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Cinta Mak-mak
untuk Anies

Jaminan Keamanan
Bermukim Warga DKI

No More
Polite ‘Eviction’
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KEADILAN SOSIAL

Sejumlah kebijakan tidak biasa, bahkan terbilang berani, ditempuh Anies Baswedan selama 
menakhodai Provinsi DKI Jakarta. Tidak hanya menyangkut bantuan sosial (bansos), tetapi 
juga langkahnya tetap memanusiakan manusia di rumah maupun lingkungannya sendiri.
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Bagai jamur di musim penghujan, relawan 
pendukung Anies Rasyid Baswedan untuk 
maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 

2024 terus bermunculan dari pelbagai kalangan 
di berbagai daerah. Begitu banyaknya, tidak se dikit 
pula kelompok relawan memiliki keanggotaan 
yang khas. 

Salah satunya relawan Mak-mak Anies (MANIES). 
Dari namanya sangat jelas kelompok relawan ini 
dibentuk oleh ibu-ibu atau mak-mak. Pada Kamis, 
20 Januari 2022, lebih dari 100 mak dari beragam 
latar profesi seperti ustadzah, dosen, maupun peng-
usaha yang mengenakan hijab putih dan pink serta 
kaus hitam bertulisan ‘’MANIES, MAK-MAK ANIES, 
#2024AniesPresiden’’ mendeklarasikan kelompok 
relawan ini di Jalan Parung Banteng No. 14, Katu-
lampa, Kota Bogor, Jawa Barat.

‘’Itu perdana banget, di mana-mana belum ada 
(deklarasi seperti itu),’’ ujar Koordinator Presidium 
MANIES, Hj. Nurma Nugraha, kepada KBA News, 
Minggu, 26 Juni 2022.

Perempuan yang akrab disapa Ustadzah 
 Nurma itu mengakui, sebagian pendiri serta ini-
siator MANIES adalah orang-orang yang dekat 
dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 
Ia menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Daiyah 
PP Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Sekali 
setiap bulan sebelum pandemi Covid-19 melanda, 
BKMT aktif memberikan pembekalan kepada ibu-
ibu dan para ustadzah pimpinan organisasi se-DKI 
di rumah dinas Gubernur DKI.

‘’Itu kegiatan kaderisasi dakwah. Kita juga 
 undang kiai, ulama, ahli politik, dan ahli kesehatan 
untuk menyampaikan materi. Saya secara pribadi 
juga ikut mengajar,’’ katanya.

Pendidik yang tengah menyelesaikan disertasi 
di Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta itu me-
nyatakan, inisiatif pembentukan kelompok  relawan 
MANIES murni dari hati nurani mereka. Bukan per-
mintaan atau dorongan dari Anies Baswedan.

‘’Pak Anies tidak minta kita berbuat itu. Saya 
dan teman-teman di Mak-mak Anies ini berjuang 
ikhlas tanpa dibayar, tanpa ada dana. Beli kaus kita 
urunan ramai-ramai. Kita, terutama pimpinan inti-
nya, berjuang dengan harta, pikiran, dan waktu. 
Kita ikhlas berjuang untuk umat dan Indonesia,’’ 
ujarnya menegaskan.

Sebagaimana relawan-relawan lainnya, MANIES 
menilai rekam jejak kepribadian serta beragam 

torehan prestasi Anies Baswedan secara personal 
maupun institusional selama memimpin Provinsi 
DKI Jakarta, pada level nasional maupun global, 
sangat layak mengantarkannya untuk menduduki 
kursi Presiden RI periode 2024-2029.

Menurut Ustadzah Nurma, dari dekat ia me-
ngetahui betul sosok Anies sebagai pemimpin yang 
religius, menjunjung tinggi budi pekerti, cerdas, 
serta dekat dengan semua kelompok masyarakat. 
Keunggulan personal ini ternyata juga berdampak 
positif pada kepemimpinan Anies di DKI Jakarta. 
Berbagai janji politiknya telah dipenuhi. Hasilnya, 
Jakarta kini sangat maju dan selevel dengan kota- 
kota besar lainnya di dunia. 

‘’Saya belum pernah lihat Jakarta seindah ini,’’ 
ujar tokoh perempuan Betawi ini.

Perempuan kelahiran Jakarta, 12 Februari 
1956, itu juga mengatakan, selain Anies bisa men-
jadi role model (teladan) dalam membina keluarga, 
terdapat banyak pertimbangan positif lainnya yang 
membuat kaum perempuan, mak-mak khususnya, 
mendukung mantan Rektor Universitas Para-
madina, Jakarta, serta Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan tersebut. 

