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Senin, 8 November 2021, Restoran Taman 
Situ Gintung di kawasan Ciputat, Tangerang 
Selatan, menjadi saksi deklarasi tekad rela-

wan Simpul Anies Presiden (S1AP) Indonesia 
menyokong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswe-
dan menuju kursi presiden. Deklarasi dilakukan 
setelah pembentukan resmi S1AP Indonesia pada 
10 Oktober 2021.

‘’Kami S1AP Indonesia mendukung dan me-
menangkan Anies Baswedan sebagai calon pre-
siden periode 2024–2029 guna mewujudkan Indo-
nesia berkeadilan, masyarakat Indonesia yang sehat, 
sejahtera, dan religius berdasarkan Pancasila,’’ ujar 
Ketua Dewan Presidium Nasional Sekretariat Nasio-
nal S1AP Indonesia, Wisnu Permadi, saat deklarasi di 
restoran di Jalan Ir. H. Juanda tersebut.

Keberhasilan Anies membangun Jakarta, di 
antaranya menghadirkan pangan murah, penata-
an kampung, integrasi moda transportasi, serta 
membawa pemerintahannya meraih Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI secara beruntun, serta deretan 
penghargaan dari dalam dan luar negeri menjadi 
dasar pertimbangan S1AP mendeklarasikan du-
kungannya. 

Saat deklarasi tersebut, Pemprov DKI  Jakarta 
meraih predikat WTP dari BPK empat tahun ber-
turut-turut. Namun, pada 2022 ini DKI Jakarta 
kembali meraih predikat WTP itu. Dengan demi-
kian, DKI Jakarta menoreh rekor sebagai provinsi 
peraih WTP lima kali beruntun sejak 2018.

‘’Jakarta adalah Ibu Kota Negara. Dengan 
sederet prestasi DKI Jakarta, baik di kancah nasio-
nal maupun internasional yang dibuktikan dengan 
meraih beragam penghargaan, itu sudah cukup 
menjadi salah satu indikatornya (bahwa Anies 
 layak menjadi presiden),’’ kata Wisnu.

Selain itu, ujarnya menambahkan, Anies juga 
pemimpin yang demokratis, tegas, toleran,  santun, 
berpendidikan, religius, dan antikorupsi. ‘’Dia 
 layak memimpin Republik Indonesia, bukan hanya 
memimpin masyarakat DKI Jakarta.’’

Meski pemilihan presiden (pilpres) masih 
cukup lama, S1AP merasa deklarasi perlu dilaku-
kan sedini mungkin. Informasi tentang orang 

 hebat seperti Anies perlu disampaikan kepada 
masyarakat luas sejak jauh hari.

‘’Masyarakat Indonesia harus tahu bahwa 
Anies orang yang mampu memimpin republik ini 
lebih besar dan berkeadilan bagi seluruh rakyat,’’ 
kata Wisnu menegaskan.

Dengan tetap berharap ridha Allah SWT, rela-
wan S1AP juga minta doa dan restu masyarakat 
Indonesia serta para ketua umum partai politik 
 untuk mendukung sekaligus memperjuangkan Anies 
Baswedan menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024.

Menurut Wisnu, S1AP adalah gerakan yang 
menghadirkan gagasan-gagasan besar tentang 
Indonesia, khususnya yang menjadi buah pikiran 
Anies Baswedan. Ia adalah figur dengan gagas
an dan kemampuan menggerakkan serta telah 
membuktikannya dengan berbagai gerakan pem-
berdayaan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, 
maupun pengentasan kebodohan.

‘’Anies juga hadir dengan gagasan bagaimana 
membangun Indonesia di tengah pertarungan 
global, di tengah tantangan perubahan iklim yang 
semakin mengancam, di tengah pertarungan geo-
politik di mana Indonesia semestinya menjadi pe-
main utama. Bukan pemain pinggiran,’’ kata Wisnu 
menguraikan.

Relawan S1AP tidak ingin terjebak pada soal 
jago-menjagokan sebatas pada sosok capres, me-
lainkan lebih pada gagasan. Gagasan besar untuk 
republik tercinta ini pun didapati pada figur Anies 
Baswedan.

‘’Ini soal Indonesia masa depan. Ini soal Indo-
nesia dipimpin oleh orang dengan gagasan besar, 
visi besar, dan kemampuan mengorkestrasi serta 
menggerakkan gagasan-gagasan besar itu. Jadi 
mari kita bertarung dengan gagasan-gagasan itu.’’

Oleh karena itu, relawan S1AP hadir bukan 
 untuk mengompori keadaan politik, apalagi mem-
perunyam keadaan yang memang dirasakan 
 belum pulih betul setelah kontestasi politik di 
 Pilpres 2019. 

‘’Gerakan S1AP ini justru mengajak masyarakat 
untuk memikirkan Indonesia di masa mendatang. 
Lupakan menang-kalah di 2019 lalu. Hapuskan 
segala kebencian yang masih tersisa di sanubari 

anak bangsa. Politik itu semestinya menghadirkan 
pencerahan. Membangun optimisme. Politik itu 
bukan soal junjungan kita pasti benar, lawan politik 
pasti salah. Politik ini yang mestinya kita bangun,’’ 
kata Wisnu.

Elektabilitas dan Lahan Perjuangan
Seperti beragam simpul relawan lainnya, 

demikian Wisnu, relawan S1AP juga bertujuan 
meningkatkan popularitas dan elektabilitas 
Anies. Beragam cara mereka lakukan untuk lebih 
mendekatkan Anies kepada masyarakat baik se-
cara online, terutama offline. Tidak jarang relawan 
S1AP juga menggelar kegiatan sosial.

Bulan Ramadhan tahun ini, misalnya, relawan 
S1AP membagikan 500 paket sembako dan 500 
dus mi instan secara door to door kepada masya-
rakat di 13 lokasi di Jakarta.

Relawan S1AP juga terus memperbanyak jum-
lah anggota dan membangun jaringan ke berbagai 

daerah. Sampai saat ini, pengurus dan penggerak 
S1AP sudah mencapai 1.200 orang yang tersebar 
di sejumlah wilayah Indonesia.

‘’(Relawan S1AP) sudah ada di delapan pro-
vinsi dan 86 kabupaten/kota,’’ ujarnya.

Delapan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, 
Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Riau. 

Wisnu memastikan gerakan S1AP ini diinisiasi 
oleh para anak muda dan dimodali dari kocek sendiri 
secara swadaya. ‘’Kami tidak digerakkan oleh Anies. 
Kami tidak digerakkan oleh modal. Murni 100  persen 
dari kocek kami pribadi. Kami bergerak karena kami 
punya mimpi dan harapan di masa mendatang 
 untuk Indonesia lebih sejahtera dan berkeadilan bagi 
seluruh rakyat Indonesia.’’ 

Relawan S1AP terbuka untuk semua kalangan. 
Karena S1AP memang diniatkan untuk merang-
kul berbagai pihak, tua-muda, kaya-miskin, lelaki- 
perempuan, semua agama, semua suku bangsa, 
semua strata ekonomi, semua kelompok politik 
untuk bersama-sama bergerak demi Indonesia.

Selain berbagai kerja sosialisasi di hulu, S1AP 
juga menyiapkan program pada bagian hilir dalam 
kontestasi Pilpres 2024. S1AP akan memfokuskan 
diri pada pengawalan suara di Tempat Pemungut-
an Suara (TPS) di seluruh Indonesia dengan ber-
basis teknologi.

‘’Program kerja ini merupakan penyempurna-
an dari sebuah aplikasi sistem yang telah diguna-
kan pada pentas demokrasi 2019. Sistem teknologi 
ini akan menekan kecurangan-kecurangan tidak 
terulang pada masa perhitungan hasil tabulasi di 
masing masing TPS di Indonesia,’’ kata Wisnu ke-
pada KBA News.

Karena itu, S1AP akan mempersiapkan jaring-
an di seluruh Indonesia dengan target satu juta 
relawan dengan asumsi jumlah TPS pada Pemilu 
2024 mendatang antara 900 ribu hingga 1 juta 
TPS. Bahkan, menurut Wisnu, perlu setidaknya 
dua orang per TPS untuk mengawal suara.

Meski akan menyiapkan sejak dini persiapan 
pengawalan TPS tersebut, dia mengakui, semua-
nya akan dikembalikan pada kebijakan tim pe-
menangan yang menetapkan nanti. (kba)

S1AP INDONESIA

Demi Figur Bergagasan Besar

Deklarasi relawan S1AP Indonesia di Restoran Taman Situ Gintung, Jalan Ir. H. Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Senin, 8 November 2021. FOTO: KBANEWS

TENTANG NAMA
SETIAP nama adalah doa. Pasti ada harapan 

dan maksud tertentu ketika menentukan nama, 

termasuk untuk kelompok relawan S1AP ini.

Menurut Ketua Dewan Presidium Nasional 

Sekretariat Nasional S1AP Indonesia, Wisnu 

Permadi, penamaan tersebut bertolak dari 

kosa kata yang mudah dilafalkan serta sering 

digunakan untuk merepresentasikan sikap 

positif dan menghargai ketika komunikasi 

berlangsung.

‘’Terpenting, kata S1AP (juga) mudah 

untuk diingat setiap orang sebagai ‘Simpul 

Anies Presiden’,’’ ujar lelaki lulusan Melbourne 

University, Australia, yang kini berprofesi sebagai 

hospitality consultant (F&B) ini kepada KBA 

News, Sabtu, 21 Mei 2022.

Tentang pemakaian angka ‘1’ sebagai 

pengganti huruf ‘i’, Wisnu pun berujar, ‘’Identitas 

dari 1 (satu) simpul relawan. Dan angka 1 adalah 

satu tujuan untuk menyatukan yang terpisah dan 

menjemput yang tertinggal.’’
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Anies Baswedan (tiga dari kanan) saat mengikuti program pertukaran pelajar ke Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, pada 1988. FOTO: INSTAGRAM @ANIESBASWEDAN

Jejak Semangat di Milwaukee
Salah satu kisah sangat 
berkesan di hati Anies 
Baswedan adalah kala 

duduk di bangku SMAN 2 
Yogyakarta. Sebuah 

pengalaman berharga 
yang membuat ia hingga 
kini begitu menghargai 

perbedaan.

Pada 1988, Anies Baswedan mengikuti 
program pertukaran pelajar ke Milwaukee, 
Wisconsin, Amerika Serikat, yang di-

selenggarakan American Field Services (AFS).
“Pada saat SMA, saya pernah ikut pertukaran 

pelajar. Dapat tempatnya di Amerika Serikat. 
Karena saya berasal dari keluarga religius di Jogja, 
Muslim religius, AFS di sana menempatkan saya 
di keluarga religius juga, yaitu Roman Catholic 
(Katolik Roma),” kata Anies dalam tayangan video 
pada pekan terakhir April lalu.

Anies lalu menjelaskan latar belakang 
mengapa hingga kini dia memiliki kemampuan 
berbicara dengan siapa pun dengan begitu 
mumpuni dan berbobot.

“Tinggal dengan keluarga itu dan ibu angkat 
saya adalah koordinator pendidikan di Gereja 
Katolik. Kompleks kan? Apa yang terjadi? Ibu 
saya yang paling banyak melatih saya untuk bisa 
bicara. Karena beliau menjadi promotor, apa yang 
beliau lakukan? Saya diajak ke gerejanya bukan 
untuk ikut misanya,” ujar dia.

Ibu angkat yang dikagumi Anies itu adalah 
Kristine M Schell. Ia meninggal dunia pada 
Minggu, 16 Agustus 2020, dalam usia 73 tahun.

Penelusuran KBA News, dalam situsnya, 
www.molthenbell.com, Rumah Duka Molthen-
Bell menyebutkan, Kristine M Schell terlahir 
kembar pada Rabu 25 Desember 1946. Saudara 
kembarnya bernama Gretchen Geier.

Kristine adalah seorang ibu tercinta dari 
Andrew (Kristina) Schell, Nicolas Schell, dan 
Stanislaw Vallejo. Dia juga seorang nenek yang 
membanggakan cucu-cucunya tercinta.

Kristine tumbuh dan menjalani hampir 
seluruh hidupnya di Milwaukee Selatan yang 
dicintainya. Dia lulus dari St John’s Catholic Grade 
School dan South Milwaukee High School.

Tahun-tahun awal pada usia dewasanya 
difokuskan untuk membesarkan putra-putranya 
dan menjadi ibu kedua (ibu angkat) di lingkungan 
Hawthorne sembari menampung para siswa 
pertukaran pelajar dari seluruh dunia yang 
diselenggarakan AFS.

Kristine adalah Koordinator Confraternity of 
Christian Doctrine for St John’s (Divine Mercy), 
kemudian Direktur South Milwaukee Human 
Concerns. Setelah pensiun, dia menghabiskan 
waktunya menjadi relawan di South Milwaukee 
Historical Society dan South Milwaukee Housing 
Authority.

Atas pengabdiannya kepada masyarakat 
itu, Kantor Wali Kota Milwaukee Selatan 
mencanangkan 7 Juli 2015 sebagai Hari Kris 

Schell.
Banyak kenangan sekaligus pelajaran yang 

dipetik Anies dari mendiang ibu angkatnya 
tersebut.

‘’Di sana ruang gereja di lantai atas dan 
ruang bawah hall kosong. Setelah selesai acara 
kebaktian, lalu di bawah ada sarapan pagi. Saya 
selalu ikut sarapan paginya. Ngobrol dengan 
semuanya. Kebaktiannya, mohon maaf saya 
nggak ikut. Misanya nggak ikut, tapi ikut ngobrol-
nya. Kenapa? Ibu saya bilang, ‘Nies, if you join this 
(kalau kamu ikut gabung) akan ketemu semua 
orang,” lanjut Anies.

