibagikan. Pada 2020,
sebanyak 23 ribu KPJ didistribusikan.
Lalu Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Penerima KPDJ
pada tahap pertama sebanyak 7.137 dari total jumlah dalam Basis Data
Terpadu 14.459 orang. Pada 2020, penerima KPDJ dan Kartu Lanjut Usia
(KLU) sekitar 42.265 orang dengan wilayah pendistribusian sebanyak
119 titik.
Berikutnya Kartu Bantuan Sosial yang terdiri dari Kartu Jakarta Pintar
Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Kartu Anak
Jakarta (KAJ). Ada pula Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program
pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Program ini
diselenggarakan sejak 2007 di bawah naungan Kementerian Sosial.
Lalu program Berdaya Bersama, di antaranya, berupa Jakpreneur
dan Jakarta Creative Hub. Jakprenuer merupakan platform untuk
memberdayakan usaha kecil, mikro, dan menengah. Sedangkan Jakarta
Creative Hub mendukung industri kreatif di Jakarta.
Merealisasikan gagasan ruang ketiga, Anies menghadirkan sarana
dan prasarana yang ramah lingkungan dan ramah manusia. Dalam bidang
transportasi, misalnya, kini warga Jakarta bisa menikmati JakLingko,
MRT, LRT, Transjakarta, railing, commuter line, bus sekolah, dan bus
wisata Jakarta. Transit-oriented development (TOD) atau pengembangan
berorientasi transit bukan sekadar wacana lagi.
Sejumlah taman kota direvitalisasi sehingga lebih representantif.
Salah satunya Tebet Eco Park. Ribuan meter panjang trotoar diperlebar
sehingga bisa dinikmati warga. Bukan saja membuat nyaman saat
berjalan, tetapi menjadikannya ruang perjumpaan manusiawi. Tengok
saja trotoar di Jalan M.H. Thamrin, Jalan Cikini Raya, dan lokasi-lokasi
lain yang menakjubkan. Juga sejumlah jembatan penyeberangan orang
maupun multifungsi. Salah satunya JPO Pinisi di kawasan Jalan Jenderal
Sudirman. Juga JPO-JPO lain yang kian cantik.
Sebagai penghormatan dan keberpihakan, Anies pun merealisasikan
janji untuk menggratiskan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sasarannya guru, dosen dan tenaga kependidikan, juga para veteran,
perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan, penerima tanda
kehormatan, pensiunan aparat sipil negara (ASN), pensiunan TNI dan

Polri, mantan presiden dan wakil presiden, serta mantan gubernur dan
wakil gubernur. Realisasi janji itu dituangkan dalam Peraturan Gubernur
Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan PBB untuk golongan tersebut.
Berkolaborasi dengan orang-orang baik di Jakarta yang ingin
membantu orang lain, Anies meluncurkan program Semua Bisa Makan
pada 6 Oktober 2021. Sebuah ikhtiar menyediakan makanan gratis bagi
yang membutuhkan.
Mereka yang terlibat, antara lain, PT Paragon Technology and
Innovation, Baznas RI, Bank DKI Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI),
Kawan Baik, dan Pemkot Jakarta Selatan. Dibekali kupon, warga yang
membutuhkan bisa makan di sejumlah warung dengan pelayanan
premium.
Kupon itu bisa diperoleh warga di kantor kelurahan, kantor PKK, dan
majelis taklim. Sebanyak 300 warung yang tersebar di Jakarta, termasuk
Kepulauan Seribu, ditunjuk dan targetnya 1.000 warung menyediakan
diri untuk program tersebut.
Selain program-program tadi, masih banyak program lain yang
beroreintasi mengikis ketimpangan. Merealisasikan program Jakarta
Rumah untuk Semua, perkara sensitif dalam kehidupan antarumat
beragama disentuh. Program fenomenal yang kini bisa dirasakan adalah
penerbitan Izin Prinsip Tempat Ibadah dan Bantuan Operasional Tempat
Ibadah (BOTI).
Mencermati program #Dari Pendopo edisi ‘Bantuan Operasional
Tempat Ibadah (BOTI)’, Anies mengungkap keadilan bagi umat beragama
di Jakarta sebagai simpang temu atau simpul umat dari agama-agama di
Indonesia.
Bagi Anies, jabatan gubernur hakikatnya pemberian Allah SWT.
Pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah adalah bukan berapa
jalan, gedung, dan kesejahteraan rakyat yang telah dia ciptakan, tetapi
berapa banyak rakyat Jakarta mengenal Allah, kemudian mereka
beribadah.
“Setelah tekun beribadah, mereka mampu menjalankan perintah
dan menjauhi larangan-Nya. Karena Indonesia mengakui enam agama,
itu berlaku terhadap semua pemeluk agama tersebut. Tentu untuk
menjalankannya dibutuhkan toleransi yang berkeadilan bagi semua
pemeluk agama. Setelah itu, baru gubernur menjalankan amanah yang
diharapkan rakyat,” tutur Anies.
Gagasan tentang keadilan bagi semua umat beragama itu dilatari
cara berpikir bahwa Jakarta adalah ruang interaksi semua unsur yang ada
di republik. Jakarta adalah simpang temu umat beragama.
“Kita bersatu di Jakarta karena tujuan yang sama. Bukan asal-usulnya
yang dipersatukan, tapi tujuannya. Unsur bangsa dari seluruh penjuru
negeri datang ke kota ini dengan tujuan yang sama, yaitu memperoleh

kemerdekaan hakiki keadilan sosial dan kemakmuran,” kata Anies.
Bagi Anies, kebijakan dan langkah yang dikerjakan di Jakarta
mendasarkan pada gagasan sederhana, yaitu Jakarta harus jadi rumah
untuk semua. Rumah yang mempersatukan, termasuk lintas umat
beragama, tanpa kecuali. Persatuan membutuhkan prasyarat yang tidak
mudah. Persatuan hadir dari adanya rasa keadilan.
“Ketika membicarakan persatuan, kerap kali terjadi salah persepsi
bahwa itu hal yang lahiriah dan final. Nyatanya tidak demikian. Persatuan
adalah perjuangan terus menerus yang ditopang oleh kebijakan yang
memanusiakan warganya. Dasar membangun persatuan adalah kebijakan
yang setara dan berkeadilan, bukan sentimen emosional semata,” tutur dia.
Anies ingin ruang-ruang publik di Jakarta diwarnai oleh beragam
interaksi antarumat beragama, sehingga perasaan kesetaraan dan
kebersamaan akan terus tumbuh. Inisiatif-inisiatif semacam itu adalah
usaha mewujudkan kesetaraan dan kebersamaan bagi tiap umat
beragama di Ibu Kota.
“Kesetaraan kesempatan bagi semua adalah cara membangun
dan menguatkan persatuan. Masing-masing mendapatkan kesetaraan.
Masing-masing bisa menjalankan sesuai dengan keyakinannya. Itulah
ikhtiar yang terus dijalankan untuk menjadikan Jakarta sebagai rumah
yang menyatukan bagi semua,” katanya.
Sejak masa pandemi dan tahun ini dengan penyesuaian kebijakan
pada masa pandemi yang terus berubah dinamis, Pemprov DKI Jakarta
pun ingin mendorong kolaborasi semua pihak. Merayakan hari besar
keagamaan di ruang-ruang publik, memberikan program bantuan
operasional untuk rumah atau fasilitas ibadah, dan menggerakkan inisiatif
yang inklusif untuk menghadirkan persatuan yang berkeadilan sosial.
Menurut Anies, pemberian BOTI diharapkan bukan hanya bagi
tempat ibadah dan juga kepada perwakilan umat yang menggerakkan
aktivitas di dalamnya. Pada 2022, Pemprov DKI memberikan bantuan
uang tunai untuk marbot, guru ngaji, koster, guru sekolah minggu, bikhu,
dan pandita.
Sejak 2019, Pemprov DKI Jakarta telah menghadirkan program
tersebut. Program ini merupakan langkah Pemprov DKI untuk
memberikan bantuan keuangan operasional kegiatan tempat ibadah bagi
masing-masing umat beragama.
Besaran BOTI itu Rp 2 juta per tempat ibadah per bulan dan pengurus
serta pimpinan rumah ibadah masing-masing mendapatkan Rp 500 ribu
per bulan. Hingga kini, program ini telah menjangkau hampir 8 ribu,
tepatnya 7.723, tempat ibadah.
“BOTI merupakan wujud konkret upaya suportif pemerintah dalam
menjamin hak beribadah warganya tanpa terkecuali. BOTI adalah
pengejawantahan gagasan bahwa Ibu Kota milik semua, inklusif, dengan
pola interaksi yang kolaboratif. BOTI diberikan ke semua agama. Melalui
BOTI, tiap agama diharapkan bisa merajut simpul kolaborasi untuk
membangun fasilitas ibadah yang bisa menggerakkan umatnya untuk
mewujudkan toleransi dua arah dengan masyarakat setempat,” tutur
Anies.
Perihak pemberian izin tempat ibadah, Anies mengungkapkan
bahwa sejak masa kepemimpinannya per Oktober 2017, Pemprov DKI
Jakarta telah membantu memberikan izin prinsip dan IMB untuk tempat
ibadah yang akan dibangun atau direnovasi. Hingga 2021, jumlah yang
mendapatkannya 36 tempat ibadah.
Pada 2022, telah masuk empat usulan perizinan. Sampai
akhir masa jabatan pada Oktober 2022, Anies mendorong supaya
pemberian izin prinsip dan IMB untuk pendirian atau renovasi
rumah ibadah diberikan lebih banyak lagi dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya
“Kami terus berupaya untuk memberikan rasa keadilan terhadap
umat beragama. Semua tempat ibadah yang memenuhi syarat untuk
melakukan pembangunan tempat ibadah atau renovasi tempat
ibadah akan kami bantu fasilitasi perihal perizinannya. Itu semua demi
menciptakan rasa nyaman dan aman dalam menunaikan kewajiban
masing-masing umat beragama,” tutur dia.
Pemberian izin tempat ibadah menjadi penting karena hakikat
persatuan adalah toleransi yang merupakan interaksi dua arah. Pendirian
tempat ibadah memerlukan dukungan lingkungan sekitar. Sebaliknya,
tidak boleh siapa pun, agama apa pun, yang merasakan kekurangan di
sekitar lingkungan tempat ibadah.
“Dengan kebijakan yang berkeadilan, tempat ibadah dan umat
beragama tidak hanya menjadi pusat kegiatan religi, tapi juga menjadi
penggerak sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. Prinsip Ketuhanan
Yang Maha Esa perlu tersambung dengan sila kelima Pancasila, yaitu
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tanpa keadilan sosial,
persatuan mustahil diwujudkan,” kata Anies. (kba)
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ABDURRAHMAN
BASWEDAN
(AR BASWEDAN)