Sebut di antaranya beragam jenis ban-
tuan  sosial dari Pemprov DKI Jakarta selama 
masa kepemimpinannya yang jelas-jelas sangat 

meringan kan beban kebutuhan keluarga, khusus-
nya bagi ibu-ibu yang mengelolanya. Ratusan taman 
juga dibangun dan direvitalisasi. Salah satunya Tebet 
Eco Park yang begitu indah dan menawan.

‘’Karya Pak Anies itu bisa memfasilitasi ibu-
ibu, mak-mak, untuk berekreasi. Taman-taman 
yang dibuat oleh Pak Anies itu bisa juga jadi tem-
pat-tempat pembinaan anak-anak,’’ kata Ketua 
Yayasan An-Nurmaniyah yang mengelola lembaga 
pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak 
hingga perguruan tinggi ini.

Melihat rekam jejak serta kualitas kepemimpin-
an Anies tersebut plus tantangan Indonesia ke 
depan yang semakin berat, terutama dari sisi per-
ekonomian, MANIES melihat sosok Anies-lah yang 
dibutuhkan sebagai nakhoda Indonesia.

Oleh karena itu, sebagaimana maksud awal 
pembentukannya sebagai wadah untuk memper-
juangkan Anies Baswedan menuju kursi Presiden 
RI, pascadeklarasi MANIES langsung bergerak 
 untuk mencapai tujuan tersebut.

‘’MANIES adalah mak-mak yang cinta dan pro 
kepada Pak Anies. Kita berkecimpung memopuler-
kan Pak Anies untuk 2024. Program kita berjuang 
untuk bisa memenangkan Pak Anies. Itu bisa di-
lihat dari video dan foto yang saya bagikan,’’ kata 
Ustadzah Nurma.

Sebagai kelompok relawan berisi mak-mak, 
MANIES memang secara khusus mendekati kelom-
pok ibu-ibu. Pengurus MANIES dari beragam latar 
profesi mendekati ibu-ibu dari profesi yang sama 
atau yang bersentuhan dengan profesi itu. 

Misalnya, Ustadzah Nurma yang membina 
puluhan majelis taklim di Jakarta. Secara informal 
ia terus memopulerkan Anies di kalangan ibu-ibu 
dalam majelis taklim tersebut. ‘’Saya mengajar di 
delapan puluh majelis taklim se-Jakarta. Bisa dua 
sampai tiga majelis taklim dalam sehari,’’ tutur 
 nenek delapan cucu dari tiga anak ini.

Selain itu, MANIES juga menggelar berbagai 
kegiatan sosial serta pendidikan politik. Pada 
akhir Maret 2022, pendidikan politik yang diikuti 
relawan MANIES se-Jabodetabek digelar di Bogor 
 dengan menghadirkan pakar-pakar politik.

‘’Biar ibu-ibu, ustadzah, ini cerdas dan  melek 
politik. Jangan hanya bicara shalat dan puasa. 
Wanita-wanita juga harus bisa seperti Aisyah, 
politikus terkenal, ikut berjuang, ikut berperang. 
Dia adalah orang yang hebat mendampingi Nabi 

 (Muhammad). (Istri pertama Nabi) Khadijah 
apalagi. Bisnisnya hebat luar biasa.’’ 

MANIES juga melakukan pendekatan ke se mua 
organisasi, terutama yang berbasis  perempuan. 
 Program-program dan keberhasilan Anies Baswe-
dan, khususnya selama memimpin Jakarta, mereka 
sosialisasikan ke organisasi-organisasi tersebut.

‘’Sekarang kita pengenalan dulu. Biar akrab 
dengan Pak Anies. Mak-mak ini nanti kalau sudah 
saatnya, semua siap mencoblos Pak Anies,’’ ungkap 
anak ideologis almarhumah Prof. Hj. Tutty Alawi-
yah yang berkomitmen meneruskan perjuangan 
tokoh perempuan pelopor majelis taklim dan pen-
diri BKMT tersebut.

Dengan berbagai program dan kegiatan ter-
sebut, Ustadzah Nurma meyakini mak-mak bakal 
memilih Anies pada Pilpres 2024. Apalagi ibu-ibu 
saat ini juga sudah berubah. Mereka mengakrabi 
dunia digital, sehingga mengikuti perkembangan 
informasi. 