Apa yang terjadi? Pada saat itu 1988 orang 
tidak tahu banyak tentang Indonesia dan tentang 
Islam. Banyak orang lalu bertanya banyak 
kepadanya.

“Apa yang dikerjakan ibu saya? Saya digilir 
bicara dari gereja ke gereja menjelaskan tentang 
Islam di Amerika Serikat. Diputer. Yang muter 
siapa? Yang muter ibu angkat saya yang menjadi 
koordinator pendidikan di Gereja Katolik Roma. 
Apa yang terjadi bapak-ibu sekalian. Yang terjadi, 
itulah interaksinya level grassroot,” kata Anies.

Kisah lama itu rupanya diingat juga oleh salah 
seorang kawan Anies di Amerika Serikat. Suatu 
ketika kawannya itu melihat Anies muncul dalam 
sebuah berita di media massa.

‘’Dia melihat saya muncul di berita begitu. 
Lalu dia bilang, rasanya kok pernah melihat orang 
itu. Selanjutnya dikirimkan fotonya ketika kami 
bersama-sama pada 1988 itu,” ujar Anies.

Dari kisah tersebut, Anies mengatakan, jika 
ruang interaksi semacam itu diberikan secara 
lebih luas di Tanah Air. Dia percaya bahwa 
mencintai Indonesia akan bisa menjadi fondasi 
seperti empat tokoh bangsa yang pernah ngobrol 
sepanjang hari di rumah kakeknya.

“M Natsir tokoh Masyumi, Kasimo tokoh 

Partai Katolik, Frans Seda tokoh Katolik, dan 
AR Baswedan, di rumahnya bersahabat bicara 
dengan tenang tentang kebangsaan penuh 
saling mencintai. Mengapa? Karena mereka 
menempatkan Indonesia di atas perbedaan-
perbedaan yang mereka miliki,” kata Anies.

Selain di Amerika Serikat, semangat toleransi 
dan humanisme dalam diri Anies juga diasah di 
Jepang ketika ia pada 1993 mengikuti program 
kuliah musim panas di Sophia University, Tokyo, 
melalui program beasiswa JAL.

Di Jepang, Anies tinggal bersama keluarga 
Yamada. Melalui unggahan di akun Instagram-
nya, Agustus 2017, Anies menyatakan baru saja 
ke Jepang dan bertemu dengan pasutri Hiyoshiro 
Yamada, kala itu berusia 84 tahun, dan Tsuneyo 
Yamada, 77 tahun. Ini pertemuan pertama 
mereka sejak 1993.

‘’Dan kemarin saya kembali ke Jepang, 
bertemu lagi dengan mereka. Mereka memang 
menempatkan saya seperti anak,’’ ujar Anies.

Saat tinggal bersama mereka, Anies mengakui 
tidak bisa berbahasa Jepang. Begitu pula keluarga 
Yamada yang tidak bisa berbahasa Inggris. Untuk 
berkomunikasi, mereka dibantu anggota keluarga 
Yamada yang lancar berbahasa Inggris.

‘’Pengalaman ini mengingatkan kita 
betapa pentingnya pemahaman antarbangsa, 
antarbudaya, antarsuku. Saya mengalami itu 
ketika masih muda, merasakan manfaatnya 
hingga sekarang. Pemahaman mengenai per-
bedaan, keberagaman, itu sesuatu yang inherent 
di kehidupan kita,’’ ujar Anies.

Sosok Inklusif
Tokoh pemuda Katolik Nusa Tenggara 

Timur (NTT) Friederich Batari mengatakan, jika 
ingin mengetahui figur Anies yang mempunyai 
toleransi tinggi, salah satunya bisa diketahui 

ketika dari perjalanan studinya di Amerika 
Serikat.

‘’Kita kan tahu dia studi di Amerika, negara 
yang mengedepankan toleransi dan orang tua 
angkatnya itu seorang nonMuslim. Jadi figur Pak 
Anies ini sudah paripurna sebenarnya,” katanya 
kepada KBA News.

Pernyataan Friederich dikuatkan Martinus 
Suwardi Mantro, Ketua Pemuda Katolik Komda 
DKI Jakarta Periode 2022-2025. “Beliau tokoh 
yang mampu merawat kemajemukan di Jakarta 
dan sangat toleran,” ujar Martinus.

Salah satu buktinya, katanya menambahkan, 
Anies selalu hadir di tengah umat dalam setiap 
hari besar keagamaan. Sambutan hangat Anies 
kepada para pengurus Pemuda Katolik Komda 
DKI Jakarta juga menunjukkan Anies inklusif dan 
mengimplementasikan sikap toleran. 

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 
(PWNU) DKI Jakarta K.H. Samsul Ma’arif menilai 
Anies cukup baik dalam membangun toleransi 
beragama di Ibu Kota dan memiliki kedekatan 
relasi dengan kalangan NU di Ibu Kota. 

“Kita komunikasi terus (dengan Anies). Saya 
kira (dengan) ormas (organisasi kemasyarakatan) 
yang lain juga begitu. Dengan lembaga keagamaan 
non-Muslim juga bagus Pak Anies,” tutur Samsul.

Penilaian juga diberikan Ketua DPD 
Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) DKI 
Jakarta Jandi Mukianto. Menurut dia, tingginya 
toleransi dan rasa kesetaraan antarumat 
beragama di Jakarta tentunya tidak serta merta 
muncul. Semua itu tercipta berkat upaya Anies 
selama ini. 

‘’Dari ikhtiar nyata Bapak Gubernur 
Anies Baswedan agar umat dan tokoh-tokoh 
agama di Jakarta mendapatkan ruang untuk 
menyampaikan keyakinan masing-masing,” 
katanya. (kba)

(Dari kanan): Ibu Angkat Anies Baswedan 
di AS Kristine M Schell kecil dan 
saudara kembarnya, Gretchen Geier; 
Kristine pada usia muda; Kristine 
saat Anies saat paruh baya, dan saat 
menerima penghargaan dari Kantor Wali 
Kota Milwaukee Selatan.

FOTO-FOTO: MOLTHENBELL.COM
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Banyak bukti nyata diberikan Anies 
Baswedan dalam mewujudkan toleransi, 
kesetaraan, dan keadilan selama 

memimpin DKI Jakarta. Beberapa di antaranya 
yaitu berupa penyaluran dana program Bantuan 
Operasional Tempat Ibadah (BOTI) dan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tempat-
tempat ibadah. 

Menurut Ketua Umum Majelis Pusat Gereja 
Pantekosta di Indonesia (MP GPdI) Pendeta 
Johnny Weol, selain BOTI terdapat belasan IMB 
untuk gereja yang Anies berikan.  

“Ini membuktikan bahwa rumor intoleransi 
itu tidak benar,” kata Johnny kepada KBA News, 
baru-baru ini.

Selain BOTI dan IMB untuk gereja, pada 
masa kepemimpinan Anies di Jakarta ini pawai 
Natal di Jalan M.H. Thamrin diizinkan. Karena 
itu, sebaiknya yang disampaikan dan dibuktikan 
Anies tentang komitmen kesetaraan dan keadilan 
bagi seluruh umat beragama di Jakarta ini 
direspon positif. 

‘’Waktu berjalan ke depanlah yang akan 
menguji semuanya,’’ katanya. ‘’Gereja, koster, 
bahkan guru sekolah minggu mendapatkannya. 
Jadi, rumor-rumor mengenai beliau (intoleran) 
itu, saya kira hal yang keliru.’’

Johnny, yang juga menjabat Ketua Majelis 
Daerah GPdI DKI Jakarta serta mewakili hampir 
1.000 gembala, berterima kasih kepada Anies. 
‘’Sentuhan sosial beliau untuk gereja, khususnya 
di Jakarta, itu sangat berarti bagi kami. Kami 
menyampaikan kepada Pak Gubernur, terima 
kasih atas program BOTI. Tuhan memberkati 
Bapak, warga, dan tugas-tugas kenegaraan.” 

Ketua GPdI DKI Jakarta Jason Balompapueng 

menekankan, beragam berita beredar yang 
menyebut Anies intoleran terbukti keliru. “Beliau 
orang nasionalis. Orang tuanya sangat nasionalis 
dan memegang komitmennya. Beliau terbukti 
pluralis dan menjaga kerukunan antarumat 
beragama. Pantas sebagai pemimpin.’’

Untuk diketahui, pada awal 2022 ini Anies 
meresmikan enam rumah ibadah sekaligus di 
lingkungan Kampus Universitas Pancasila Jakarta, 
yakni Masjid At-Taqwa, Gereja Katolik Santo 
Petrus, Gereja Protestan Graha Layanan Kristen, 
Pura Widya Santika, Vihara Dhamma Sasana, dan 
Klenteng Kabajikan Agung.

Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Dai-Daiyah 
Indonesia (ADDAI) Muhammad Syarif Hidayatullah 
berpandangan, dalam kepemimpinan Anies, 
toleransi di Ibu Kota terawatt dengan sangat baik.

‘’Sebelum jadi gubernur, Anies Baswedan 
sudah dikenal sebagai sosok yang pluralis. Saat 
Pilkada 2017 beliau dicitrakan sebagai kelompok 
yang Islamis, bahkan dipandang garis keras dan 
intoleran, tapi ini anggapan sebagian orang,” ujar 
Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Selain itu, katanya menambahkan, toleransi 
di Jakarta saat ini sudah semakin terbuka. Indi-
kasinya, semua masyarakat bisa hidup ber-
dampingan meskipun beda ras, suku, bahkan 
agama. Selama Anies memimpin Jakarta tak ada 
gesekan yang terasa keras. 

‘’Paling ya jelang Pilkada 2017 itu. Tapi saya 
termasuk yang melihat kepemimpinan Pak Anies 
yang akomodir kelompok-kelompok agama yang 
berbeda. Ya kita perlu syukurilah,” tutur Syarif.

Menurutnya, jika Jakarta sudah berhasil 
mengimplementasikan toleransi dalam ke hidup-
an beragama, wilayah yang lain juga dipastikan 

langsung atau tidak langsung akan meniru.
Pakar komunikasi Kennorton Hutasoit 

menilai, Anies Baswedan terbukti piawai dalam 
membangun komunikasi antarumat beragama, 
sehingga tercipta kerukunan antarumat beragama 
dengan tetap memberikan penghargaan kepada 
kelompok minoritas. 

‘’Gubernur DKI Jakarta patut diapresiasi,” 
kata Kennorton kepada KBA News.

Oleh karena itu, demikian Kennorton, sikap 
Anies terhadap umat beragama di Jakarta patut 
dicontoh. ‘’Anies terus membangun toleransi 
antarumat beragama dan keberagaman etnis 
di DKI. Anies juga tak pilih kasih soal kunjungan 
kegiatan keagamaan.”

Dosen di Universitas Bina Sarana Informatika 
(BSI) itu selanjutnya mengatakan, partisipasi dan 
dukungan Anies saat hari-hari besar keagamaan 
sangat baik demi memupuk kebersamaan di 
Ibu Kota. “Saat Natal, misalnya, Anies datang ke 
gereja menyampaikan salam dan bersama aparat 
keamanan mengecek keamanan,” ungkapnya.

Kennorton juga mengapresiasi Anies lewat 
kebijakannya mempermudah umat beragama 
membangun tempat ibadah di Jakarta, seperti 
kehadirannya saat peletakan batu pertama Gereja 
Batak Karo Protestan (GBKP) Tugu, Jakarta Utara, 
peletakan batu pertama tempat ibadah umat 
Hindu Etnis Tamil, pembangunan masjid, hingga 
revitalisasi gereja tertua di Jakarta, yakni Gereja 
Immanuel.

Anies juga memberikan BOTI untuk tempat-
tempat ibadah semua agama di Jakarta serta dana 
insentif bagi pekerja di seluruh tempat ibadah. 
‘’Ini sangat bagus dan tidak ada diskriminasi,” 
kata Kennorton menegaskan. (kba)

Tak Sekadar Kata
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke Klenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Jalan Tepekong, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Februari 2022. Anies melihat 
dari dekat untuk memastikan kelancaran Perayaan Imlek 2573 Kongzili di Jakarta. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Kerukunan umat beragama di Jakarta selama 
ini berjalan harmonis dan kerja sama antara 
gereja dan masyarakat berjalan. (Begitu juga) 
kegiatan lintas iman dan forum komunikasi 
umat beragama berjalan di akar umat.

STAF KHUSUS KEPALA DEWAN PENGARAH BADAN 
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) 
YANG JUGA AKTIVIS KATOLIK

Romo Benny
Susetyo

Saya sampaikan terima kasih dan 
penghormatan kepada Gubernur Anies 
Baswedan yang  bukan cuma berslogan 
Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai 
kosmetik pencitraan politis hampa makna, 
tetapi secara nyata dan tulus mewujudkannya 
menjadi sikap dan perilaku nyata.

BUDAYAWAN

Jaya Suprana

Bangsa ini membutuhkan pahlawan-pahlawan 
hebat dan orang-orang yang mau berjuang 
untuk kesatuan bangsa seperti Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan.

PENDIRI GBI GLOW FELLOWSHIP CENTRE

Pendeta Gilbert
Lumoindong

Pada zaman Pak Anies, kami pendeta-pendeta 
dari semua gereja di Jakarta mendapatkan 
BOTI (Bantuan Operasional Tempat Ibadah). Ini 
sangat membantu kami. Gereja, koster, bahkan 
guru sekolah minggu mendapatkannya. Jadi, 
rumor-rumor mengenai beliau (intoleran) itu, 
saya kira hal yang keliru.

KETUA UMUM MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA 
DI INDONESIA (MP GPDI)

Pendeta
Johnny Weol

Anies Baswedan sangat nasionalis, sangat 
mengayomi semua suku dan agama. 
Termasuk di dalamnya gereja-gereja.