A

bdurrahman Baswedan (AR Baswedan) lahir
pada 9 September 1908 di Surabaya dari
pasangan Awad dan Aliyah. Umar bin Abubakar
Bin Muhammad, sang kakek yang lahir pada 1842 di
Hadramaut (kini dikenal sebagai Yaman), datang ke
Indonesia untuk berdagang dan menyiarkan agama
Islam.
AR Baswedan dikenal sebagai mubaligh,
jurnalis, politikus, sastrawan, pejuang kemerdekaan,
diplomat, dan Wakil Menteri Muda Penerangan RI
pada awal kemerdekaan.
Dalam buku Ketika Anies Baswedan Memimpin
– Menggerakkan, Menginspirasi karya Muhammad
Husnil, disebutkan AR Baswedan mengenyam
pendidikan pertama di Al-Khairiyah,
Surabaya.
Ketidakcocokan membuat ia pindah
ke pendidikan Al-Irsyad di Jakarta.
Namun, sakitnya sang ayah memaksa
AR Baswedan pulang ke Surabaya dan
melanjutkan studi di Hadramaut School.
Di sini ia menemukan kecocokan karena
sekolah tersebut dinilai modern, beda dengan
umumnya sekolah komunitas Arab waktu
itu. Selain di Hadramaut School murid-muridnya
memakai celana, dahaga besar AR Baswedan pada
Sastra Arab juga terpenuhi.
Sekolah tersebut juga mengasah siswa-siswanya agar
mahir berpidato. Kemampuan pidato AR Baswedan semakin jitu
berkat polesan KH Mas Mansyur, tokoh Muhammadiyah.
Kegemaran AR Baswedan berorganisasi dipenuhi dengan
bergabung Jong Islamieten Bond (JIB) di Surabaya. JIB adalah
organisasi dengan kecenderungan nasionalisme. Di sini
ia bertemu para pemuda Islam dari berbagai suku
bangsa seperti Jawa dan Maluku dan mulai
menyadari pentingnya nasionalisme.
Selain berorganisasi,

AR Baswedan muda juga menggandrungi dunia tulis-menulis. Hobi
menulis ia tuangkan pada pamflet yang ditempelkan di dindingdinding sekolah. Pada usia 18 tahun, tulisan pertamanya dimuat di
Zaman Baroe, majalah berbahasa Melayu bagi komunitas Arab.
Perkenalan dengan Liem Koen Hian, Pemimpin Redaksi Sin
Tit Po, koran berbahasa Melayu yang pro-gerakan Kemerdekaan
Indonesia, memicu minat AR Baswedan untuk menjadi jurnalis.
Minat ini menguat setelah Liem mengenalkannya dengan wartawan
kawakan bernama Tjoa Tjie Liang. Akhirnya AR Baswedan menjadi
wartawan di Sin Tit Po hingga koran ini berhenti terbit pada 1932.
AR Baswedan dan Tjoa Tjie Liang direkrut Dr. Soetomo untuk
bergabung di Soeara Oemoem, medianya gerakan Kemerdekaan
Indonesia. Namun, usia koran ini juga tidak lama.
Bersama beberapa temannya, ia kemudian mendirikan organisasi
bernama Arabic Verbond (AV) dan Indo-Arabische Verbond (IAV –
Persatuan Arab Indonesia/PAI). Melalui organisasi ini mereka patungan
mendirikan perusahaan percetakan bernama Alhambra untuk
menerbitkan koran Al-Jaum dengan AR Baswedan sebagai staf redaksi.
Karena mismanajemen koran ini tidak bertahan lama.
Berbekal pengalaman sebagai wartawan, AR Baswedan
kemudian melanglang ke luar kota seperti Tegal, Semarang,
Pekalongan, Solo, hingga Jakarta. Di Semarang, Jawa Tengah, ia
bergabung dengan MATA HARI – koran berbahasa Melayu yang juga
mendukung ide-ide kemerdekaan.
Ketika masih berstatus wartawan, AR Baswedan memelopori
pelaksanaan Konferensi Masyarakat Arab di Semarang yang
menghasilkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab pada 4 Oktober
1934 berisi tiga butir pernyataan. Pertama, Tanah air peranakan
Arab adalah Indonesia. Kedua, peranakan Arab harus meninggalkan
kehidupan menyendiri (mengisolasi diri). Ketiga, Peranakan Arab
memenuhi kewajibannya terhadap Tanah Air dan Bangsa Indonesia.
Maka 4 Oktober pun disebut sebagai Hari Kesadaran Arab
Indonesia. Esok harinya, 5 Oktober 1934, konferensi bersepakat
membentuk Persatuan Arab Indonesia (PAI) dengan menunjuk AR
Baswedan sebagai ketua. Lewat PAI, AR Baswedan menyebarkan
semangat kebangsaan bagi masyarakat Arab.
Di tangan AR Baswedan, PAI berkembang pesat karena
mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis dan Islam. Hanya
dalam tempo lima tahun PAI memiliki 56 cabang. Sebagai organisasi
baru yang sangat membutuhkan perhatian, AR Baswedan pun
menanggalkan pekerjaan sebagai wartawan di koran MATA HARI.
Di kemudian hari PAI menjadi perhatian banyak orang serta
membawa pengaruh politik dan sosial. Satu demi satu bediri
cabang PAI di seantero negeri hingga membentuk Lasykar,
sayap pemuda PAI. Beberapa anggotanya mengangkat
senjata melawan tentara Belanda dan Sekutu pada masa
revolusi.
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Para anggota Persatuan Arab Indonesia (PAI) pada pertemuan eksponen
cabang Bandung dan Palembang di Bandung, Jawa Barat, 15 Oktober 1939.
FOTO: WIKIPEDIA