‘’Mak-mak sekarang bukan seperti mak-mak 
dulu. Sekarang mak-mak sudah pintar-pintar, baca 
WA, main di medsos, dan ikut membandingkan 
satu pemimpin dengan pemimpin lainnya.’’

Jika objektif mencerna informasi yang ada, kata 
Ustadzah Nurma, para ibu atau mak-mak itu bakal 
menilai Anies-lah yang terbaik di antara figur-figur 
lain yang juga dijagokan sebagai calon presiden.

Sementara itu, demi memperluas jangkauan 
dan cakupan target di seluruh wilayah Indonesia, 
MANIES juga berkoordinasi dan bekerja sama 
 dengan kelompok-kelompok relawan lain yang 
fokus pada segmentasi masyarakat lainnya. Misal-
nya, dengan relawan Aliansi Nasional Indonesia Se-
jahtera (ANIES) yang berorientasi ke  masyarakat 
secara umum serta Sahabat Milenial Anies (SMILE) 
dengan fokus ke kalangan milenial.

‘’Kita membentuk MANIES di seluruh wilayah. 
Di mana ada ANIES, di situ ada MANIES. Jadi kita 
itu sering mengadakan pertemuan antara MANIES, 
ANIES, Milenial ANIES. Kita satukan visi-misi ber-
juang buat Pak Anies,’’ kata Ustadzah Nurma.

Ia mengakui, memenangkan Anies menjadi 
presiden bukan hal mudah. Maka diperlukan  kerja 
keras semua pendukung selain, tentunya, terus 
berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan jalan-
nya. ‘’Saya menyadari perjuangan untuk sampai ke 
sana tidak mudah. Tapi Allah yang akan menerima 
doa kita.’’  (kba)

Cinta Mak-mak untuk Anies

MANIES

Ibu-ibu mendeklarasikan kelompok relawan MANIES di Jalan Parung Banteng, Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis, 20 Januari 2022. FOTO: RELAWAN MANIES

Mak-mak sekarang bukan 
seperti mak-mak dulu. 

Sekarang mak-mak sudah 
pintar-pintar, baca WA, 

main di medsos, dan ikut 
membandingkan satu 

pemimpin dengan 
pemimpin lainnya.

Hj. NURMA NUGRAHA
KOORDINATOR PRESIDIUM MANIES
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Kala pandemi Covid-19 mulai menghan-
tam pada 2020, Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan mengambil inisiatif 

mengumpulkan dan berdiskusi bersama tim.
‘’Dalam diskusi itu, saya sampaikan data 

kita harus akurat, transparan, dan disampaikan 
ke publik. Bila data itu disampaikan apa  adanya, 
tidak ada kabar baik atau kabar buruk. Yang 
ada adalah fakta. Tinggal cara pandang kita, itu 
kabar baik atau kabar buruk,” kata Anies dalam 
video #DariPendopo bertajuk “Bantuan Sosial, 
Keadilan Sosial” yang tayang perdana pada 
 Sabtu, 12 Februari 2022.

Intinya, fakta harus disampaikan. Salah 
satu yang ramai saat itu layanan pemakaman. 
Layanan pemakaman oleh Dinas Pertamanan 
dan Hutan Kota Jakarta melonjak signifikan. 
Pada Maret 2020 tinggi, April 2020 melompat 
tinggi, Mei 2020 tinggi sekali. 

Saat itu sebagian orang berpendapat, Ja-
karta melebih-lebihkan data, membesar-besar-
kan masalah, dan menakuti-takuti masyarakat.

‘’Kini, pandemi sudah dua tahun, tidak ada 
yang kita takuti. Semua fakta. Ada problem 
besar mengancam kota kita. Namun, kita tak 
pernah menutup-tutupi data kematian. Kita 
melaporkan antara yang sudah dites, sehingga 
diketahui yang terkena Covid-19 maupun yang 
didiagnosis dokter tetapi belum ada laboratory- 
nya. Semua kita catat. Kita punya data lengkap 
atas pelayanan kematian dan peristiwa itu,” 
ujar Anies.

Kala itu Anies datang langsung ke pe-
makaman dan rumah sakit. Ia melihat dari 
dekat keluarga-keluarga yang harus  mengantar 
dan menyaksikan pemakaman dari jauh. 
 Banyak juga anak-anak yang orang tuanya 
 belum terlalu senior meninggal dunia. 