SEKRETARIS PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DAN LEMBAGA INJILI 
INDONESIA (PGLII) SIANTAR, SIMALUNGUN, SUMATERA UTARA

Pendeta
Horas Sianturi

Di era kepemimpinan Pak Anies, kami umat 
Hindu Tamil merasa bagian dari bangsa ini. 
Hari ini kami yakin dan meresapi bahwa 
Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu masih 
ada, yang selama 60 tahun ini kami ragukan.

KETUA UMUM DPP GERAKAN MASYARAKAT SANATHANA DHARMA 
NUSANTARA (GEMA SHADANA)

A. S. Kobalen

Beliau tokoh yang mampu merawat 
kemajemukan di Jakarta dan sangat toleran. 
Salah satu bukti lain, beliau selalu hadir di tengah 
umat dalam setiap hari besar keagamaan.

KETUA PEMUDA KATOLIK KOMDA DKI JAKARTA PERIODE 2022-2025

Martinus Suwardi
Mantro

Saya melihat Pak Anies cukup baik dalam 
membangun toleransi umat beragama di DKI 
Jakarta.

KETUA PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) 
DKI JAKARTA

KH Samsul Ma’arif

Saya kenal Anies loh. Karena dia adalah dekla-
rator ormas NasDem. Anies bukan orang seperti itu 
(intoleran), dia orang nasionalis yang sebenarnya.

POLITIKUS PARTAI NASDEM

Irma Suryani
Chaniago
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Sejak 2017 memimpin Jakarta, Gubernur 
Anies Baswedan memberikan perhatian 
khusus terhadap kerukunan umat ber-

agama. Bagi dia, kerukunan umat beragama 
bisa tercipta tatkala kesetaraan atau keadilan 
direalisasikan.

Dua wujud program yang sangat berarti 
dan terealisasai dengan baik itu adalah Bantu-
an Operasional Tempat Ibadah (BOTI) serta 
persetujuan izin prinsip tempat ibadah. BOTI 
diadakan sejak 2019 hingga kini. Sedangkan 
persetujuan izin prinsip tempat ibadah dilaku-
kan sejak 2017 hingga kini.

BOTI lahir dari hasil kunjungan Gubernur 
Anies ke berbagai tempat ibadah pada 2018. 
Kunjungan tersebut menegaskan bahwa masih 
cukup banyak rumah ibadah yang membutuh-
kan pendampingan agar lebih bermanfaat bagi 
lingkungan sekitar.

Sejak 2019, BOTI telah berjalan  dengan 
baik, sesuai prinsip keberpihakan dan ra sio-
nali tas serta membawa manfaat bagi masya-
rakat. Tempat ibadah bagi penerima hibah 
yang ditentukan oleh lembaga keagamaan dan 
koordinator juga telah memenuhi persyaratan 
sebagai penerima hibah.

Persyaratan penerima hibah mengacu Per-
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan So-
sial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Ne-
geri Nomor 123 Tahun 2018.

Hal itu juga mengacu pada Peraturan Gu-
bernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2018 ten-
tang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial Ber-
sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah kali terakhir 
dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 
2020. 

Pemprov DKI bekerja sama dengan Bank 
DKI dan Bank DKI Syariah dalam hal penyalur-
an dana. Sedangkan lembaga keagamaan se-
bagai koordinator penyaluran BOTI adalah 
Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta, 
Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indone-
sia (PGPI), Parisada Hindu Dharma Indonesia 
(PHDI), dan Majelis Umat Buddha Indonesia 
(MBI) DKI. 

Besaran penyaluran dana BOTI per tahun 
sejak 2019 lihat Halaman 8-9.

Sementara itu, pada TA 2017, persetujuan 
izin prinsip tempat ibadah diberikan kepada 6 
masjid dan 7 gereja. Pada TA 2018, persetujuan 
izin prinsip tempat ibadah diberikan kepada 2 
masjid, 7 gereja, dan 1 vihara.

Pada TA 2019, persetujuan izin prinsip 
tempat ibadah diberikan kepada 4 masjid dan 
4 gereja. Pada TA 2020 persetujuan izin  prinsip 
tempat ibadah diberikan kepada 2 masjid, 3 
gereja, dan 1 vihara. Ada pun pada TA 2021, 
persetujuan izin prinsip tempat ibadah diberi-
kan kepada 3 masjid dan 8 gereja. 

Menurut Anies, pemberian BOTI bukan 
 hanya bagi tempat ibadah dan perwakilan 
umat yang menggerakkan aktivitas di dalam-
nya. Pada 2022, Pemprov DKI Jakarta mem-
berikan bantuan uang tunai untuk marbot, 
guru ngaji, koster, guru sekolah minggu, bikhu, 
dan pandita.

Sejak 2019, Pemprov DKI Jakarta meng-
hadirkan program tersebut. Program ini me-
rupakan langkah Pemprov DKI Jakarta 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 inter-
aksi yang kolaboratif. BOTI diberikan kepada 
semua agama. Melalui BOTI, tiap agama di-
harapkan bisa merajut simpul kolaborasi untuk 
membangun fasilitas ibadah yang bisa meng-
gerakkan umatnya untuk mewujudkan tole-
ransi dua arah dengan masyarakat setempat,” 
tutur Anies.

Dalam hal pemberian izin prinsip tempat 
ibadah, Anies mengungkapkan bahwa sejak 
masa kepemimpinannya Oktober 2017, Pem-
prov DKI Jakarta telah memberikan izin prinsip 
dan IMB untuk tempat ibadah yang akan di-
bangun atau direnovasi. Hingga 2021, jumlah 
yang mendapatkannya 36 tempat ibadah.

Pada 2022, empat usulan perizinan masuk. 
Hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2022, 
Anies mendorong pemberian izin prinsip dan 
IMB untuk pendirian atau renovasi rumah 
 ibadah diberikan lebih banyak dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya.

“Kami terus mengupayakan rasa  keadilan 
terhadap umat beragama. Semua tempat 
 ibadah yang memenuhi syarat untuk mem-
bangun tempat ibadah atau renovasi tempat 
ibadah, akan kami bantu fasilitasi perihal per-
izinannya. Itu semua demi menciptakan rasa 
nyaman dan aman dalam menunaikan kewajib-
an masing-masing umat beragama,” kata Anies.

Bagi Anies, 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 merasa-
kan kekurangan di sekitar lingkungan tempat 

ibadah.
“Dengan kebijakan yang berkeadilan, tem-

pat ibadah dan umat beragama tidak hanya 
menjadi pusat kegiatan religi, tapi juga men-
jadi penggerak sosial, ekonomi, dan budaya di 
masyarakat. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa 
perlu tersambung dengan sila kelima Pancasila, 
yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indo-
nesia. Tanpa keadilan sosial, persatuan musta-
hil diwujudkan,” tutur dia.

Bukan hanya BOTI dan pemberian izin 
prinsip tempat ibadah, Gubernur Anies juga 
mengucurkan dana hibah. Dana ini untuk 
pengelola tempat ibadah dan organisasi keag-
amaan. 

Beberapa waktu lalu, dana hibah yang di-
kucurkan sebesar Rp 352 miliar. Gelontoran 
dana ini mengacu Keputusan Gubernur (Kep-
gub) Nomor 275 Tahun 2022 tentang penerima 
hibah berupa uang dari Dinas Pendidikan dan 
Kerohanian DKI Jakarta.

Surat keputusan yang ditandatangani Anies 
pada 23 Maret 2022 itu menjelaskan bahwa 
penerima hibah wajib menyampaikan laporan 
penggunaan dana sesuai ketentuan yang ber-
laku. Pada lampiran penerima hibah, terdapat 
131 unit pengelola rumah ibadah, lembaga, dan 
organisasi keagamaan.

Hibah dengan nilai tertinggi diberikan ke-
pada Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama DKI 
Jakarta senilai Rp 5 miliar, disusul Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah DKI Jakarta sebesar 
Rp 4 miliar. Penerima lainnya adalah Forum 
Ulama dan Habaib Jakarta. Buddha Majubuthi 
menerima Rp 1,54 miliar, Rp 1,3 miliar untuk 
PGPI, dan Rp 1,39 miliar untuk PHDI.

Program BOTI mendapat pujian dari pihak 
gereja karena dinilai sangat membantu. Me-
lalui tayangan video saat Musyawarah Umum 
ke-34 GPdI, Ketua Umum Gereja Pantekosta di 
Indonesia (GPdI) DKI Jakarta Pendeta Jason Ba-
lompapueng memuji kepemimpinan Gubernur 
Anies sekaligus menepis anggapan miring yang 
selama ini ditudingkan.

‘’Terima kasih kepada Gubernur DKI  Jakarta. 
Anda mungkin melihat berita yang Anda 
 de ngar salah. Beliau sangat nasionalis dan dari 
keluarga nasionalis,’’ kata Pendeta Jason seperti 
dikutip KBA News di Jakarta, Minggu, 20 Maret 
2022.

Dia berharap program BOTI bisa dilaksana-
kan secara nasional sehingga manfaat dari pro-
gram bantuan hibah ini tidak hanya dirasakan 
di tempat-tempat ibadah di Jakarta, tetapi di 
seluruh Indonesia.

Dia menegaskan, program BOTI juga mem-
buktikan bahwa Gubernur Anies adalah sosok 
pemimpin yang menjunjung tinggi  komitmen 
dan sangat menjaga kerukunan umat  beragama. 
‘’Dia sangat pluralistik dan menjaga kerukunan 
umat beragama. Dia layak menjadi pemimpin. 
Tuhan memberkati Gubernur DKI Jakarta.’’

Ketua Umum Majelis Pusat GPdI  Pendeta 
Johnny Weol sependapat, sejak Gubernur 
Anies menjabat, gereja-gereja di Jakarta selalu 
mendapat bantuan BOTI.

‘’Pada masa Pak Anies, kami para pendeta 
dari seluruh gereja di Jakarta menerima BOTI 
yang sangat membantu kami. Gereja, koster, 
bahkan guru sekolah minggu mendapatkannya. 
Jadi, rumor-rumor mengenai beliau (intoleran) 
itu, saya kira hal yang keliru,” katanya. (kba)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo meletakkan batu pertama sekaligus menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
untuk pembangunan Gereja Katolik Damai Kristus di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, Senin, 20 Desember 2021. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

WUJUD TOLERANSI

BOTI dan Izin Prinsip 
Tempat Ibadah
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Pengalaman adalah guru terbaik. ‘’Kita 
ditarik satu tahun ke belakang, untuk 
selanjutnya dilempar jauh ke depan,” kata 

Anies Baswedan mengenang pengalamannya 
studi di Amerika Serikat, dimulai dari pertukaran 
pelajar saat masih duduk di bangku SMA hingga 
menggenggam program master dan doktoralnya.

Menyadari perjalanan hidup di negara asing 
dan terbiasa berhubungan dengan bermacam 
orang dari pelbagai latar suku bangsa, Ketua 
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar 
Abbas pun menilainya sebagai salah satu modal 
berharga Anies menjadi pemimpin.

‘’Anies sudah terbiasa hidup di tengah 
pluralitas. Dia bahkan, mungkin saja, banyak 
berhubungan dengan orang yang tidak 
memercayai adanya Tuhan,” kata Abbas kepada 
KBA News.

Dalam hal merawat kemajemukan di 
Nusantara, ujarnya menambahkan, ‘tabungan’ 
Anies sudah banyak. Ini juga modal bagi sosok 
yang dibutuhkan Indonesia saat ini, yaitu seorang 
pemimpin berjiwa negarawan. Bukan seperti 
kebanyakan pemimpin saat ini yang dinilai Abbas 
masih mengandalkan kemampuan sebagai 
politisi.

‘’Kalau politisi yang dipikirkan selalu 
kelompoknya. Terbalik dengan negarawan 
yang memikirkan seluruh elemen bangsa. Figur 

Resep Perekat 
Indonesia 

WAWANCARA —bisa pula diklaim sebagai 
bincang serius tapi santai— itu berjalan hangat. 
Adalah Donald Emmerson, Director Southeast 
Asian Forum at Shorenstein APARC Freeman 
Spogli Institute for International Studies, yang 
bertindak sebagai pewawancara. Sedangkan 
narasumbernya adalah Anies Rasyid Baswedan 
ketika masih menjabat Rektor Universitas 
Paramadina, Jakarta.

Bertajuk Interview with Anies Baswedan: The 
Humanities in Southeast Asia tersebut diunggah 
saluran YouTube Stanford Humanities Center 
pada 20 Maret 2014. Saat artikel ini dibuat, 
wawancara sudah disimak lebih dari 191 ribu 
kali. 

Saat membuka wawancara, Emmerson me-
ngatakan sudah lama mengenal Anies. Tepatnya, 
sejak Anies menimba ilmu di Amerika Serikat.

Dalam prakatanya, Emmerson juga me-
ngatakan, satu hal penting yang bisa dilihat dari 
Indonesia adalah keanekaragaman. Dalam hal ini, 
Indonesia memiliki ratusan kelompok etnis dan 
bahasa yang berbeda-beda. Semua agama utama 
yang diakui dunia ada di negara yang dilintasi 
garis khatulistiwa ini. Rakyat Indonesia juga bisa 
hidup berdampingan dengan perekat demokrasi.

Ketika ditanya rahasia Indonesia bisa sukses 
menjalankan demokrasi, Anies pun menjawab 
lugas, ‘’Ya, demokrasi di Indonesia dimulai pada 
1998 (reformasi), tapi dasar demokrasi dibangun 
jauh sebelum itu. Demokrasi membutuhkan 
kesamaan untuk merekatkan segenap komponen 
bangsa Bersama.” 