Karena pengaruhnya yang semakin signifikan, PAI pun berubah
menjadi Partai Arab Indonesia. Perubahan ini membuat PAI
menjadi bagian dari anggota Gabungan Politik Indonesia (GAPI) –
wadah partai-partai politik yang memperjuangkan Indonesia dan
berpartisipasi dalam Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI).
Ketika Jepang masuk Indonesia pada 1942 dan membubarkan
sejumlah organisasi dan partai politik, PAI juga kena imbas. AR
Baswedan juga ditahan bala tentara Jepang.
Berkat PAI pula, AR Baswedan bisa berkenalan dengan para
pemimpin bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Setelah
Indonesia merdeka, sejatinya ada kesempatan bagi AR Baswedan
untuk membangkitkan kembali PAI. Namun, dia lebih memilih mempeti es-kannya.
AR Baswedan memenuhi janji yang pernah dituangkan dalam
tulisan Golongan Indo dan Parindra yang dimuat Aliran Baroe pada 6
Januari 1939:
‘’Nanti di kemudian hari jika aliran kita ini sudah berkembang
merata, kepada seluruh peranakan Arab, dan bangsa Indonesia pun
memandang kita 100%, maka pada saat itu datanglah saat kita buat
mengubrakan (membiarkan tidak selesai, Red.) dan membubarkan
organisasi kita PAI. Sebab bukan maksud kita sekali-kali mengadakan
kegolongan, dan menambah lagi satu golongan Indo yang ada di
lndonesia.”
Pada akhir pendudukan Jepang, nama AR Baswedan
tercantum sebagai tokoh pergerakan hingga mengantarkannya
menjadi salah seorang anggota dalam tim Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang
diketuai Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI membahas serta
menentukan Bentuk Negara, Dasar Negara Indonesia, hingga
Undang-Undang Dasar (UUD).
Selain sebagai anggota BPUPKI, AR Baswedan juga pernah
menjabat Wakil Menteri Muda Penerangan RI di Kabinet Sjahrir (2
Oktober 1946–3 Juli 1947), Anggota Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat (BP-KNIP), Anggota Parlemen, dan Anggota Dewan
Konstituante.
Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi salah satu delegasi
bersama Menteri Luar Negeri H. Agus Salim, Rasjidi, dan Mohammad
Nazir Datuk Pamoentjak dalam melobi Liga Arab yang bermarkas di
Mesir.
Hasilnya, pada 10 Juni 1947 di Kairo, ditandatangani
perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir. Indonesia
diwakili Menlu Agus Salim dan Mesir oleh Perdana Menteri
Mahmoud El Nokrashy Pasha. Mesir pun menjadi negara yang
paling pertama mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan
berdaulat. Pengakuan dari Mesir ini disusul negara-negara Arab
lainnya, juga negara-negara lain dari seluruh dunia.
Karena harus menyelesaikan banyak urusan diplomatik

1908
9 September, lahir di Surabaya.

1934
-

-

4 Oktober, memelopori
pelaksanaan Konferensi
Masyarakat Arab di Semarang
yang menghasilkan Sumpah
Pemuda Keturunan Arab.
5 Oktober, membentuk Persatuan
Arab Indonesia (PAI) dan ditunjuk
sebagai ketua.

1937
Membawa PAI masuk Majelis Islam
A’la Indonesia (MIAI)
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Perdana Menteri merangkap Menlu Mesir Mahmoud El Nokrashy Pasha (tengah)
menandatangani dokumen pengakuan Kemerdekaan dan Kedaulatan RI
disaksikan Menlu H. Agus Salim (kiri) dan AR Baswedan, Wakil Menteri Muda
Penerangan di Kabinet Sjahrir, di Kairo, Mesir, 10 Juni 1947. FOTO: WIKIPEDIA

Beberapa tokoh nasional menghadiri pemakaman AR Baswedan di TPU
Tanah Kusir, Jakarta, 16 Maret 1986. Di antara mereka di deretan depan
adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Abdul Gafur (berpayung), Ketua
Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (tengah, berkacamata), Menteri Penerangan H. Harmoko (dua dari kanan), serta Menko
Bidang Ekonomi dan Keuangan Saleh Afif (kanan). FOTO: WIKIPEDIA

Anies kecil bersama sang kakek, AR Baswedan (kiri), dan sang ayah, Rasyid
Baswedan. FOTO: INSTAGRAM ANIES BASWEDAN

Piagam Gelar Pahlawan Nasional untuk Abdurrahman (AR) Baswedan,
6 November 2018. FOTO: WIKIPEDIA

dokumen pengakuan tersebut, Agus Salim meminta AR Baswedan
segera kembali ke Indonesia.
‘’Baswedan, bagi saya tidaklah penting apakah Saudara sampai
di Tanah Air atau tidak, yang penting dokumen-dokumen ini harus
sampai di Indonesia dengan selamat,’’ ujar Agus Salim suatu hari di
Mesir pada 1947.
AR Baswedan memenuhi amanat itu meski nyawa taruhannya.
Kendati sempat tertahan karena urusan visa dan luntang-lantung
di Singapura, ia berhasil membawa dokumen pengakuan Mesir itu
dengan selamat untuk kemudian diserahkan kepada Soekarno di
Gedung Agung, Yogyakarta, ibu kota pemerintahan kala itu. Dokumen
inilah yang memuluskan Indonesia mendapatkan pengakuan
kemerdekaan dari luar negeri.
Sementara itu, tidak seperti kebanyakan orang yang menumpuk
harta menyongsong akhir hayat, yang dialami AR Baswedan jauh dari
kemewahan. Pengalaman dalam tulis-menulis saat menjadi wartawan
dan sebagai mantan pejabat negara, ternyata, tidak bisa menjadi

penopang hidup.
Untuk menghidupi keluarganya dan agar dapurnya
tetap mengepul, tokoh penting sejarah pergerakan itu harus
menjual beberapa potong pakaian serta berjualan teh dari
pintu ke pintu.
Sekitar dua pekan setelah merampungkan naskah
autobiografinya di Jakarta pada akhir Februari 1986, kondisi
kesehatan AR Baswedan terus menurun. Pada 16 Maret
1986, ia wafat dalam usia 77 tahun. Ia dimakamkan di Taman
Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta, berdampingan
dengan para pejuang Indonesia yang menolak dimakamkan di
Taman Makam Pahlawan.
Atas jasa-jasanya dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia,
pada 1o Agustus 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menganugerahi almarhum dengan Bintang Mahaputera
Adipradana. Pada 2018 negara juga menetapkan gelar Pahlawan
Nasional untuk AR Baswedan. (kba)

1947
Bersama delegasi RI melobi ke markas
Liga Arab di Kairo, Mesir, kemudian
siap mengorbankan keselamatan diri
dengan membawa dokumen pengakuan
kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia
dari Mesir.

1945
Menjadi anggota BPUPKI

1942
Ditahan tentara pendudukan Jepang

1939
Membawa PAI bergabung Gerakan
Politik Indonesia (GAPI) pimpinan
M. Husni Thamrin.

1950
Bergabung Partai Masyumi.

1995
-

1970
Pengakuan dari negara sebagai salah
seorang Perintis Kemerdekaan

1986
16 Maret, wafat di Jakarta dalam usia 77
tahun, dimakamkan di TPU Tanah Kusir.

1992
Pengakuan dan penghargaan dari negara
berupa Bintang Mahaputera Utama,
bersama 44 anggota lain BPUPKI, atas
kontribusi besarnya dalam penyusunan
UUD 1945.

-

Juli, Duta Besar Mesir
untuk Indonesia Sayed
K El Masry memberikan
penghargaan berupa
piagam dari bahan
papyrus berisi naskah
Perjanjian Persahabatan
RI-Kerajaan Mesir, 10
Juni 1947, dalam bahasa
Indonesia dan bahasa
Arab.
23 Desember, pemberian
medali oleh Aljazair atas
pertemanannya dengan
para tokoh Aljazair serta
dukungan moril atas
peristiwa Revolusi Aljazair 1
November 1954.