Anies menjelaskan, semangat kesatuan 
di negara kepulauan ini sudah disepakati 17 
tahun sebelum Kemerdekaan Indonesia pada 
17 Agustus 1945. ‘’Ada bahasa diadopsi sebagai 
bahasa umum. Ini adalah sebuah bentuk 
demokrasi. Alasannya, karena ini bukan bahasa 
mayoritas. Ini adalah lingua franca (bahasa 
pergaulan) yang merekatkan Indonesia sebagai 
satu bangsa.’’

Di atas semuanya, kata Anies menambahkan, 
setelah kemerdekaan, demokrasi di Indonesia 
memerlukan persamaan. Dia mencontohkan 
bangsa ini mempunyai 120 kerajaan kecil dan 
kesultanan, tetapi setelah kemerdekaan itu 
hal yang berbau kerajaan disepakati untuk 
ditinggalkan.

Menurut Anies, demokrasi atas dasar 
kemajemukan yang dimiliki Indonesia bukan 
hanya prosedural. Justru bangsa Indonesia sudah 
menjalankan demokrasi yang sangat hidup. 

‘’Ini (demokrasi) membutuhkan keberadaan 
masyarakat sipil. Tingkat pendidikan tinggi 
penting dalam memproduksi kelas menengah 
modern bukan hanya di tingkat kepemimpinan, 
namun juga di tingkat massa.’’

Menjawab pertanyaan Emmerson, Anies 
menguraikan bahwa Islam di Indonesia secara 
praktis tidak eksklusif. Islam di sini bisa dilihat 
dari kegiatan keseharian seperti acara-acara di 
televisi dan buku-buku. 

‘’Indonesia bukan negara agama dan 
juga (bukan) sekuler. Kami menyebutnya 
Negara Pancasila. Sekarang politik bukan lagi 
mempermasalahkan identitas, tapi bagaimana 
memerintah, menyampaikan sesuatu,” kata Anies.

Dalam hal kemanusiaan, demikian Anies, 
Indonesia banyak belajar dari transformasi sosial 
yang sudah terjadi negara-negara di Eropa dan 
Amerika Utara. ‘’Tantangan bagi Indonesia saat 
ini adalah kita tidak mempunyai banyak orang 
terpelajar melakukan riset untuk mengubah 
menjadi bahasa sosial modern.’’

Di pengujung wawancara, Emmerson men-
coba memberikan kesimpulan bahwa Indo nesia 
sebenarnya sudah memiliki budaya me nyelesaikan 
konflik lewat perdamaian dan rekonsiliasi. “Insinyur 
boleh saja bisa membangun jembatan. Tapi apakah 
insinyur bisa menghasilkan perdamaian?” (kba)

Jiwa Negarawan
Penjaga Kemajemukan

Dalam hal merawat kemajemukan di Nusantara, 
‘tabungan’ Anies Baswedan dinilai sudah banyak. Salah satu 

modal penting bagi sosok yang dibutuhkan Indonesia saat ini.

negarawan sudah melekat sejak lama dalam diri 
Pak Anies Baswedan,” kata Abbas. 

Kebijakan populis Anies dalam hal merawat 
kemajemukan, di antaranya dengan program 
Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) 
sejak 2019, diapresiasi Abbas. Karena bangsa 
Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu), 
strategi tersebut juga dinilai tepat sasaran karena 
merangkul semua pihak. 

‘’Tidak ada yang merasa termarjinalkan. 
Saya rasa sudah menjadi jati diri seorang Anies 
Baswedan,’’ kata Abbas. 

Oleh karena itu, ujarnya melanjutkan, 
tudingan yang menyebutkan Anies merupakan 
aktor khilafah jelas salah sasaran. ‘’Secara pribadi 
saya sedang mengamati siapa yang konsisten 
menjalankan Pancasila dan UUD 1945. Salah 
satu figur yang masuk dari perspektif dukungan 
adalah Pak Anies Baswedan.’’

Dengan segenap penilaian dan pertimbangan 
tersebut, Abbas berharap Anies maju sebagai 
pemimpin bangsa sehingga bisa terus 
memberikan pencerdasan kepada masyarakat. 
“Bahwa calon-calon presiden yang maju di 
Pemilihan Presiden 2024 tidak elitis. Tidak hanya 
memikirkan kapital (uang), tapi mementingkan 
rakyat. Hari ini pemimpin lebih banyak 
memikirkan pemilik kapital ketimbang rakyat.’’ 

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Buya Amirsyah Tambunan mengatakan, 
Indonesia adalah negara majemuk dilihat dari 
agama maupun etnis. Sebuah keniscayaan jika 
perihal kemajemukan ini menjadi perhatian 
semua komponen bangsa. 

‘’Terlebih Pak Anies memberikan apresiasi 
agar kemajemukan menjadi perhatian serius, 
sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat 
terjaga sejalan dengan kelangsungan masa depan 
bangsa,” ujar Amirsyah.

Sang kakek, Abdurrahman Baswedan atau 
yang akrab dikenal dengan AR Baswedan, 
sudah membuang semangat chauvinisme itu 
jauh sebelum Anies lahir. Ini diperlihatkan lelaki 
kelahiran Ampel, Surabaya, Jawa Timur, tersebut 
melalui kekaribannya dengan Liem Koen Hian, 
seorang Tionghoa.

AR Baswedan dan Liem pernah bekerja 
sebagai kuli tinta di koran Soeara Oemoem 
dan Sin Tit Po. Sang kakek bahkan pernah me-
nyembunyikan karibnya itu di rumah pribadi saat 
menghindari kejaran Kempeitai, polisi rahasia 
Jepang. 

Peribahasa ‘’buah jatuh tidak jauh dari 
pohonnya’’ rupanya mengakar dalam diri Anies 
Baswedan. Sang cucu mengikuti jejak sang kakek 
menjadi seorang nasionalis sejati dan semakin 
mengobarkan semangat kemajemukan. (kba)

Gubernur Anies Baswedan bersilaturahmi dengan saudara sebangsa setelah peribadatan merayakan Hari Trisuci Waisak di Wihara Ekayana Arama, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 
Minggu, 28 Mei 2018. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN
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Harmony Award yang 
diraih Pemprov DKI Jakarta 

dan FKUB DKI Jakarta 
membuktikan komitmen 
tinggi menjaga suasana 

kondusif dan menciptakan 
kerukunan antarumat 
beragama di Ibu Kota.

Almanak menunjuk 4 hingga 6 Desember 
2020. Pusat Kerukunan Umat Beragama 
(PKUB) Sekretariat Jenderal  Kementerian 

Agama (Setjen Kemenag) menggelar rapat penilai-
an Harmony Award di Hotel Take’s Mansion, Jakarta. 

Penilaian dilakukan mengacu pada Pedoman 
Harmony Award Tahun 2020 Setjen Kemenag 
RI yang disusun PKUB. Utamanya, penilaian 
diterjemahkan berdasarkan hasil kuesioner, 
observasi, serta dokumen yang dimiliki panitia.

PKUB menyebarkan kuesioner secara  daring 
melalui google form kepada pemprov,  pemkab, 
pemkot, serta pengurus dan anggota FKUB  provinsi 
maupun kabupaten/kota. Hasil kuesioner lalu 
diolah dan dinilai berdasarkan scoring yang telah 
ditentukan tim penilai.

Terdapat sejumlah variabel pada tiap item 
kuesioner yang dijadikan subjek penilaian. Variabel 
yang diukur, antara lain, peran dan fasilitasi pemda 
baik dalam penganggaran dan sarana-prasarana 
dalam kerukunan, kebijakan atau regulasi terkait 
kerukunan umat beragama, maupun tugas kepala 
daerah sesuai Peraturan Bersama Menteri (PBM) 
Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Terkait Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB), variabel penilaian antara lain terkait 
pelaksanaan tugas dan fungsi FKUB dalam 
PBM No 9 dan 8 Tahun 2006, inovasi program, 
serta fungsi deteksi, mediasi, rekonsiliasi, dan 
rekomendasi. Selain itu, variabel penyelesaian isu 
kasus kerukunan yang berkembang di berbagai 
daerah.

Hasilnya, Pemprov dan FKUB DKI Jakarta 
meraih skor tertinggi. Artinya, Pemprov dan FKUB 
DKI Jakarta berhak atas Harmony Award 2020. 
Harmony Award 2020 pun diserahkan Kemenag 
kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
bertepatan dengan Hari Amal Bakti Kemenag pada 
3 Januari 2021.

Harmony Award yang sudah berlangsung 
 sejak 2015 diberikan Kemenag kepada pemda dan 
FKUB sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan 
kontribusi mereka dalam merawat dan menguat-
kan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Melalui Harmony Award, Kemenag ingin 
melihat sejauhmana peran dan partisipasi serta 
kontribusi pemda dan FKUB di berbagai daerah 
dalam pemeliharaan kehidupan keagaman dan 
penguatan kerukunan umat beragama.

Bagi Anies Baswedan, raihan Harmony Award 
2020 menunjukkan bahwa warga bersama para 
pemangku kepentingan memiliki komitmen tinggi 
menjaga suasana kondusif dan menciptakan 
kerukunan antarumat beragama di Jakarta.

Dia pun berharap, prestasi itu terus dipertahan-
kan. Anies juga mengimbau seluruh elemen ma-
sya rakat terus aktif menjaga kerukunan umat 
beragama di Jakarta sebagai miniatur Indonesia. 
Hampir semua agama yang berkembang di 
Indonesia hadir di Jakarta dengan berbagai peran 
dan kontribusinya dalam pembangunan.

Tak Berhenti
Mendapatkan Harmony Award tak me nyurut-

kan langkah Anies untuk terus menghadirkan 
kesetaraan dan keadilan sosial kepada seluruh 
warga nya.

Pada 14 Februari 2020, misalnya, dia me-
lakukan peletakan batu pertama pembangunan 

KETUA Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indo-
nesia (Matakin) DKI Jakarta, Liem Liliany Lontoh 
menilai bahwa di masa kepemimpinan Anies 
Baswedan, kerukunan antarumat beragama di Ja-
karta berjalan sangat baik. Matakin pun  senantiasa 
mendukung upaya Anies terus menghadirkan 
kedamai an bagi seluruh warga Jakarta.

‘’Kedamaian bagi seluruh umat manusia itu pent-
ing dan kami mengedepankan hal semacam itu. Pada 
era Anies, kerukunan antarumat ber agama memang 
dipupuk dengan baik dan ini terlihat dari kebijakan 
serta praktik di lapangan,” ujar dia.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah 
Perwakilan Umat Buddha Indonesia (DPD Walubi) 
DKI Jakarta Jandi Mukianto, tingginya toleransi dan 
rasa kesetaraan antarumat beragama di Jakarta 
tentunya tidak serta merta muncul.

‘’Tingginya toleransi dan kesetaraan itu 
(muncul) dari ikhtiar nyata Bapak Gubernur Anies 
Baswedan agar umat dan tokoh-tokoh agama di 
Jakarta mendapatkan ruang untuk menyampaikan 
keyakinan masing-masing,” ujarnya.

Dalam setiap perayaan hari besar keagamaan 
umat Buddha, misalnya Waisak, Anies tak pernah 
absen memberikan ucapan selamat.

“Bahkan pada tahun ini beliau, yang sedang 
melawat ke sejumlah negara di Eropa, tetap 

rumah ibadah umat Hindu etnis Tamil di Jalan 
Bedugul, Kalideres, Jakarta Barat. Ini momen 
bersejarah. Gubernur di DKI Jakarta silih berganti, 
tetapi impian panjang umat Hindu etnis Tamil 
memiliki tempat ibadah baru terwujud pada 
kepemimpinan Anies Baswedan.

‘’Penantian kami sangat panjang. Hampir 60 
tahun kami memperjuangkannya. Hari ini, hal 
itu (rumah ibadah) terwujud,” kata Ketua Umum 
DPP Gema Sadhana AS Kobalen yang tak kuasa 
meneteskan air mata saat memberikan sambutan.

Dua tahun setelah peletakan batu pertama itu, 
demikian Kobalen, pada Juni 2022 ini diagendakan 
acara doa bersama di tempat ibadah tersebut.  
‘’Sabar. Nanti pasti dikabari tentang informasi 
lengkapnya. Kami masih terus menyiapkan segala 
sesuatunya,” ujar Kobalen dihubungi KBA News, 
Jumat, 20 Mei 2022.

Gerak nyata Anies berlanjut pada Selasa, 26 
Oktober 2021. Dia meletakkan batu pertama 
pembangunan Gereja Batak Karo Protestan 

menyempatkan diri untuk mengucapkan Selamat 
Hari Raya Waisak. Sapaan-sapaan bernada ke-
teduhan dan kedamaian membuat kami optimistis 
hubungan antarumat beragama di Jakarta terus 
baik,” katanya.

Pendapat tak jauh berbeda disamapaikan 
rohaniwan Katolik Romo Benny Susetyo. Ke-
rukun an antarumat beragama di Jakarta ber-
jalan harmonis. Kerja sama antara gereja dan 
masyarakat pun berjalan baik.

“(Begitu juga) kegiatan lintas iman dan forum 
komunikasi umat beragama berjalan di akar 
umat,” ujar dia.

Bagi Ketua Pemuda Katolik Komda DKI 
Jakarta Periode 2022-2025 Martinus Suwardi 
Mantro, Anies adalah tokoh yang mampu merawat 
kemajemukan di Jakarta dan sangat toleran. Salah 
satu buktinya, dia selalu hadir di tengah umat 
dalam setiap hari besar keagamaan.

“Kami (Komda Pemuda Katolik) yang ber-
kedudukan di DKI Jakarta tentu perlu menjalin 
komunikasi dan merawat silaturahmi dengan 
pimpinan wilayah setempat. Dalam ajaran Gereja 
Katolik, menjadi 100 persen Katolik dan 100 
persen Indonesia memperingatkan kami untuk 
terus berusaha menjaga nilai-nilai dan tradisi, 
sikap terbuka, inklusif, serta mampu berbuat untuk 

(GBKP) di Tugu, Jakarta Utara. Kemudian pada 
Sabtu, 6 November 2021, Anies meresmikan 
gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Puri Indah, 
Taman Per mata Buana, Jakarta Barat.