2013
10 Agustus,
penganugerahan
Bintang Mahaputera
Adipradana oleh
Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.

2018
Penganugerahan
gelar Pahlawan
Nasional oleh negara.
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Berbagi Warisan
Virus Membaca

Anies Baswedan dan sang ibu, Aliyah Rasyid, menghadiri Indonesia International Book Fair 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 4 September 2019.
FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Sang kakek dan orang tua menanamkan sejak dini kegemaran membaca
pada diri Anies Baswedan. Tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarganya,
Anies menginginkan budaya gemar membaca juga dimiliki publik luas.

P

ekan keempat November 2020. Publik di Indonesia heboh.
Jagat maya riuh. Pemicunya, Anies Baswedan mengunggah
foto sedang membaca buku How Democracies Die karya Steven
Levitsky dan Daniel Ziblatt di sejumlah akun media sosial (medsos)nya.
‘’Selamat pagi semua. Selamat menikmati Minggu pagi,’’ tulis Anies
menyapa warganet melengkapi unggahan foto di akun Facebook-nya,
Minggu, 22 November 2020.
Foto Anies di kediaman pribadi sedang membaca berlatar lemari
kabinet berisi buku-buku dan sejumlah ornamen, sebuah meja
panjang dengan sejumlah foto, serta lukisan kaligrafi tergantung di
tembok bercat putih itu memantik aneka komentar dan reaksi, juga
beragam penafsiran.
Buku yang dibaca Anies tersebut membedah dinamika politik
internal Amerika Serikat saat Pemilihan Presiden 2016 yang
dimenangkan Donald Trump dari Partai Republik serta bagaimana ia
memerintah. Melalui buku itu pula, Levitsky dan Ziblatt mengingatkan
adanya ancaman kematian demokrasi dengan contoh kasus di
sejumlah negara.
Mengapa demokrasi mati? Tidak lain karena terpilihnya
pemimpin otoriter dengan sejumlah ciri, di antaranya menolak aturan
main demokrasi, membatasi kebebasan sipil dan media, menyangkal
legitimasi lawan, serta menoleransi dan menyerukan kekerasan.
Puluhan ribu warganet berkomentar dan membagikannya (share)
unggahan Anies itu. Bahkan, unggahan ini memicu trending topic di
Twitter.

Setiap kepala memang berhak memberikan pendapat dan
penafsiran. Boleh pada sisi Anies. Bisa juga pada pesan dalam buku itu.
Namun, bagi Anies, sejatinya aktivitas membaca bukan hal
baru. Sejak kecil lelaki kelahiran Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969,
itu mengakrabinya, memberdayakan dan membudayakannya di
dunia akademik, saat menjabat menteri, hingga kini ketika menjabat
Gubernur DKI Jakarta.
‘’Saya waktu kecil tidak terlalu suka baca, lebih suka main kelereng
dan sepak bola. Tapi orang tua saya membuat rancangan yang
berbeda agar saya mau membaca,’’ kata Anies saat apresiasi gerakan
#BacaJakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Mei 2019, seperti
dilansir tempo.co.
Yang sangat diinginkan Anies saat kecil adalah bermain dengan
mengayuh sepeda jauh sampai ke luar kampung. Namun, keinginan
ini kandas karena orang tuanya tidak mengizinkan.
Hingga suatu hari sang ibu, Aliyah Rasyid, mengizinkan Anies
bersepeda ke luar kampung, tetapi dengan satu syarat: perginya ke
perpustakaan. Anies pun senang. Sejak itu ia rutin bersepeda ke luar
kampung menuju perpustakaan yang berjarak sekitar 3 kilometer
dari rumah.
‘’Tujuannya, saya mau main sepeda, bukan baca buku. Tapi
dampak sampingnya, saya jadi baca buku. Buku yang saya pinjam
umumnya soal biografi,’’ tuturnya.
Tentang kegemaran membaca buku biografi itu, sebuah momen
menarik dibagikan Anies di akun Instagram-nya, Kamis, 12 Agustus
2021. Hari itu bertepatan dengan ulang tahun ke-119 Mohammad
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Anies Baswedan mengenalkan buku tentang Bung Hatta koleksi perpustakaan keluarga kepada putra bungsunya, Ismail
Hakim Baswedan, di kediamannya, 12 Agustus 2021.

Hatta, salah seorang Proklamator Kemerdekaan RI yang populer
dengan sapaan Bung Hatta.
Bung Hatta lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902.
Ia wafat di Jakarta pada 14 Maret 1980 dan dimakamkan esok harinya
di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta.
Memperingati hari lahir Bung Hatta, Anies mengunggah beberapa
foto buku tentang Bung Hatta, foto saat ia membaca buku sendirian,
serta saat ditemani sang putra bungsu, Ismail Hakim Baswedan. Anies
berusaha mengenalkan sosok Bung Hatta kepada Ismail.
‘’Pagi-pagi ambil buku-buku Bung Hatta di perpustakaan. Dibawa
ke meja di teras. Anak-anak tanya, ada apa bawa buku-buku itu? Hari
ini adalah hari Ulang Tahun Bung Hatta. Pada mereka diceritakan
tentang pribadi berintegritas tinggi ini,’’ tulis Anies melengkapi
unggahan foto-foto di akun Instagram-nya itu.
Bung Hatta, ujarnya menambahkan, merupakan seorang
intelektual pejuang yang menghibahkan hidupnya untuk memikirkan,
memerdekakan, serta memajukan bangsanya dengan berkomitmen
pada keadilan sosial, demokrasi, dan peningkatan kesejahteraan yang
dikerjakan dengan prinsip kolaborasi setara.
Anies juga menuturkan, sejak duduk di bangku SD sering ke
perpustakaan Harian Kedaulatan Rakyat di Jalan Mangkubumi,
Yogyakarta. Di perpustakaan ini biografi Bung Hatta merupakan salah
satu buku biografi yang paling mengesankannya.
Baru saat masa SMA dan kuliah buku-buku tentang Bung
Hatta dibacanya di ruang kerja di rumah sang kakek, Abdurrahman
Baswedan atau dikenal pula dengan AR Baswedan. Anies sangat
terkesan dan mengagumi perjalanan perjuangan Bung Hatta,
pikirannya yang melampaui zaman, serta kesehariannya yang menjadi
teladan bersahaja.
Sejak pendudukan Jepang hingga akhir hayatnya, AR Baswedan
memang bersahabat dengan Bung Hatta. Buku-buku tentang Bung
Hatta yang dibaca serta fotonya diunggah Anies tersebut merupakan
warisan sang kakek.
‘’Pagi ini, buku-buku lama itu, koleksi Kakek AR Baswedan,
dijejer di meja. Beliau beri nama koleksi pribadinya dengan nama
Perpustakaan Baitul Hikmah untuk mencatat koleksi bukunya.
Merujuk nama perpustakaan di era keemasan Khalifah Abbasiyah
Baghdad,’’ tulis Anies.
Buku-buku lama warisan AR Baswedan yang dibaca Anies semasa
SMA dan kuliah itu hingga kini terawat rapi di perpustakaan rumahnya.
Kepada Ismail yang sedang belajar jarak jauh di rumah, pagi itu Anies
menceritakan kisah Bung Hatta, kisah buku-buku tersebut, serta
bagaimana generasi sekarang merasakan manfaat dari perjuangan
kolektif generasi gemilang, generasi para perintis kemerdekaan.
‘’Insya Allah dari setiap gerak kemajuan di bangsa kita yang
dimungkinkan akibat perjuangan Bung Hatta dihitung sebagai amal
jariyahnya, dan dari sana akan mengalir pahala tanpa henti untuknya.
Semoga lebih banyak pribadi-pribadi yang akan muncul untuk
mewujudkan gagasan keadilan sosial dan cita-cita kesetaraan dari
Bung Hatta,’’ kata Anies.
Selain melalui kegemaran membaca, Anies juga memberikan
sentuhan pengalaman langsung kepada anak-anaknya untuk
mengapresiasi jasa para pahlawan. Salah satu momen seperti ini
bisa diketahui melalui unggahan di akun Instagram-nya, Minggu, 7
November 2021.
Hari itu Anies bersama tiga anaknya mengunjungi dua museum
di Bengkulu, yaitu Rumah Pengasingan Bung Karno dan Rumah Ibu
Fatmawati Soekarno. Selain dari penjaga museum yang memandu
mereka, anak-anak Anies juga mendapatkan penjelasan tentang
benda-benda koleksi museum dari sang ayah.
Di antaranya tentang bendera Merah Putih yang diletakkan di
mesin jahit dalam Rumah Ibu Fatmawati. ‘’Merah itu sendiri, putih
itu sendiri, dua-duanya masing-masing enggak punya makna. Ketika
digabung jadi Merah Putih baru itu jadi punya makna,’’ kata Anies
kepada anak-anaknya.
Ibu Fatmawati adalah istri Soekarno, sang Proklamator dan
Presiden Pertama Republik Indonesia. Ketika sedang hamil tua
mengandung anak pertamanya, Guntur Soekarnoputra, Fatmawati