Bukan hanya meletakkan batu pertama dan 
meresmikan gedung gereja, Anies merealisasikan 
program Bantuan Operasional Tempat Ibadah 
(BOTI) sejak 2019. Juga realisasi program yang tak 
sedikit jumlahnya.

“Pada zaman Pak Anies, kami pendeta-
pendeta dari semua gereja di Jakarta mendapatkan 
BOTI. Ini sangat membantu kami. Gereja, koster, 
bahkan guru sekolah minggu mendapatkannya. 
Jadi, rumor-rumor mengenai beliau (intoleran) itu, 
saya kira hal yang keliru,” kata Ketua Umum Majelis 
Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) 
Pendeta Johnny Weol.

Selain BOTI dan IMB untuk gereja, Pendeta 
Johnny mengungkap bahwa pada masa 
kepemimpinan Anies, pawai Natal di Jalan MH 
Thamrin diizinkan. “Sentuhan sosialnya luar biasa,” 

kebaikan banyak orang dan sesama termasuk di 
Jakarta,” tutur dia.

Upaya terus menerus menghadirkan suasana 
kedamaian dan keteduhan antarumat beragama di 
Jakarta datang dari ormas Katolik. Pada prinsipnya, 
bagi ormas Katolik, dialog moderasi beragama itu 
penting. Sinergi dengan pemerintah pun perlu 
dilakukan.

Misalnya, pada Sabtu, 14 Mei 2022, di-
selenggarakan dialog moderasi beragama oleh 
Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta dan Ikatan 
Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) DKI Jakarta.

Dialog tersebut dihadiri Kepala Kesbangpol 
DKI Jakarta Taufan Basri, Pembimas Katolik Kanwil 
Kemenag DKI Jakarta, Ketua Komisi PSE KAJ Romo 
Adrianus Suyadi SJ, dan perwakilan ormas Katolik 
seperti ISKA, Pemuda Katolik, WKRI, VOX POINT, 
PMKRI, dan sebagainya.

“Saya rindu forum diskusi seperti ini, yang 
terbuka, penuh autokritik dan refleksi, serta hangat 
dan autentik. Semoga menjadi awal yang baik bagi 
persemaian benih moderasi yang lebih subur,” kata 
Yustinus Prastowo.

Dia berharap pemerintah bersama masyarakat 
sipil terus mengupayakan forum-forum per jumpa-
an yang lebih luas agar saling pengertian, empati, 
dan sinergi kian mewujud. (kba)

ujarnya.
Bagi Ketua GPdI DKI Jakarta Jason 

Balompapueng, kiprah Anies merawat harmoni 
kehidupan antarumat beragama di Jakarta 
sekaligus menyingkap bahwa berita-berita yang 
beredar tentang Anies intoleran terbukti keliru.

‘’Berita-berita yang Anda dengar dan lihat, itu 
semua keliru. Beliau orang nasionalis. Orang tuanya 
sangat nasionalis dan memegang komitmennya. 
Beliau terbukti pluralis dan menjaga kerukunan 
antarumat beragama,” katanya.

Bagi Ketua Suka Duka Hindu Dharma (SDHD) 
I Made Sudarta, dari 10 gubernur yang telah 
memimpin DKI Jakarta, hanya Anies yang peduli 
dan perhatian kepada umat Hindu.

“Misalnya, meskipun sangat sibuk luar biasa, 
tetapi beliau bersedia menghadiri upacara Tawur 
Kesanga dalam rangka pelaksanaan Hari Suci Nyepi 
Tahun Saka 1944 pada 2 Maret 2022 lalu. Bukan 
hanya itu, beliau berperan besar mengharmonikan 
antarumat beragama di Jakarta,” katanya. (kba)

Pentingnya Kesetaraan dan Kedamaian

Peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah bagi umat Hindu Etnis Tamil di Jalan Bedugul, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat, 14 Februari 2020. Berakhirlah penantian 
panjang hampir 60 tahun. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Kekuatan Sapaan Hati
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Program Bantuan Operasional 
Tempat Ibadah (BOTI) dan 
pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) tempat ibadah 
me  rupakan satu dari sekian banyak 
program Pemprov DKI di bawah kepe-
mimpinan Gubernur Anies Baswedan 
untuk mewujudkan kesetaraan dan 
keadilan bagi warga Jakarta. 

BOTI dan IMB tempat ibadah juga 
pemenuhan tekad Anies mewujudkan 
Jakarta sebagai rumah bagi semua 
umat beragama. Itulah sesungguhnya 
prinsip toleransi yang terus dibangun 
dan diupayakan oleh Anies selama 
memimpin Ibu Kota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) ini.

Upaya Anies membangun tole-
ransi telah banyak dirasakan ma sya-
rakat Jakarta. Indikasinya, sejak Anies 
memimpin Jakarta pada 2017, nyaris 
tidak ada gejolak berbau suku, agama, 
ras, dan antargolongan (SARA). Justru 
harmoni di tengah masyarakat yang 
kian terbangun dan terasa. 

Kerukunan antarumat  beragama 
pun kian menguat. Maka pada 
2020 Pemprov DKI Jakarta di 
bawah kepemimpinan Gubernur 
Anies Baswedan bersama Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 
DKI Jakarta dianugerahi Harmony 
Award oleh Kementerian Agama RI. 

Apresiasi dan pujian banyak 
terlontar dari berbagai kalangan, 
termasuk para tokoh agama. 
Program BOTI dan IMB tempat ibadah 
juga banyak diapresiasi dan dipuji. 
Tidak saja datang dari masyarakat 
dan tokoh agama yang tinggal di 
Jakarta, melainkan juga dari tokoh-
tokoh agama di seantero negeri. 

Bahkan, tidak sedikit dari  mereka 
berharap program BOTI bisa juga 
dirasakan tempat-tempat ibadah dan 
organisasi-organisasi keagamaan di 
seluruh Nusantara.

“Kami berharap agar apa yang 
dialami oleh teman-teman di Jakarta 
dapat dirasakan dengan skala yang 
lebih besar, yakni dapat dinikmati juga 
oleh teman-teman umat Kristiani 
dan gereja di seluruh Indonesia,” ujar 
Pendeta Horas Sianturi, pendeta dari 
Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI) 
Siantar, Simalungun,  Sumatera Utara, 
melalui tayangan video, 31  Maret 2022.

Pendeta Horas Sianturi  sengaja 
menyampaikan harapan tersebut 
melalui video. Mungkin agar tidak 
hanya Anies Baswedan yang tahu, 
melainkan juga masyarakat  Indonesia 
bahwa ada sebuah kebijakan di DKI 
 Jakarta, di bawah kepemimpinan 
Anies Baswedan, yang sangat peduli 
kepada kehidupan umat beragama.

“Anies Baswedan sangat nasio-
nalis, sangat mengayomi semua suku 
dan agama, termasuk di dalamnya 
gereja-gereja,” tutur Pendeta Horas 
Sianturi, yang juga Sekretaris Perse-
kutuan Gereja-gereja dan Lembaga 
Injili Indonesia (PGLII) Siantar ini.

Ia pun mendoakan Anies 
Baswedan pada 2024, menjadi 
pemimpin nasional dan memimpin 
bangsa Indonesia. “Kami Gereja 
Tuhan, berdoa untuk semua itu 
terwujud. Terima kasih. Tuhan 
memberkati. Shalom.’’ (kba)

BERHARAP BOTI MENASIONAL

Gubernur DKI Jakarya Anies Baswedan menghadiri Upacara Tawur Agung Kesanga di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu, 2 Maret 2022. Upacara ini dalam rangka 
menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

•	 Sejak	2019,	Anies	Baswedan	
membuat kebijakan Bantuan 
Operasional Tempat Ibadah (BOTI) 
dan Organisasi Keagamaan umat 
Islam, Katolik, Kristen, Hindu, 
Buddha, maupun Khonghucu.

•	 Mengacu	Permendagri	Nomor	
32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari APBD 
sebagaimana telah diubah terakhir 
kali dengan Permendagri 123/2018.

•	 Juga	mengacu	Peraturan	Gubernur	
(Pergub) 142/2018 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari APBD 
sebagaimana telah diubah terakhir 
kali dengan Pergub 20/2020.

•	 Berdasarkan	data	jakarta.bps.go.id, 
jumlah tempat ibadah di DKI Jakarta 
tahun 2020 mencapai 7.732 terdiri 
dari Masjid (3.087), Mushalla (3.214), 
Gereja	Protestan	(1.094),	Gereja	
Katolik (45), Vihara (263), dan Pura 
(29).

•	 Bantuan	Operasional	Tempat	Ibadah	
berukuran besar Rp 2 juta per bulan; 
Bantuan Operasional Tempat Ibadah 
berukuran kecil Rp 1 juta per bulan; 
Bantuan pengurus tempat ibadah Rp 
500 ribu per orang  per bulan.

•	 Berdasarkan	Keputusan	Gubernur	
(Kepgub) Nomor 275 Tahun 2022 
tentang penerima hibah berupa uang 
dari Biro Pendidikan dan Mental 
Spiritual Sekda DKI Jakarta, total 
bantuan dana untuk tempat ibadah 
dan organisasi keagamaan tahun 
2022 sebesar Rp 352 Miliar.

•	 Hibah	dengan	nilai	tertinggi	diberikan	
kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama (PWNU) DKI Jakarta senilai 
Rp 5 miliar. Disusul Pimpinan 
Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta 
Rp4 miliar. Organisasi agama 
Buddha Majubuthi Rp 1,54 miliar. 
Persekutuan Gereja Pentakosta 
Indonesia Rp 1,3 miliar. Parisada 
Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta 
Rp	1,39	miliar.

BANTUAN OPERASIONAL
TEMPAT IBADAH & ORGANISASI KEAGAMAAN

2019
•	 BOTI	Tahun	Anggaran	(TA)	2019	

yang disalurkan Rp 87,552 miliar. 
•	 Pos	bantuan	untuk	3.148	masjid	

yang diusulkan DMI, Rp 2 juta 
per masjid dengan frekuensi 12 
bulan, total Rp 75,552  miliar. 

•	 Pos	bantuan	untuk	1.000	
mushalla yang diusulkan DMI, 
Rp 1 juta per mushalla dengan 
frekuensi 12 bulan, total Rp 12 
miliar.

2020
•	 BOTI	TA	2020	(rasionalisasi)	yang	

disalurkan Rp 67,404 miliar. 
•	 Pos	bantuan	untuk	3.200	masjid	

yang diusulkan DMI, Rp 1 juta 
per masjid dengan frekuensi 12 
bulan, total Rp 38,4  miliar. 

•	 Pos	bantuan	untuk	2.000	
mushalla yang diusulkan DMI, Rp 
500 ribu per mushalla selama 12 
bulan, total Rp 12 miliar. 

•	 Pos	bantuan	untuk	1.379	gereja	
protestan yang diusulkan PGI, 
Rp 1  juta per gereja selama 12 
bulan, total Rp 16,548 miliar. 

•	 Pos	bantuan	untuk	19	vihara	yang	
diusulkan MBI selama 12 bulan, 
total Rp 228 juta. 

•	 Pos	bantuan	untuk	19	pura,	kuil,	
dan mandir yang diajukan PHDI, 
masing-masing Rp 1 juta selama 
12 bulan, total Rp 228 juta.

2021
•	 BOTI	TA	2021	yang	disalurkan	Rp	

134,592	miliar.	
•	 Pos	bantuan	untuk	3.200	masjid	

yang diusulkan DMI, Rp 2 juta per 
masjid dengan frekuensi 12 bulan, 
total Rp 76,8  miliar. 

•	 Pos	bantuan	untuk	2.000	mushalla	
yang diajukan DMI, Rp 1 juta per 
mushalla selama 12 bulan, total Rp 
24 miliar. 

•	 Pos	bantuan	untuk	1.379	gereja	
protestan yang diajukan PGLII, 
masing-masing Rp 2  juta selama 
12	bulan,	total	Rp	33,096	miliar.	

•	 Pos	bantuan	untuk	29	vihara	yang	
diajukan Walubi dengan frekuensi 
12	bulan,	total	Rp	696	juta.

2022
•	 BOTI	TA	2022	yang	disalurkan	Rp	

149,352	miliar.	
•	 Pos	bantuan	untuk	3.300	masjid	yang	

diusulkan DMI dengan frekuensi 12 
bulan,	total	Rp	79,2	miliar.	

•	 Pos	bantuan	untuk	3.000	mushalla	
yang diusulkan DMI, Rp 2 juta per 
mushalla selama 12 bulan, total Rp 
36 miliar. 

•	 Pos	bantuan	untuk	1.379	gereja	
protestan yang diusulkan PGI, 
masing-masing Rp 2 juta selama 
12	bulan,	total	Rp	33,096	miliar.	

•	 Pos	bantuan	untuk	29	vihara	yang	
diusulkan MAJUBUTHI, masing-
masing Rp 2 juta selama 12 bulan, 
total	Rp	696	juta.	

•	 Pos	bantuan	untuk	15	pura,	kuil,	
dan mandir yang diusulkan PHDI, 
masing-masing Rp 2 juta dengan 
frekuensi 12 bulan, total Rp 360 juta.

BESARAN & RINCIAN  PENYALURAN DANA BOTI 

Sumber: Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)
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•	 Prinsip	toleran	Anies	Baswedan	tidak	
datang tiba-tiba. Akarnya sudah kuat 
sejak kecil yang digembleng dalam 
lingkungan keluarganya.