Anies Baswedan dan sejumlah penumpang membaca buku di dalam kereta MRT yang sedang melaju menuju Stasiun
Lebak Bulus, Jakarta Selatan, usai membuka kampanye #RuangBacaJakarta, 8 September 2019.

Buku-buku tentang Bung Hatta koleksi almarhum AR Baswedan di
Perpustakaan Baitul Hikmah sangat terawat, 12 Agustus 2021.

menjahit Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan saat
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 1945.

Menyebar dan Membumi
Sebuah kelakar dilontarkan Anies saat membuka Indonesia
International Book Fair (IIBF) 2019 di Hall A Balai Sidang, Jakarta
Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu, 4 September 2019. Pada ajang
pameran buku internasional ini, ia menyoroti minat baca masyarakat.
‘’Alhamdulillah minat baca kita tinggi, minat baca WA,’’ ujarnya,
merujuk membaca pesan di aplikasi WhatsApp.
Selain minat baca masyarakat yang masih jauh tertinggal dari
warga di negara-negara lain, terlebih di negara-negara maju, Anies
juga menyinggung rendahnya daya baca. Lazim terjadi bacaan yang
agak panjang dilewatkan. Buku tebal atau yang bertema berat juga
kurang laku di pasaran.
Ia mencontohkan buku Capital in the Twenty-First Century
karya Thomas Piketty. Jika buku setebal lebih dari 800 halaman ini
dialihbahasakan dan diterbitkan dengan subsidi dari pemerintah,
lantas dijual dengan harga murah, Anies meyakini buku tersebut tidak
akan laris di pasaran.
‘’Bukan persoalan harganya, tapi persoalan daya bacanya. Karena
itu, target yang harus kita dorong sesungguhnya bukan hanya
meningkatkan minat baca,’’ ujarnya seperti dilansir merdeka.com.
Publik mafhum sejak lama Anies memang begitu perhatian
mewujudkan budaya gemar membaca di kalangan publik Tanah Air.
Banyak terobosan dan kebijakan ditempuh dengan tetap melibatkan
peran serta masyarakat.
Misalnya, pada Februari 2011 ketika masih menjabat Rektor
Universitas Paramadina, Jakarta, melalui Gerakan Indonesia Mengajar,
Anies menginisiasi ‘Gerakan Indonesia Menyala’. Sebuah gerakan yang
menggerakkan ratusan orang dan institusi untuk mengirimkan buku
serta membentuk perpustakaan di daerah-daerah, sehingga abakanak dan warganya tidak kekurangan bacaan.
Saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014–2016),
Anies juga mewajibkan membaca buku 15 menit setiap pagi sebelum
pelajaran di sekolah dimulai. Siswa bisa membaca buku apa saja yang
dipilih, bukan ditentukan oleh gurunya.
Kebijakan tersebut diterapkan lagi saat ia menjabat Gubernur
DKI Jakarta per Oktober 2017. Menurut Anies, jika kegiatan tersebut
dilakukan kontinyu, anak-anak atau siswa bakal terbiasa mengakrabi
buku. Alangkah bagus jika kebijakan yang dimulai dari lokal ini bisa
diadopsi di skala nasional.
Demi membudayakan gemar membaca pula, Anies menerbitkan
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 76 Tahun 2018. Tujuan pergub

yang ditandatangani pada 26 Juli 2018 ini dipaparkan pada Pasal
2 dan Pasal 3. Dalam Pasal 2 disebutkan bertujuan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan zaman.
‘’Tujuannya mendorong terciptanya masyarakat membaca,
menuju masyarakat belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa,’’ bunyi Pasal 3 seperti dikutip dari jdih.jakarta.go.id, Selasa, 21
Agustus 2018.
Pergub juga menyebutkan permintaan keterlibatan pihak swasta
melalui kerja sama dalam bingkai corporate social responsibililty
(CSR). Perusahaan diminta mengalokasikan dana CSR-nya dalam
bentuk sumbangan pengadaan taman bacaan, rumah pintar, maupun
perpustakaan warga.
Selain pihak swasta, perangkat daerah serta Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) juga diminta membuat pojok baca dengan anggaran
dari APBD DKI Jakarta maupun hibah. Sejumlah terminal MRT kini
telah dilengkapi pojok baca untuk melengkapi kampanye kampanye
gemar membaca di transportasi dan fasilitas umum.
Sementara pengawasan dan evaluasi pembudayaan gemar
membaca dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) DKI.
Hasil pengawasan dilaporkan ke Gubernur DKI melalui Sekretaris
Daerah setiap enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
Gerakan #BacaJakarta juga merupakan salah satu realisasinya.
Terus bergulir hingga kini, gerakan ini bertujuan membangun
kegemaran membaca masyarakat di Jakarta serta memantapkan
penahbisan Jakarta sebagai Kota Sastra Dunia (City of Literature) oleh
UNESCO – badan PBB yang mengurusi pendidikan, ilmu pengetahuan,
dan kebudayaan.
Nah, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat berpartisipasi
mewujudkan budaya gemar membaca, Dispusip DKI menggulirkan
kembali Tantangan #BacaJakarta untuk triwulan kedua 2022.
‘’Sampai dengan triwulan pertama tahun 2022, jumlah peserta
#BacaJakarta sudah mencapai 71.719 peserta, atau meningkat
sebesar 144,5 persen dari tahun 2021, yaitu sebanyak 29.332 peserta
yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta maupun dari luar Provinsi DKI
Jakarta,” kata Kepala Dispusip DKI Jakarta Wahyu Haryadi melalui
keterangan resmi, Senin, 11 April 2022.
Pada triwulan kedua 2022, Tantangan #BacaJakarta
diselenggarakan secara daring, 18 April hingga 17 Mei 2022. Selama
30 hari peserta ditantang membaca dengan bahan yang telah
disediakan di booklet digital. Tantangan bisa membuat ringkasan atau
menuliskan tokoh-tokoh dari cerita yang telah dibaca, menyebutkan
buku atau penulis favorit, atau publikasi kegiatan yang telah dilakukan
melalui media sosial masing-masing peserta.
‘’Sumber bacaannya bisa didapatkan melalui perpustakaan digital
seperti iJakarta, iPusnas, Let’s Read, dan sumber bacaan digital lainnya.
Ada juga di perpustakaan umum daerah, taman bacaan masyarakat,
pojok baca, serta koleksi buku tercetak maupun buku digital yang
dimiliki masing-masing peserta,” ujar Wahyu menambahkan.
Tantangan #BacaJakarta dihelat Dispusip DKI bekerja sama
dengan BUMD dan swasta, seperti PT Bank DKI, PT Jakarta Propertindo,
PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Transportasi Jakarta, PD Pasar Jaya,
PT Jamkrida, Penerbit Deepublish, PNRI, Dinas Pendidikan, Dinas
PPAPP, Dinas Kominfotik, PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta,
PT Aksaramaya, The Asia Foundaton, Tim Penggerak PKK, Pengelola
RPTRA, Forum TBM, serta berbagai komunitas literasi.
Mereka berkolaborasi melakukan sosialisasi dan promosi
menjadikan #BacaJakarta sebagai gerakan literasi bersama yang
melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Untuk seluruh peserta disediakan e-certificate yang
ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang berhasil
menyelesaikan seluruh tantangan membaca selama 30 hari, Dispusip
DKI bakal memilih beberapa peserta terbaik yang berhak menerima
hadiah. Peserta terpilih ini juga akan diundang menghadiri perayaan
#BacaJakarta bersama narasumber penulis buku ternama.
Yang tertarik berpartisipasi dalam Tantangan #BacaJakarta ini
bisa mendaftarkan diri melalui www.bacajakarta.jakarta.go.id. Peserta
Tantangan #BacaJakarta pada triwulan pertama tidak perlu mendaftar
lagi, melainkan bisa menggunakan akun yang dibuat sebelumnya. (kba)
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Anies Simbol
Gerakan Perubahan
K