•	 Anies	Baswedan	terinspirasi	
oleh persahabatan kakeknya, 
Abdurrahman (AR) Baswedan, yang 
melampaui etnik, suku, dan agama. 
Di Yogyakarta, kakeknya bersahabat 

dekat dengan budayawan sekaligus 
rohaniwan Katolik yaitu Romo YB 
Mangunwijaya dan Romo Dick 
Hartoko. Bersahabat dekat juga 
dengan pendiri sekaligus pemimpin 

Partai Masyumi M Natsir, pendiri 
Universitas Atma Jaya Frans Seda, 
dan tokoh Partai Katolik Indonesia 
Ign J Kasimo.

1988
•	 Sebuah	pengalaman	berharga	yang	

membuat Anies hingga kini begitu 
menghargai perbedaan ketika 
duduk di bangku SMAN 2 Yogyakarta 
berkesempatan mengikuti program 
pertukaran pelajar ke Milwaukee, 
Wisconsin, Amerika Serikat, yang 
diselenggarakan oleh American Field 
Services (AFS).

•	 Tinggal	di	keluarga	dan	ibu	angkat	
beragama Roman Catholic (Katolik Roma). 
Koordinator pendidikan di Gereja Katolik. 

•	 Berbicara	dari	gereja	ke	gereja	
menjelaskan tentang Islam di Amerika 
Serikat. 

2017 – SEKARANG
•	 Anies	membolehkan	merayakan	hari-hari	

besar keagamaan di ruang-ruang publik 
Jakarta, seperti Festival Ramadhan, Takbir 
Keliling, Festival Telur Paskah, Christmas 
Carol jelang Natal, Festival Lapion 
perayaan Imlek, dan lain-lain.

2020
•	 Menerima	Harmony	Award	dari	

Kementerian Agama Republik Indonesia 
atas keberpihakan dan kontribusi Anies 
Baswedan dalam merawat kerukunan 
umat beragama di Jakarta.

14 FEBRUARI 2020
•	 Anies	Baswedan	melakukan	peletakan	

batu pertama pembangunan rumah ibadah 
umat Hindu Etnis Tamil di Jalan Bedugul, 
Kalideres, Jakarta Barat. 

•	 Peletakan	batu	pertama	ini	momen	
bersejarah karena impian panjang selama 
60 tahun umat Hindu Etnis Tamil memiliki 
tempat ibadah baru terwujud pada era 
kepemimpinan Anies Baswedan.

2021 
•	 Renovasi	dan	revitalisasi	Gereja	Immanuel,	

Jakarta pusat dengan anggaran Rp24,6 
Miliar.

26 OKTOBER 2021
•	 Anies	Baswedan	meletakkan	batu	

pertama pembangunan Gereja Batak Karo 
Protestan (GBKP) di Tugu, Semper Barat, 
Cilincincing, Jakarta Utara.

6 NOVEMBER 2021
•	 Anies	Baswedan	meresmikan	Gedung	

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Puri Indah, 
Taman Permata Buana, Jakarta Barat.

5 JANUARI 2022
•	 Anies	Baswedan	meresmikan	enam	

rumah ibadah yaitu Masjid At Taqwa, 
Gereja Katolik Santo Petrus, Gereja 
Protestan Graha Layanan Kristen, Pura 
Widya Santika, Vihara Dhamma Sasana, 
dan Klenteng Kabajikan Agung.

30 JANUARI 2022
•	 Anies	Baswedan	menerima	gelar	Tokoh	

Persatuan dan Pembangunan dari Dewan 
Pengurus Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta 
atas jasanya mampu merawat persatuan 
di DKI Jakarta. 

1 FEBRUARI 2022
•	 Perayaan	Imlek	2573	Kongzili.	Bersama	

keluarga, Anies Baswedan menyambangi 
Klenteng Hian Thian Siang Tee Bio, Jalan 
Palmerah Selatan, Tanah Abang Jakarta 
Pusat, dan Klenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, 
Jalan Tepekong, Kebayoran Lama, Jakarta 
Selatan.

1-15 FEBRUARI 2022
•	 Festival	Lampion	Jakarta	yang	digelar	

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta dalam rangka perayaan Tahun 
Baru Imlek ke-2573.

1 MARET 2022
•	 Anies	Baswedan	hadir	di	upacara	Tawur	

Agung Kesangan dalam rangkaian 
kegiatan umat Hindu di Jakarta yang akan 
merayakan	Hari	Raya	Nyepi	1	Saka	1944.

14 MARET 2022
•	 Sebagai	simbol	kerukunan	beragama,	

Anies Baswedan membawa tanah dan 
air dari tempat ibadah enam agama yang 
tersebar di enam wilayah Jakarta untuk 
ritual penyatuan tanah dan air dari seluruh 
provinsi Indonesia di titik nol Ibu Kota 
Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser 
Utara, Kalimatan Timur.

•	 Air	diambil	dari	Gereja	Katedral,	Jakarta	
Pusat; Gereja Sion, Jakarta Barat; 
Klenteng Ancol, Pademangan, Jakarta 
Utara; Vihara Amurva Bhumi, Karet 
Kuningan, Jakarta Selatan; Pura Aditya 
Jaya di Rawamangun, Jakarta Timur; dan 
Masjid Nurul Bahri, Kepulauan Seribu.

•	 Tanah	diambil	dari	Kampung	Susun	
Akuarium, Jakarta Utara. Sebagai 
simbol pengingat agar pembagunan IKN 
Nusantara tidak memarjinalkan rakyat 
kecil.

17 MARET 2022
•	 Anies	Baswedan	menghadiri	Musyawarah	

Besar (Mubes) ke-34 GPdI di Hotel Grand 
Mercure, Jakarta Pusat.

11-24 APRIL 2022
•	 Anies	Baswedan	menggelar	Festival	

Ramadhan 1443 H/2022 di Lapangan 
Banteng, Jakarta Pusat.

17 APRIL 2022
•	 Anies	Baswedan	menggelar	Festival	Telur	

Paskah 2022 di Lapangan Banteng, Jakarta 
Pusat.

•	 Anies	Baswedan	mengunjungi	dan	
bersilahturahmi dengan pengurus dan 
jemaat Gereja Katolik Maria Kusuma 
Karmel, Meruya, Kembangan, Jakarta Barat.

1 MEI 2022
•	 Anies	Baswedan	hadiri	Festival	Beduk	Idul	

Fitri 1443 H/2022 di Jakarta International 
Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok, 
Jakarta Utara.

2 MEI 2022
•	 Anies	Baswedan	shalat	Idul	Fitri	1443	H/2022	

di Jakarta International Stadium (JIS), 
Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

16 MEI 2022
•	 Anies	Baswedan	menyampaikan	ucapan	

Hari Raya Waisak 2566 BE.

27 MEI 2022
•	 Anies	Baswedan	mengahadiri	acara	

Lawatan Obor Paskah Nasional ke-18 
sekaligus Perayaan Kebangkitan dan 
Kenaikan Yesus Kristus di Jakarta 
International Stadium (JIS), Papanggo, 
Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Di Antara Jejak Toleransi Anies...
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Doa dan Harapan
di Hari Ulang Tahun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memotong tumpeng sebagai ucapan Selamat Ulang Tahun Ke-53 saat event Trofeo Silaturahmi Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, 7 Mei 2022. Laga eksibisi ini diikuti para pemain 
Persija, legenda Persija, serta disaksikan suporter setianya, The Jakmania. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Selain ucapan selamat ulang 
tahun melalui karangan bunga, 
sejumlah orang membawakan 
kue ulang tahun dan tumpeng 
saat Anies Baswedan hadir di 
Jakarta International Stadium 

(JIS). 

Pemandangan semarak dengan nuansa 
istimewa berlangsung pada Sabtu, 7 Mei 
2022. Tidak hanya di Balai Kota DKI Ja-

karta, tetapi juga di JIS. Hari itu Gubernur Anies 
Baswedan tepat berusia 53 tahun.

Rasa syukur dan kegembiraan tidak hanya 
dirasakan Anies pada hari ulang tahunnya itu, 
tetapi juga warga Jakarta dan masyarakat di ber-
bagai penjuru Tanah Air.

Halaman Balai Kota dibanjiri karangan  bunga 
ucapan selamat dan doa untuk Anies. Tidak ter-
hitung jumlahnya. Dari para kerabat, pejabat, 
warga, politisi, hingga kepala suku di Papua.

Sebuah karangan bunga dikirimkan atas 
nama Ibrahim Wugaje, Kepala Suku Imekko di 
Sorong, Papua Barat. Dalam karangan bunganya, 
Ibrahim menyampaikan ucapan selamat ulang 
tahun sekaligus mendoakan Anies menjadi Pre-
siden RI di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

‘’Ikatan Keluarga Besar Suku Imekko, Kota 
 Sorong, Papua Barat, Mengucapkan Selamat 
Ulang Tahun Bapak Anies Baswedan Ke-53. Se-
moga Usia Makin Berkah untuk Nusa dan Bangsa, 
2024 for RI 1,’’ bunyi tulisan pada karangan bunga 
itu.

Masih dari ujung timur Indonesia,  pengirim 
karangan bunga bernama Victor Imanuel 
 Gunadhi menuliskan harapan senada. Doa ter-
baik untuk Anies dan berharap sang Gubernur 
DKI ini sebagai penerus Presiden Joko Widodo.

‘’Semoga amanah menjadi RI 1. Aamiin. 
 Torang bilang Bapa Anies bisa. Salam dari Sorong, 
Papua Barat,’’ tulis Victor dalam karangan bunga 

yang dikirimnya.
Di antara jejeran puluhan karangan  bunga 

ucapan selamat ulang tahun untuk Anies di 
Balai Kota juga datang dari mantan politikus 
Partai  Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi. 
 Anggota DPRD DKI Jakarta ini mengirimkan dua 
karangan bunga yang digabungkan menjadi satu 
berukuran memanjang. 

‘’Selamat Ulang Tahun, Bpk. H. Anies Rasyid 
Baswedan, SE., M.P.P., Ph.D,’’ tulis politikus ber-
darah Tionghoa itu dalam karangan bunga ter-
sebut.

Karangan bunga juga dikirimkan Perhimpun-
an Indonesia Tionghoa hingga Persekutuan 
 Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI).

Selain ucapan selamat ulang tahun melalui 
karangan bunga, sejumlah orang secara langsung 
membawakan kue ulang tahun dan tumpeng saat 
di hari ulang tahunnya itu Anies hadir di JIS. 

Bahkan, dari tribun stadion nan megah dan 
canggih di kawasan Jakarta Utara itu sebagian 
orang dengan lantang dan penuh antusias me-
neriakkan ‘Anies 2024 presiden, Anies 2024 pre-
siden, Anies presiden’.

Tepat pada ulang tahunnya pula, malamnya 
Anies memaklumatkan JIS sebagai markas (home 
base) klub sepak bola kebanggaan Ibu Kota, Per-
sija Jakarta.

‘’Hari ini adalah hari yang, bagi kami, men-
jadi penting karena hari ini janji itu dilunasi. Janji 
 untuk membangun stadion bertaraf internasional 
yang akan bisa digunakan sebagai home base bagi 
Persija, juga home base bagi The Jak,’’ kata Anies 
usai laga uji coba bertajuk Trofeo Silaturahmi Ja-
karta di JIS. 

Anies Rasyid Baswedan lahir pada 7 Mei 
1969 di Kuningan, Jawa Barat, dari pasangan 
 suami-istri Rasyid Baswedan, dosen di Univer-

sitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Aliyah 
Rasyid Baswedan, dosen dan guru besar emeritus 
di IKIP Yogyakarta (kini Universitas Negeri Yogya-
karta). Anies adalah cucu pahlawan nasional 
 Abdurrahman Baswedan. 

Dari Belahan Jiwa 
Fery Farhati, istri Anies, tidak ketinggalan 

memberikan ucapan dan doa di hari ulang  tahun 
sang suami. Melalui unggahan di Instagram 
pribadinya, @fery.farhati, ia membagikan foto 
bersama Anies di sebuah gedung. Fery meng-
gandeng sang suami.

Mengiringi unggahan foto tersebut, doa dan 
harapan untuk sang suami dituangkan dalam 
 bahasa Inggris. ‘’Be who you are: humble, kind 
hearted and loving. Happy Birthday (Jadilah diri-
mu sendiri: bersahaja, baik hati, dan penuh kasih. 
Selamat Ulang Tahun),” tulis Fery. (kba)

Karangan bunga ucapan selamat ulang tahun untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari mantan politikus PSI Viani Limardi berada di antara karangan bunga yang berjejer 
di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Mei 2022. FOTO: TEMPO.COM



11kba newspaper | Edisi 06 | 30 Juni 2022 senggang

1982
SD IKIP LABROTORI II Yogyakarta

1985
SMP NEGERI 5 Yogyakarta

1988
SOUTH MILWAUKEE, SENIOR HIGH 

SCHOOL (AFS Year Program) Wisconsin, 
Amerika Serikat

1989
SMA NEGERI 2 Yogyakarta

1993
Beasiswa JAL Foundation, Jepang

1995
SARJANA

Fakultas Ekonomi 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

1997-1998
Beasiswa Fulbright - The American 
Indonesian Exchange Foundation 

(AMINEF)

1998
MASTER

UNIVERSITY OF MARYLAND
School of Public Policy, 

College Park, Amerika Serikat

Penghargaan Mahasiswa ASEAN, 
USAID-USIA-NAFSA

1999-2003
Indonesian Cultural Foundation 

Scholarship, New York

2004
Gerald S. Maryanov Fellow, Northern 

Illinois University, USA

2005
DOKTOR

NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY
Department of Political Science, DeKalb, 

Illinois, Amerika Serikat
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LAHIR
7 Mei 1969, Kuningan, Jawa Barat

AGAMA
Islam

ORANG TUA
Rasyid Baswedan (Ayah)

Aliyah Rasyid (Ibu)

SAUDARA
Abdillah Rasyid Baswedan
Ridwan Rasyid Baswedan

ISTRI
Fery Farhati Ganis

ANAK
Mutiara Annisa Baswedan

Mikail Azizi Baswedan
Kaisar Hakam Baswedan
Ismail Hakim Baswedan
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paradox  (pri badi yang ber-
tolak belakang). Jika semua 
agama dipandang sama atau 
seragam, berarti dengan 
sendirinya keragaman tidak 
lagi eksis.