amis, 7 April 2022, malam. Bertepatan dengan 5
Ramadhan 1443 Hijriyah, Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan berceramah di hadapan jamaah
shalat tarawih di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada
(UGM), Sleman, DI Yogyakarta.
Kedatangan Anies di Masjid Kampus UGM seperti pulang
ke rumah. Kampus yang andil membesarkannya itu sudah
lama ia tinggalkan. Kampus itu kini memanggilnya untuk
berbagi ilmu dan pengalaman tentang membangun kota
berbasis lingkungan yang berkelanjutan dalam perspektif
Islam.
Kehadiran Anies mendapatkan sambutan yang luar biasa.
Hampir setiap orang dalam jamaah shalat tarawih itu merangsek,
ingin mendekat dan bersalaman. Dalam beberapa tayangan
video yang beredar di masyarakat melalui media sosial, Anies
terlihat kewalahan menyambut antusiasme jamaah.
Seperti kebiasaannya, senyum menghiasi wajah Anies
yang dengan ramah melayani keinginan jamaah shalat
tarawih tersebut.
Selain jabat tangan, yang lebih menarik lagi adalah ketika
jamaah koor memanggil Anies sebagai ‘Presiden’. Gema
teriakan ‘Pak Anies Presiden, Pak Anies Presiden’ mewarnai
suasana usai shalat tarawih.
Suasana Kamis malam di Masjid Kampus UGM itu seolah
menjadi resonansi suara-suara yang tersebar di masyarakat.
Mereka mulai jengah oleh aksi-aksi penguasa yang dinilai
tidak peka dengan kehidupan dan kesulitan masyarakat.
Mereka lebih sibuk dengan urusannya sendiri, sementara
rakyat dibiarkan dalam kesulitannya.
Kelangkaan minyak goreng sebagai contoh. Juga kabar
tidak sedap lainnya berupa kenaikan harga BBM jenis
Pertamax yang diyakini berimbas pada kenaikan harga-harga
kebutuhan lain.
Mengesankan tiada upaya membantu menangani
kesulitan masyarakat. Seperti terjadi pembiaran. Rakyat
semakin terpuruk oleh kebijakan-kebijakan penguasa di
pemerintahan yang dinilai tidak memihak kepentingan
mereka.
Bahkan, yang menyakitkan, tanpa rasa malu muncul
suara serta upaya memperpanjang jabatan presiden dengan
isu pemunduran pemilu. Mahasiswa yang tergabung
dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Indonesia
berdemonstrasi menolak perpanjangan jabatan presiden
serta mendesak pemerintah mengendalikan harga.

ISA ANSORI
KOLUMNIS

Rakyat nampaknya menemukan momentum pada kehadiran
Anies di Masjid Kampus UGM. Selama ini Anies dianggap sebagai
antitesis dari kepemimpinan yang tidak berpihak serta kepemimpinan
yang dikendalikan oligarki. Kehadiran Anies pun dielu-elukan.
Kepadanya disematkan harapan besar tentang perubahan Indonesia.
Sambutan meriah dengan teriakan ‘Pak Anies Presiden’ di Masjid
Kampus UGM itu bukan yang pertama. Sebelumnya, di banyak tempat
Anies juga disambut meriah dan diteriaki sebagai ‘Presiden Indonesia
2024’.
Teriakan ‘Pak Anies Presiden’ adalah situasi yang tidak direkayasa.
Teriakan bernada harapan itu datang dari lubuk hati rakyat yang
jengah.
‘Pengulangan Sejarah’
Semua pasti ingat Belanda pernah tidak mengakui Kemerdekaan
Indonesia. Tidak mengakui pemerintahan Republik Indonesia yang
berdaulat. Maka, dalam rangka mengembalikan kedaulatan itu, rakyat
dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melancarkan Serangan Umum
1 Maret 1949.
Serangan itu salah satu upaya mempertahankan Kemerdekaan
Indonesia setelah Belanda melancarkan aksi militernya. Latar
Serangan Umum 1 Maret 1949 juga karena klaim Belanda bahwa
Pemerintah Republik Indonesia dan TNI tidak ada lagi. Juga karena
penolakan Belanda terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Yogyakarta, lagi-lagi, menjadi saksi sebuah peristiwa ketika
Kemerdekaan Indonesia dikotori nafsu serakah yang memecah belah
demi ambisi kekuasaan belaka.
Tidak terlalu salah kalau peristiwa kehadiran Anies di Masjid
Kampus UGM, dielu-elukan masyarakat, dan diteriaki sebagai
presiden merupakan sebuah ‘pengulangan sejarah’.
Anies hadir ketika suasana perasaan berbangsa antarwarga
masyarakat terpecah belah akibat perilaku kekuasaan yang serakah
dan ingin terus menjarah. Penguasa tidak ubahnya penjajah. Mereka
yang seharusnya merawat persatuan dan kesatuan justru memecah
belah.
Di tengah suasana kebangsaan yang terpecah belah ini Tuhan
menganugerahkan Anies sebagai sosok yang bisa diharapkan untuk
mengembalikan Kemerdekaan Indonesia. Rakyat berharapan besar
bahwa, melalui Anies, problem terkait penyelesaian persoalan
bangsa ini bisa diselesaikan.
Mereka meyakini Anies mampu mewujudkannya.
Jika ia sudah membuktikan mampu di Jakarta, saatnya
menjawab panggilan serupa untuk rakyat Indonesia.
Semoga peristiwa heroik di Kampus UGM, Kampus
Perjuangan, itu menjadi saksi adanya harapan
yang semakin menyemangati Anies untuk
memenuhinya.