Oleh karena itu, pe-
maham an tentang keragaman 
yang benar adalah tetap 
meyakini adanya perbedaan, 
bahkan seringkali bersifat 
mendasar di semua agama. 
Konsep Islam tentang Yesus 
(Isa AS) dan Kristen berbeda secara mendasar 
(prinsip). Maka Islam dan Kristen adalah dua 
bentuk keyakinan yang ragam (berbeda).

Karena keragaman adalah karunia (ciptaan, 
aturan, hukum, keputusan) Allah, dengan 
sendirinya keragaman merupakan keberkahan 
(blessing) Allah dalam hidup manusia. Dengan 
keragaman manusia dapat memilih yang 
terbaik berdasarkan pikiran dan kebebasan 
kemanusiaannya.

Agama itu berdasarkan pada pilihan dan 
personal. Agama tidak mungkin bisa dipaksakan 
karena bertentangan dengan tabiat dasar nanusia 
yang diberikan kebebasan oleh Tuhan. Dalam hal 
ini, Islam jelas dengan Laa ikraaha fid diin (tiada 
paksaan dalam agama).

Pada sisi lain, keragaman adalah keberkahan, 
tetapi penuh dengan tantangannya. Saya me-
nyebutnya dengan a challenging blessing atau 
keberkahan yang menantang.

Dikatakan menantang karena walau bersifat 
alami dalam hidup manusia, bahkan menjadi 

Masih seputar interfaith dinner tahunan 
di Florida belum lama berselang. Ke-
tika itu salah seorang pembicara me-

nekankan urgensi diversitas (keragaman). Beliau 
bahkan menganalogikan keragaman itu bagaikan 
taman bunga yang indah karena ragam warna di 
dalamnya.

Pada sesi keynote speech, saya menyetujuinya. 
Keragaman tidak saja indah, tetapi sejatinya 
menjadi sunnatullah (hukum atau aturan Allah) 
dalam ciptanNya sekaligus menjadi salah satu 
ayatNya (tanda-tanda kebesaranNya) dalam 
penciptaan.

‘’Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya 
adalah bahwa Dia menciptakan langit dan bumi. 
(Demikian pula pada) perbedaan lisan (bahasa) 
dan warna (kulit) kalian. Sungguh yang demikian 
adalah tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-
orang yang berpikir” (QS Ar-Rum).

Maka dengan sendirinya menolak eksistensi 
keragaman itu sesungguhnya tanpa disadari sekali-
gus menolak kekuasaan Tuhan. Mengingkari ke-
ragam an seolah mengingkari eksistensi kekuasa-
an Allah SWT.

Keragaman (diversity) memaknai adanya 
perbedaan-perbedaan. Sehingga jelas keliru dan 
tidak rasional ketika ada pihak-pihak tertentu 
yang ingin menyamakan segala hal. Satu di 
antaranya ingin menyamakan semua agama. 
Padahal agama-agama tidak mungkin sama. 
Semua agama memiliki perbedaan-perbedaan 
yang mendasar.

Mereka yang mengaku pahlawan keragam-
an, tetapi di sisi lain ingin menyamakan (me-
nyeragamkan) agama-agama mengalami self 

sunnatullah, sering tidak 
disadari dan dengan mudah 
manusia mengoyaknya. Hal 
itu karena pada diri manusia 
ada tendensi egoisme yang 
tinggi.

Di sìnilah sering kita 
lihat keragaman tidak mem-
bawa keberkahan (atau 
dalam bahasa agama Islam 
sebagai rahmah). Sebaliknya 
justru menjadi jembatan 
perpecahan, permusuhan, 

bah kan peperangan.
Islam pun hadir dengan penawaran 

solusi. Saya mengistilahkan solusi ini dengan 
nourishment atau gizi keragaman. Itulah konsep 
ta’aruf. Seperti yang ditegaskan Al-Quran: “dan 
Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku untuk lita’arafu atau saling 
mengenal”.

Ta’aruf itu sesungguhnya memiliki makna 
yang sangat dalam dan luas, lebih dari terjemahan 
‘saling mengenal’. Saling mengenal hanya langkah 
awal dari ta’aruf. Karena kata ini bermakna ‘urf, 
misalnya yang berarti tradisi, kebiasaan, bahkan 
semua yang menjadikan orang lain dikenal 
dengannya.

Dari saling mengenal akan tumbuh saling 
memahami (understanding). Pada tataran ini 
akan tumbuh sikap toleransi. Sebagai contoh, saya 
tidak sepakat/tidak setuju dengan orang itu. Tapi 
saya paham kalau orang itu juga merasa benar 
dengan keyakinannya. Maka saya memahami 
sikap dan keputusannya. Pada tingkatan ini 

secara alami akan tumbuh rasa solidaritas dan 
kedekatan (compassion).

Jika ada rasa itu, maka sesungguhnya kerja 
sama (partnership) bukan sesuatu yang mustahil. 
Di sìnilah manusia akan mampu membangun 
dunia secara bersama di tengah keragaman dan 
perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Sebenarnya lebih jauh lagi kerja sama itu 
harus ditingkatkan kepada saling membantu 
dan membela antara satu sama lain (defending 
for one another). Dunia kita adalah dunia global 
yang deeply interconnected  (saling terkait). Satu 
contoh yang terasa di Amerika, “Islamophobia 
& Antisemitisme” adalah dua hal yang senyawa. 
Keduanya adalah bentuk kebencian kepada orang 
lain karena keyakinannya.

Dalam dunia yang saling terkait, keburukan 
yang menimpa seseorang itu adalah sejatinya 
keburukan yang menimpa semua orang. Perang 
Rusia-Ukraina saat ini berdampak pada semua 
manusia di semua pengujung dunia.

Karena itu, benar sebuah pernyataan yang 
mengatakan: “Enough for evil to thrive when the 
good people say or do nothing” (cukuplah bagi 
kejahatan untuk merajalela ketika orang-orang 
baik diam atau tidak berbuat apa-apa”.

Palestina mungkin menjadi contoh terdekat 
akhir-akhir ini. Para penguasa Muslim, khususnya 
di Timur Tengah, diam membisu bak tidak punya 
rasa melihat kekerasan-kekerasan yang menimpa 
saudara-saudaranya. What a tragedy! (*)

Jamaica City, 14 Mei 2022

Dimuat kali pertama di kbanews.com, 
Minggu, 15 Mei 2022.

Keberkahan yang Menantang

KERAGAMAN

Keragaman (diversity) itu memaknai adanya perbedaan-perbedaan. Sehingga jelas keliru 
dan tidak rasional ketika ada pihak-pihak tertentu yang ingin menyamakan segala hal.

Imam Shamsi Ali
PRESIDEN NUSANTARA FOUNDATION
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Polarisasi dalam pemilihan Gubernur DKI 
Jakarta lima tahun silam, rupanya, masih 
menyisakan ‘luka’ bagi sebagian kalangan 

Kristiani di Tanah Air. Harapan untuk menjadikan 
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi 
Gubernur Tionghoa dan Kristen pertama di Ibu 
Kota Jakarta melalui pilkada kandas. 

Bahkan, Ahok terpeleset lidah mengutip ayat 
suci Al Qur’an yang bukan ranah keimanannya 
memicu kemarahan kalangan Islam saat itu dan 
berujung di pengadilan.

Akibatnya, Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan yang tidak tahu-menahu dengan 
 fenomena itu ikut kena getah dan terseret 
dalam pusaran polarisasi politik identitas. Anies 
turut dicap intoleran, radikal, anti-Kristen, dan 
berbagai labeling rasis lainnya karena saat itu 
maju juga sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 
hingga terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta 
2017-2022.

Dalam kesempatan diskusi secara pribadi 
dengan penulis pada Maret 2022, Anies 
Baswedan menegaskan komitmen dan posisinya 
terhadap toleransi dan kelompok minoritas.

Anies menjelaskan, dia memilih tidak mem-
bantah labeling intoleran terhadapnya dengan 
kata- kata, karena akan disanggah dengan kata- 
kata pula. Namun, katanya, biarkan fakta-fakta 
track record selama lebih dari empat tahun me-
mimpin DKI Jakarta yang menjawab labeling 
tersebut. Dalam sebuah nada tanya, Anies ber kata 
langsung kepada penulis, “Tunjukkan apakah ada 
kebijakan saya selama menjabat Gubernur DKI 
Jakarta yang diskriminatif?”

Jawaban Anies ini mengingatkan 
saya akan sebuah ayat di dalam 
Alkitab Perjanjian Lama. Yesaya 
53: 7. “Dia dianiaya, tetapi dia 
membiarkan diri ditindas dan 
tidak membuka mulutnya se-
perti anak domba yang dibawa 
ke pembantaian; seperti 
induk domba yang kelu di 
depan orang-orang yang 
menggunting bulunya, 
ia tidak membuka 
mulutnya.”

Ayat-ayat beserta 
kelanjutannya 
dalam Yesaya 53: 
10-12 sejatinya 
merupakan 
nubuatan 
Perjanjian Lama 
atas Tuhan Yesus 
Kristus sebagai 
domba Allah yang 
kelu. Kelu = membisu, 
sengaja tidak 
berbicara.

Tentu saja penulis 
sama sekali tidak 
bermaksud menyamakan 
Anies dengan tugas 
keilahian juru selamat 
umat manusia yang 
diemban Tuhan Yesus 
Kristus seperti yang 
diimani oleh umat 
Kristen. Tidak dalam 
posisi itu. 

Namun, dalam kontekstualisasi situasi 
kemanusiaan yang dihadapi oleh Anies, mungkin 
dapat dianalogikan serupa: segala komitmen 
nasionalisme dan karya Anies selama menjabat 
Mendikbud hingga Gubernur DKI Jakarta seolah 
dinihilkan dan di-spin doctor (diputarbalikkan) 
dengan labeling kampanye hitam intoleran, 
radikal, anti-Kristen, dan berbagai labeling rasis 
lainnya atas diri satu-satunya gubernur pemegang 
gelar doktor (Ph.D/ Doctor of 
Philosophy) dari Universitas 
Illinois Utara, School of Public 
Policy, Amerika Serikat ini. 
Namun, Anies memilih tetap 
diam dan terus berkarya.

Penulis mengutip per-
nyataan Ketua Umum Gereja 
Pantekosta di Indonesia 
(GPdI) Pendeta Dr. Jonny 
M. Weol, M.M., M.Th  dalam 
Musyawarah Besar (Mubes) 
GPdI se-Indonesia pada Maret 2022 lalu. Pdt. 
Dr. Johny W. Weol terpilih menjadi Ketua Umum 
Majelis Pusat GPdI periode 2022-2027 melalui 
mekanisme voting dalam forum Mubes GPdI 
XXXIV pada Kamis, 17 Maret 2022, dini hari di 
Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta.

Di hadapan ribuan pendeta GPdI se-
Indonesia yang menghadiri Mubes, Ketua Umum 
GPdI Pendeta Johny Weol menilai Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan sebagai pemimpin yang 
toleran. Johny tak setuju jika Anies dianggap 
atau dilabeli sebagai sosok intoleran. Pernyataan 
Ketua Umum GPdI Pendeta Johny Weol ini tentu 

merupakan statemen yang sangat 

kredibel mengenai Anies, karena dinyatakan 
oleh seorang pemimpin gereja di aras (tingkat) 
nasional.

GPdI merupakan organisasi denominasi 
(aliran) gereja Pentakostal terbesar, tertua, dan 
memiliki cabang gereja terbanyak di Tanah 
Air hingga ke daerah-daerah pelosok dengan 
estimasi memiliki sekitar dua juta anggota jemaat 
dan lebih dari sepuluh ribu gereja di seluruh 

Indonesia. GPdI pula yang 
menjadi cikal-bakal banyak 
gereja-gereja Karismatik dan 
Injili besar di Indonesia, 
seperti GBI (Gereja Bethel 
Indonesia), Tiberias, Mawar 
Sharon, dan Bethany.

Menurutnya, selama 
Anies memimpin Ibu Kota, 
gereja-gereja di Ibu Kota 
yang jumlahnya secara resmi 
mencapai seribu lebih itu 

amat terbantu dengan Bantuan Operasional 
Tempat Ibadah (BOTI) dari Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta. Bahkan, faktanya, selama Anies 
menjadi Gubernur DKI Jakarta banyak izin 
pembangunan gereja yang telah diberikan dan 
terbangun hingga diresmikan menjadi gedung 
gereja baru dari berbagai denominasi (aliran) 
gereja. Mulai dari Gereja Kristen Indonesia (GKI) 
hingga Katolik. Untuk pertama kalinya dalam 
sejarah di DKI Jakarta, sejak Anies menjabat 
Gubernur, setiap tahun diadakan konser Natal 
Jakarta Christmas City di berbagai ruang publik 
di Jakarta dengan menggandeng komunitas 

gereja, yayasan, dan sekolah-sekolah Kristen.
“Jadi rumor mengenai beliau itu (intoleran), 

saya kira hal keliru. Sentuhan sosial beliau 
khususnya untuk gereja sangat berarti bagi kami. 
Saya masih Ketua Majelis Daerah GPdI DKI Jakarta 
mewakili hampir 1.000 gembala, menyampaikan 
kepada Pak Gubernur, terima kasih atas bantuan 
BOTI, Tuhan memberkati bapak, warga dan 
tugas-tugas kenegaraan,” kata Johny dilansir dari 
Kantor Berita Nasional Antara, Senin, 21 Maret 
2022.