Nuansa Persatuan
Anies telah menjadi simbol gerakan perubahan. Di
pundak Anies rakyat berharap keadilan, kesejahteraan, dan
kemakmuran.
Dengan darah Pejuang dan Pahlawan Nasional mengalir
di tubuhnya, tentu Anies tidak diam. Jiwanya terpanggil. Ia
pun mengatakan siap hadir bersama rakyat mewujudkan
persatuan.
Meski belum sikap resmi karena ia masih harus fokus
pada amanah di DKI Jakarta, teka-teki kesiapan Anies maju
di Pilpres 2024 perlahan mulai terjawab. Dalam unggahan
videonya yang viral, Anies menjelaskan pertimbangan jika
harus maju dalam kontestasi politik pemilihan presiden itu.
‘’Kenapa saya pilih maju? Karena saya ingin nuansa
Indonesia itu persatuan. Persatuan itu apa? Persatuan itu
beda pendapat boleh, beda pilihan boleh, tapi silaturahmi
jalan terus, kerja bersama sebagai anak bangsa harus jalan
terus. Bahwa di tempat ini harus ada kerja sama yang baik,
komunikasi yang baik, nuansa persatuannya dibangun. Maka
ide bisa bersebarangan, tapi kerja bersama bisa jalan terus. Itu
yang harus kita bangun lagi di republik kita,’’ ujarnya.
Terasa sekali ketulusan Anies. Tidak terlihat ambisi dan
kepentingan pribadi. Kepentingan bangsa, negara, dan rakyat
terasa sekali dalam untaian kata-katanya. Kondisi Indonesia
saat ini menjadi kegundahan Anies. Ia merasa terpanggil
untuk memerdekakan Indonesia kembali.
Sudah 24 tahun pascareformasi, tetapi yang dicitacitakan bangsa berupa keadilan, persatuan, kedamaian,
dan kesejahteraan belum terwujud sebagaimana mestinya
karena dinodai rezim yang dikendalikan oleh oligarki. Bangsa
terancam perpecahan, adu domba antarsuku, agama, dan ras.
Keadilan hampir tiada. Hukum tajam ke lawan, tetapi
tumpul ke kawan. Ancaman disintegrasi terjadi di manamana. Persatuan hanya jargon tanpa makna karena dirusak
sendiri oleh penguasa.
Kehadiran Anies dalam kontestasi pilpres menjadi
harapan rakyat Indonesia. Dengan keadilan, perdamaian,
serta persatuan yang disajikan di Jakarta, Anies bisa menjadi
oase bangsa di tengah ketidakpastian arah bernegara. Ia hadir
tegak lurus untuk menyelamatkan Indonesia dari perpecahan.
Jakarta menjadi contoh nyata bagaimana toleransi
kehidupan beragama dipelihara. Keadilan dan perdamaian
dihadirkan untuk semua. Rakyat Jakarta merasa terlindungi
dan terayomi. Semua diberi ruang yang sama untuk
mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan.
Sebagai gubernur, Anies tidak hanya tampil sebagai
penguasa. Ia juga tampil sebagai penengah yang adil dan
mendamaikan.
Di tangan Anies, Jakarta menjadi miniatur perjuangan
yang membebaskan dari kepungan oligarki dan pengusaha
durjana. Di tangan Anies pula, Jakarta ibarat rumah besar
Indonesia yang menjalankan tugas konstitusi dalam bentuk
nyata, yaitu menciptakan keadilan, persatuan, kedamaian, dan
kesejahteraan bagi warganya. (*)
Disarikan dari tiga tulisan opini Isa Ansori di kbanews.com:
Anies Memerdekakan Indonesia Kembali (7 April 2022),
Anies Simbol Gerakan Perubahan (8 April 2022), dan
Dari Yogya Menuju Indonesia (10 April 2022).
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KATA MEREKA

REISA BROTO ASMORO

JUBIR PEMERINTAH UNTUK
PENANGANAN COVID-19

Y

eaayy seruuu banget semalem nonton final Barcelona U-18
vs Atletico Madrid U-18 di stadium baruuuu yang super
keren Jakarta International Stadium (JIS). Semoga kita bisa
lebih banyak lagi menyaksikan pertandingan-pertandingan
bola baik dari klub luar negeri dan klub nasional ya di sini (JIS).

Dokter Reisa Terperangah Kemegahan JIS
kbanews.com
Kamis, 21 April 2022

TONY ROSYID

PENGAMAT POLITIK,
PEMERHATI BANGSA

Pancasilais, Anies Izinkan
Warga Ekspresikan Keagamaan
di Ruang Publik Jakarta

K

emarin (Rabu, 20 April 2022),
Lain Ahok, lain Anies. Alih-alih melarang,
pukul 10.00 pagi, Baznas-Bazis DKI
Anies justru mendorong warga untuk
mengadakan acara ‘Jakarta Cinta
memanfaatkan ruang ketiga di Jakarta
Qur’an’. Ribuan orang mengaji bareng selama
—taman, trotoar, dan lain-lain ruang
beberapa menit di beberapa ruas jalan
publik— sebagai tempat interaksi, termasuk
Jakarta.
menyelenggarakan kegiatan ekspresi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
keagamaan.
mendukung dengan mengajak warga Jakarta
Maka Anies merevitalisasi trotoar agar
beragama Islam ikut serta. Mengapa tidak?
lebar dan nyaman. Taman-taman dibuat lebih
Jakarta Kini, di bawah Anies Baswedan,
banyak. Jembatan Penyeberangan Orang
TATAK UJIYATI
memang mengalami perubahan signifikan.
(JPO) dibuat unik. Stasiun dan halte dibuat
ANGGOTA TGUPP DKI JAKARTA
Ruang publik boleh dipakai oleh warga untuk
terintegrasi. Semuanya didesain agar warga
mengekspresikan pendapat dan aktivitas
punya lebih banyak alternatif ruang ketiga
keagamaan.
untuk berinteraksi, termasuk dalam mengekspresikan rasa
Bukan hanya ngaji bareng. Beberapa hari sebelumnya, umat
cinta mereka pada agama.
Kristiani Jakarta menyelenggarakan Festival Telur Paskah di
Kebijakan Anies ini memberi bukti bahwa ekspresi
Lapangan Banteng. Boleh.
keagamaan di ruang publik tidak membawa dampak negatif.
Natal dua tahun terakhir, beberapa kelompok jemaat gereja
Tak mengganggu kegiatan masyarakat. Tak mengganggu
menyanyikan Christmas Carol di beberapa ruas jalan Jakarta.
ketertiban. Tak menumbuhkan intoleransi.
Boleh.
Sebaliknya, ekspresi keagamaan di ruang publik justru
Tahun Baru China beberapa waktu lalu, umat Khonghucu
dapat membuka ruang interaksi, dialog, dan kesalingpahaman
menyelenggarakan atraksi barongsai di Thamrin 10. Boleh.
yang berujung pada toleransi sebagai fondasi dari Persatuan
Dua tahun terakhir, umat Hindu India menyelenggarakan
Indonesia.
perayaan Deepavali di Jakarta. Boleh.
Keberhasilan itu nyata. Empat tahun berturut-turut selama
Kebijakan Anies membuka ruang publik untuk ekspresi
Anies memimpin, Jakarta dinilai oleh hasil survei BPS sebagai
beragama ini berbeda 180 derajat dari kebijakan gubernur
provinsi paling demokratis di Indonesia. Pada 2020 Jakarta juga
sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada 2015,
meraih penghargaan Harmony Award dari Forum Komunikasi
Ahok sempat melarang takbir keliling di Jakarta. Ia meminta
Umat Beragama (FKUB).
masyarakat bahwa takbiran lebih baik dilaksanakan di masjidCara Anies membolehkan ekspresi keagamaan ini adalah
masjid serta di kampung wilayahnya masing-masing.
cara Pancasilais membangun kota. Amat berbeda dengan
Ahok juga pernah melarang masyarakat untuk mengadakan
cara sekularis yang cenderung menghalau agama dari ruang
pengajian akbar di halaman Monumen Nasional (Monas).
publik. (*)
Menurut dia, pengajian seharusnya dilaksanakan di masjid atau
Dimuat kali pertama di kbanews.com,
tempat luas lainnya. Tidak harus di Monas.
Kamis, 21 April 2022.

D

engan berdirinya JIS, satu lagi prestasi buat Anies
Baswedan, Gubernur DKI yang mewariskan karya
spektakuler untuk Persija, Jakmania, warga Jakarta, dan para
pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. Dengan anggaran Rp
4,5 T untuk membangun JIS, diharapkan sepak bola Indonesia
ke depan mampu membangun prestasi di kelas dunia.
Infrastruktur yang mendunia, kualitas sepak bola hendaknya
juga ikut mendunia.

Anies, JIS, No Rasis
kbanews.com
Rabu, 20 April 2022

ALWI SAGAF ALHADAR

PENGAMAT, AHLI KOMUNIKASI,
WARTAWAN

K

emarin ada yang ngomong begini, ‘Anies tak becus urus
Jakarta. Hanya bangsa tolol yang mendukung Anies
di pilpres’. Kayaknya orang ini perlu diajak berolahragalah.
Sembari asah akal sehatnya. Bahwa apa yang telah Anies
lakukan —jujur saja—sebenarnya di luar harapan pemilihnya
empat tahun lalu.

Taktik Anies ‘Meng-akal sehat-kan’
Warga Jakarta
kbanews.com
Rabu, 20 April 2022

YUSUF BLEGUR

PEGIAT SOSIAL, AKTIVIS YAYASAN
HUMAN LUHUR BERDIKARI

A

nies memang, boleh jadi, tidak sekapasitas Soekarno
dengan segala prestasi dan pelbagai kontroversinya.
Akan tetapi, perjalanan Anies masih panjang. Ia bahkan bisa
menoreh catatan sejarah lebih baik dan membanggakan,
termasuk jika rakyat memberikan amanah sebagai Presiden
Indonesia seperti Soekarno.