Hal sama disampaikan oleh Ketua Per-
sekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia 
(PGPI) Pendeta Jason Balompapueng memuji 
kepemimpinan Anies di DKI Jakarta yang 
menunjukkan sosok nasionalis. Asal tahu saja, 
PGPI merupakan organisasi perhimpunan 
gereja-gereja Pentakostal di aras (tingkat) 
nasional, yang levelnya sama dengan organisasi 
perhimpunan gereja di aras nasional lain seperti 
PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), 
KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia), dan 
Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-
Lembaga Injili Indonesia (PGLII).

“Terima kasih kepada Bapak Gubernur 
DKI Jakarta. Saudara boleh lihat kabar yang 
didengar saudara keliru (tentang label intoleran). 
Beliau ini sangat nasionalis, keluarga nasionalis, 
perekat persatuan bangsa,” ujar Pendeta Jason 
Balompapueng.

“Dengan Program BOTI menunjukkan beliau 
memegang komitmen dan seorang yang sangat 
berkomitmen terhadap toleransi dan menjaga 
kerukunan umat beragama pantas sebagai 

pemimpin. Tuhan kiranya memberkati 
Bapak Gubernur DKI Jakarta,” kata Jason 

menambahkan.
Jason pun berharap program BOTI 

yang dibuat Anies tersebut tak hanya 
berjalan di Jakarta, tetapi juga dapat 
diteruskan secara nasional. “Saya 
bermimpi bagaimana BOTI ini bisa 

menjadi program nasional di seluruh 
Indonesia,” pungkasnya. (*)

Dimuat kali pertama di 
kbanews.com, 

Minggu, 3 April 2022.

ANIES BASWEDAN

Domba Kelu yang 
Tak Menjawab Fitnah Anti-Kristen

Freddy Mutiara
JURNALIS & AKADEMISI

Gubernur Anies Baswedan bertemu sejawatnya dari Gereja Katedral, Gereja Santo Andreas Kim Tae Gon, Gereja Mawar Sharon, Gereja Paulus, dan Gereja Immanuel di 
Gereja Katedral, Jakarta, Senin, 24 Desember 2018. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN
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“Indonesia’s greatness is not in its diversity because 
diversity is God’s given destiny. The presence 
of many ethnicities, languages and cultures in 

Indonesia is not our will and the result of our will, but 
it is a gift from God. Therefore, we cannot claim it as the 
greatness of Indonesia. The greatness of Indonesia is 
in its unity. Diverse but united, this is just great. It’s not 
easy,’’ Anies once said.  

If the Jakarta branch of the United Development 
Party (Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan 
Pembangunan DKI Jakarta) says Anies is a figure 
of development and unity, this is absolutely true. A 
hundred percent correct. There have been many 
changes and progress as the results of development in 
Jakarta. The city is getting neater and majestic. 

As a unity leader, Anies is naturally cool. He said 
that ‘one enemy too many, a thousand friend is too few’. 
Anies never responds to any blasphemies because he is 
looking for friends, not enemies. That way, he can unite 
the people. 

Since being elected as governor of the capital 
city of Jakarta (DKI) in 2017, Anies has kept many 
supporters and loyalists of Basuki Tjahaja Purnama, 
his predecessor who is popularly called Ahok, on their 
various positions in the provincial administration.  

One of them is a president director of Perumda 
Pembangunan Sarana Jaya, the regional administration-
owned enterprises (BUMD), who has held the position 
since the Ahok era but is now dealing with the 
Corruption Eradication Commission (KPK).  

This is a sign of Anies’ professionalism and respect 
to his predecessor as well. 

During Anies leadership, the construction of places 
of worship is easy. Viharas, churches and mosques can 
be built as long as they meet the requirements and 
follow the rules. Even all places of worship, without 
exception, receive ‘monthly money’ assistance.  

Anies has also come to those places of worship. 
Recently he came to the Bio Hok Tek Tjeng Vihara in 
South Jakarta. 

Come on, there’s no need to accuse Anies of all the 
‘identity political stigma’. He is far from that attitude. 
Judging from his family, social environment and education 
–as a participant of international student exchange while 
sitting at high school and acquiring his master and doctoral 
degrees in America— it is hard to believe that Anies could 
easily be influenced by the identity politics. 

It just so happened in the 2017 gubernatorial 
election, Anies won. If Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY), also Anies’ former rival in the election who 
is now chairman of the Democratic Party (Partai 
Demokrat) win, then the ‘accusations of identity 
politics’ will be directed at AHY. Luckily Anies who won. 

These kinds of accusations and stigmas have made 
our socio-political life hot. It is awkward. 

The 2017 gubernatorial election is over and so is 
2019. It’s time for everyone to return to ‘sane logic’. Our 
brain will be sane if we all move on. Wake up from the 
past. Let’s unite and rise. 

Anies has shown all his policies that are far from 
being sectarian and prioritize certain groups. He 
treats all DKI residents the same, supporters and 
non-supporters, yellow or brown skin, those who 
speak Javanese, Sundanese, Batak and other languages. 
Activists of churches, mosques and monasteries get the 
same treatment. No difference. 

Meet Anies,
A Pluralist Leader

Come on, there’s no need to accuse Anies Baswedan of all the ‘identity political stigma’. 
He is far from that attitude. Judging from his family, social environment and education 

–as a participant of international student exchange while sitting at high school and 
acquiring his master and doctoral degrees in America— it is hard to believe that Anies 

could easily be influenced by the identity politics. 

LIEUS SUNGKHARISMA
A CHINESE COMMUNITY LEADER
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Kami dari Walubi DKI Jakarta 
mengucapkan banyak terima 

kasih atas dukungan Pemprov 
DKI Jakarta kepada kami umat 
Buddha.

Tingginya toleransi dan 
kesetaraan itu (muncul) dari 
ikhtiar nyata Bapak Gubernur 
Anies Baswedan agar umat dan 
tokoh-tokoh agama di Jakarta 
mendapatkan ruang untuk 
menyampaikan keyakinan 
masing-masing.

Ketua DPD Walubi: 
Tingginya Toleransi di 
Jakarta, Ikhtiar Nyata 
Gubernur Anies
kbanews.com
16 Mei 2022

Anies Baswedan semakin 
membuka ruang interaksi 

lintas agama dan juga lintas tokoh 
agama di Ibu Kota.

Di kepemimpinan Pak Anies 
Baswedan ini, isu intoleransi bisa 
diselesaikan, dan lebih banyak 
kita jangkau.

Kalau kata Pak Anies itu, 
Jakarta simpang pertemuan umat 
beragama, ke depannya berharap 
agar Pak Anies mendorong ruang-
ruang interaksi lintas agama, 
lintas tokoh keagamaan.

Ketua Yayasan Cahaya 
dari Timur Berharap Isu 
Intoleransi Selesai Sebelum 
Jabatan Anies Berakhir
kbanews.com
30 Desember 2021

Walau tidak selalu nampak 
di depan publik dan 

pemberitaan. Keteduhan, 
ketenangan dan suasana 
harmoni itu bisa dirasakan dalam 
keseharian masyarakat Jakarta.

Ke depannya bersama-
sama bisa terus jaga hubungan 
harmonis ini dan menjaga 
kerukunan umat beragama bukan 
hanya di Jakarta, tapi seluruh 
Indonesia. Pak Anies orang baik, 
kita dukung dengan cara baik.

Marlina Idha Nilai Anies 
Berhasil Ciptakan Toleransi 
dan Kerukunan Umat 
Beragama di Jakarta
kbanews.com
27 Maret 2022

Anies Baswedan terus 
membangun toleransi 

antarumat beragama dan 
keberagaman etnis di DKI. 
Anies juga tidak pilih kasih soal 
kunjungan kegiatan keagamaan.

Anies lewat kebijakannya 
mempermudah umat beragama 
membangun tempat ibadah di 
Jakarta. 

Anies juga memberikan dana 
insentif kepada pekerja di seluruh 
tempat ibadah dan bantuan 
operasional (BOTI) kepada 
seluruh tempat ibadah di Jakarta. 
Ini sangat bagus dan tidak ada 
diskriminasi.

Pakar Komunikasi Akui Anies 
Piawai Bangun Toleransi 
Antarumat Beragama
kbanews.com
17 November 2021

Saya melihat ini sebagai 
bukti keseriusan Anies 

dalam memimpin DKI Jakarta 
menghadirkan keadilan dan 
toleransi bagi seluruh warga.

Ini juga membuktikan 
bahwa Anies Baswedan tidak 
menghiraukan kritik tak 
mendasar di DKI Jakarta dari 
berbagai pihak dan tetap bisa 
fokus pada janjinya kepada 
masyarakat. Walaupun banyak 
mendapat kritikan, tidak 
menurunkan semangat beliau 
dalam bekerja untuk masyarakat 
Ibu Kota.

Gratiskan Transjakarta bagi 
Pengurus Tempat Ibadah, 
Bukti Anies Serius Hadirkan 
Keadilan dan Toleransi
kbanews.com
17 Maret 2022

(Isu intoleransi ini) Saya kira 
langkah mundur. Kalau mau 

belajar dan membaca tentang 
figur Pak Anies, kita akan tahu 
dia studi di Amerika, negara yang 
mengedepankan toleransi dan 
bapak angkatnya itu seorang non-
Muslim. Jadi figur Pak Anies ini 
sudah paripurna sebenarnya,

Pak Anies itu sudah selesai 
dengan Empat Pilar Kebangsaan 
seperti UUD 45, Pancasila, 
Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Figur Pak Anies secara 
intelektual juga oke. Jadi kalau 
menuding dia intoleran itu sangat 
politis.

Anies Dituduh Radikal, 
Pemuda Katolik: 
Pendidikannya di Amerika 
yang Kedepankan Toleransi
kbanews.com
31 Oktober 2021 

Sebelum jadi Gubernur, Anies 
Baswedan sudah dikenal 

sebagai sosok yang pluralis. Saat 
Pilkada 2017 beliau dicitrakan 
sebagai kelompok yang Islamis, 
bahkan dipandang garis keras dan 
intoleran, ini anggapan sebagian 
orang.

Dan selama Pak Anies 
memimpin tak ada gesekan 
yang terasa keras. Paling ya 
jelang Pilkada 2017 itu. Tapi 
saya termasuk yang melihat 
kepemimpinan Pak Anies yang 
akomodir kelompok-kelompok 
agama yang berbeda. Ya kita perlu 
syukurilah.

Ketum ADDAI Bersyukur 
Toleransi di Jakarta Semakin 
Baik
kbanews.com
7 Januari 2022

Baru Bapak Gubernur Anies 
yang berani mengambil 

keputusan. Ketika gubernur 
pertama kali menjabat, dia bilang 
bagaimana fasilitas-fasilitas gereja, 
harus disamakan semua.

Program BOTI ini juga 
membuktikan bahwa Gubernur 
Anies merupakan figur pemimpin 
yang memegang teguh komitmen 
dan sangat menjaga kerukunan 
umat beragama.

Beliau memegang 
komitmen dan seorang yang 
sangat pluralisme dan menjaga 
kerukunan umat beragama 
pantas sebagai pemimpin, Tuhan 
memberkati Pak Gubernur DKI 
Jakarta.

Program Anies yang 
Diharapkan Perseketuan 
Gereja Diterapkan secara 
Nasional 
kbanews.com
20 Maret 2022
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KETUA DPD WALUBI DKI JAKARTA

KETUA YAYASAN CAHAYA DARI 
TIMUR

KETUA UMUM RELAWAN 
GARDA NASIONAL ANIES (GARNIES)

PAKAR KOMUNIKASI

KOORDINATOR WILAYAH BEM 
PESANTREN SE-INDONESIA 

WILAYAH DKI-JABAR-BANTEN

TOKOH PEMUDA KATOLIK NTT

KETUA UMUM ASOSIASI DAI-DAIYAH 
INDONESIA (ADDAI)

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja 
Pentakosta Indonesia (PGPI)

Intoleransi sikap pastilah 
bukan Anies Baswedan. 
Bukan wataknya, bukan 

kepribadiannya. Banyak hal bisa 
membuktikan akan itu, akan sikap 
Anies yang sebaliknya, toleran.

Sebagai pemimpin di sebuah 
provinsi, yang bisa disebut miniatur 
Indonesia yang sesungguhnya, 
sikap toleran ia tampakkan. 
Tidak membedakan agama yang 
dipeluknya dengan agama lainnya. 
Mengayomi ia tampakkan, yang itu 
satu keharusan.

Maka, yang terlihat dan 
dirasakan warga Jakarta 
khususnya, adalah perasaan bahwa 
pemimpinnya tidak berjarak 
dengan komunitas agama apa pun. 
Itu pun tidak cuma bisa dilihat 
hanya pada batas teritorialnya, tapi 
menjangkau dan dirasakan umat 
beragama yang ada di wilayah lain.

Sikap toleran yang tampak dari 
seorang Anies Baswedan mustahil 
hadir secara instan. Sikapnya 
terhadap pemeluk agama lain, 
yang ada di wilayahnya, itu tidak 
sekadar menggugurkan kewajiban 
selaku pimpinan wilayah, tapi 
lebih dari itu. Bangunan toleransi 
bagi seorang Anies Baswedan 
telah terintegral, dan yang muncul 
adalah sikap empati, yang mustahil 
bisa dibuat-buat apalagi sekadar 
pencitraan.

Anies Baswedan, Umat Hindu 
dan Bangunan Toleransi 
Mengagumkan
kbanews.com
4 Maret 2022

ADY AMAR
KOLUMNIS
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