Ternyata Anies Lebih Soekarnois
kbanews.com
Selasa, 19 April 2022

14 english edition

kba newspaper | Edisi 05 | 15 Mei 2022

Irrefutable Evidence of Governor Anies’
Concern for All Religions in Jakarta
The real evidence of Jakarta Governor
Anies Baswedan’s concern for all religions
can be witnessed, among others, through
the distribution of grants worth IDR 352
billion for managers of places of worship
and religious organizations throughout
Special Capital Region of Jakarta
(DKI Jakarta).

J

akarta Governor Anies Baswedan has a high concern for places
of worship and religious organizations as an effort to strengthen
religious harmony in the capital city. He has recently proved his
concern by disbursing a grant worth IDR 352 billion for managers of
places of worship and religious organizations.
The grant funds are based on Governor’s Decree (Kepgub)
Number 275 of 2022 regarding grant recipients in the form of money
from the DKI Jakarta Regional Secretary’s Education and Mental
Spiritual Bureau.
‘’The grant as referred to in the first dictum is allocated to the
2022 Fiscal Year (APBD) through the Budget Implementation
Document of the DKI Jakarta Provincial Secretariat of Education and
Mental Spirituality (Dikmental),” Anies wrote as quoted from the
Governor’s Decree on Monday, April 4, 2022.
The decree signed by Anies on March 23, 2022 explains that
grantees are required to submit reports on the use of funds in
accordance with applicable regulations.
In the appendix to the grant recipients, there are 131
management units of places of worship, institutions and religious
organizations that receive assistance from the provincial government.
The grant with the highest value is given to the Nahdlatul
Ulama Regional Management (PWNU) of DKI Jakarta with a value
of IDR 5 billion, followed by the DKI Jakarta Regional Leadership of
Muhammadiyah amounting to IDR 4 billion. The other recipient is
Jakarta Ulama and Habaib Forum.
The Majubuthi Buddhist organization received a budget of IDR
1.54 billion, IDR 1.3 billion for the Fellowship of the Indonesian
Pentecostal Church and IDR 1.39 billion for Parisada Hindu Dharma
Indonesia.
Meanwhile, the 2022 grant fund for houses of worship for all
religions is IDR 11 billion. In total, during his tenure Governor Anies
has disbursed IDR 149 billion.
Head of the Mental Spiritual Division of the DKI Jakarta
Dikmental Bureau, Aceng Zaeni, explained that the grants were
distributed fairly and equitably for mosques, churches, monasteries
and other places of worship.
‘’The total amount of funds distributed by the DKI Provincial
Government for houses of worship for all religions in 2022 is IDR
11 billion. The assistance is to renovate 65 houses of worship for
religious people,” he said as reported by KBA News on Tuesday,
March 22, 2022.
As for the Operational Assistance for Places of Worship (BOTI),
Aceng said, the DKI Jakarta Provincial Government distributed it to
thousands of mosques, churches, monasteries, and other places of
worship.
‘’The BOTI has a value of IDR 2 million for a mosque for 12
months. There are 3,300 mosques. Meanwhile, for the church there
are 1,379, Sunday school teachers and the boarding house are also
assisted, also the koster who is like a marbot in a mosque,” he said.
Aceng ensured that the funding for houses of worship for all religious
communities in Jakarta continues to grow every year. This includes
an increase in the number of places of worship assisted by the DKI
Provincial Government under the leadership of Governor Anies.
The BOTI was born as a result of Governor Anies’ visits to various
places of worship in 2018. The visits confirm that there were still
quite a number of places of worship that needed assistance to make
them more beneficial to the surrounding environment.
Since 2019, BOTI has been running well, in accordance with the
principles of decency and rationality and bringing benefits to the
community. The place of worship for the grantee determined by the
religious institution and coordinator has also met the requirements
as a grantee.
The requirements for grant recipients refer to the mandate of
Minister of Interior Decree Number 32 of 2011 concerning Guidelines
for Grants and Social Assistance Sourced from the Regional Budget as
amended last time by Decree Number 123 of 2018.

Jakarta Governor Anies Baswedan delivered a speech to participants of the 34th General Deliberation of the Pentecostal Church in Indonesia (GPdI) in Central
Jakarta on Thursday, March 17, 2022. PHOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

It also refers to Governor Regulation (Pergub) Number 142 of
2018 concerning Guidelines for Grants and Social Assistance Sourced
from the Regional Budget as lastly amended by Governor Regulation
Number 20 of 2020.
The DKI Provincial Government cooperates with Bank DKI and
Bank DKI Syariah for the distribution of funds.
The religious institutions as coordinators for the distribution
of BOTI are Indonesian Mosque Council (DMI) of DKI Jakarta to
mosques or prayer rooms (mushalla); the Association of Indonesian
Pentecostal Churches (PGPI) of DKI to churches; and Parisada Hindu
Dharma Indonesia (PHDI) and the Indonesian Buddhist Council
(MBI) of DKI to temples and monasteries.
The amount of the BOTI grant for large places of worship such
as mosques, churches, temples and monasteries is IDR 2 million per
month. Meanwhile, for a medium-sized place of worship such as a
prayer room, the amount is IDR 1 million per month.
In addition, there is an incentive fund for administrators or
guardians of places of worship, such as marbots, imams of mosques
and mushalla, administrators of churches, temples and monasteries
of IDR 500 thousand per month.
BOTI grants and incentives are provided for 12 months.
Caring for Religious Harmony
Governor Anies said his provincial government has done so many
efforts in maintaining religious harmony in the capital city. One of
them is through the BOTI program.
‘’We, in Jakarta, are maintaining the compound with various
programs, including assistance for all places of worship, (namely)
BOTI, so that everyone can carry out their worship properly,” he said
during the 34th General Deliberation of the Pentecostal Church in
Indonesia (GPdI) in Central Jakarta on Thursday, March 17, 2022.
The BOTI program, Anies added, has proven to be able to bring
a sense of justice to all religions. BOTI is not only targeting places
of worship for Muslims and Christians as was the case before, but
temples and monasteries also benefit from it.
‘’The unity is presented with a sense of justice. This is what we
hold in Jakarta. We want a sense of justice and equality to exist in
this city. Everyone gets equal treatment, so we continue to maintain

existing compounds,” he explained.
The BOTI program has, indeed, received praise from the church
because it is considered very helpful.
Through a video showing during the 34th General Deliberation
of the GPdI, Chairperson of the Indonesian Pentecostal Churches
(PGPI) Reverend Jason Balompapueng praised the leadership of
Governor Anies while dismissing the skewed assumptions that had
been alleged.
‘’Thanks to the Governor of DKI Jakarta, you may see the news
that you heard was wrong, he is very nationalist, a national family,”
Reverend Jason was quoted as saying by KBA News in Jakarta on
Sunday, March 20, 2022.
He also hopes Governor Anies’ BOTI program can be
implemented nationally so that the benefits of this grant aid program
will not only be felt in places of worship in Jakarta, but throughout
Indonesia.
‘’It is proven that Governor Anies has the courage to make
decisions. When the governor took office for the first time, he said
how the church facilities must be the same,” said Reverend Jason.
He emphasized that the BOTI program also proves that Governor
Anies is a leader figure who upholds commitments and really
maintains religious harmony. ‘’He is committed and a person who is
very pluralistic and maintains religious harmony, he deserves to be a
leader, God bless the Governor of DKI Jakarta.’’
Likewise, the General Chairperson of the Pentecostal Church
in Indonesia Reverend Johny W. According to him, since Governor
Anies took office, churches in DKI Jakarta have always received BOTI
assistance.
‘’In Pak Anies’ time, we pastors from all churches in Jakarta
received BOTI which is very helpful for us. Churches, boarding
schools, even Sunday school teachers get it,” he explained.
Reverend Johny considers that the accusation that Governor
Anies is an intolerant figure is not true. For him, the social touch while
Anies is in charge of DKI Jakarta is very meaningful for the existence
of the church.
‘’So, the rumors about him (intolerant), I think it’s wrong. His
social touch, especially for the church, means a lot to us.’’ (kba)
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FOTO: INSTAGRAM ANIES BASWEDAN
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