Hingga Januari 2022, tercatat 13 ribu me-
ninggal akibat Covid-19. Banyak anak di luar 
sana yatim piatu karena orang tuanya wafat 
akibat Covid-19.

‘’Jika kita dulu tidak terbuka, hari ini kita 

tidak tahu jumlah anak yang ditinggal orang 
 tuanya karena Covid-19. Jika dulu data kita 
sembunyikan, hari ini kita tidak bisa mengata-
kan orang tua dari anak-anak ini meninggal 
karena Covid-19. Kejujuran data itu  membawa 
kita hari ini membuka kesempatan untuk men-
jalankan kewajiban melindungi anak-anak 
yang ditinggal orang tuanya karena Covid-19. 
Jika dulu kita menutup-tutupi, hari ini kita 
tidak bisa membantu. Lebih dari 9 ribu anak 
di  Jakarta yatim karena Covid-19. Kita tidak 
mungkin diam melihat data itu,” tutur Anies.

Lalu tim dikumpulkan lagi. Coba mencari-
kan anggaran mumpung punya kesempatan 
membantu anak yatim. Begitu data  terkumpul, 
anggaran tidak ada karena anggaran tidak 
disiapkan untuk anak yatim. 

‘’Dibahas di situ, didiskusikan dengan 
teman-teman di DPR. Alhamdulillah (anggaran) 
disetujui DPR. Lalu kita siapkan sebuah pro-
gram peduli anak dan remaja yang kemudian 
ada kartunya, Kartu Peduli Anak dan Remaja 
Yatim Piatu,” katanya.

Dalam diskusi itu, Anies ingat bahwa 
sebagi an anak yang orang tuanya  meninggal 
karena Covid-19 ternyata dari keluarga 
 mampu. Di situ terjadi perdebatan, perlu atau 
tidak mereka dibantu. 

‘’Saya katakan, kita bantu semua anak. 
Jangan katakan anak itu mampu, padahal di-
tinggalkan orang tua. Kirimkan pesan kepada 
setiap keluarga bahwa Pemprov DKI  Jakarta 
melindungi setiap anak yang ditinggalkan 
orang tuanya yang wafat karena Covid-19. 
Kita tidak pilih kasih. Biarkan status dan latar 
belakang orang tuanya. Bagian kita, mengurus 
setiap anak. Sampaikan ke semua. Semua ber-
hak,” ujar Anies.

Pada waktu rapat, Anies juga menyampai-
kan ada semacam keyakinan atau feeling  bahwa 
sebagian dari mereka tidak mau menerima 
bantuan. Namun, bagian Pemprov DKI bukan 
menyeleksi, tetapi menjangkau semua. 

‘’Kalau mereka mau menerima,  alhamdu lillah. 
Tidak mau, alhamdulillah juga. Tidak apa-apa. 
Yang penting, kita peduli, lalu bisa dijangkau 
semua. Akhirnya, semua bisa dijangkau dan 
diketahui rumah-rumah mereka karena sejak 
awal kita jujur. Coba kalau kita tidak jujur dari 
awal, kita bakal tidak tahu rumah-rumah me-
reka,” katanya.

Berdasarkan data lebih dari 9 ribu anak 
yang dijangkau, sebanyak 4.345 anak me-
nyampaikan butuh bantuan. Sedangkan 5 ribu 
sekian mengaku cukup. Bantuan sosial untuk 
anak yatim itu Rp 300 ribu per anak per bulan. 
Bantuan diberikan kepada anak-anak di bawah 
usia 18 tahun atau remaja yang berusia 18-22 
tahun. Intinya, mereka yang dibantu masih da-
lam fase belajar.

‘’Ini contoh bagaimana negara hadir ketika 
rakyat mengalami guncangan di luar kendali-
nya. Pandemi ini guncangan di luar kendali 
mereka. Ketika ada impitan seperti itu,  negara 
hadir dan membantu. Ini diharapkan bisa 
dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok baik 
pangan, obat, maupun belajar. Anak-anak yatim 
inilah yang harus kita bantu selamatkan,” tutur 
dia.

Pada 2021, bantuan secara simbolik diserah-
kan di Balai Kota. Ada yang yatim piatu. Ada 
yang yatim. Mereka semua datang. 

‘’Saya saya sampaikan kepada mereka, ‘Ada 
begitu contoh anak-anak yang ditinggal orang 
tuanya dan berhasil. Insya Allah kalian bisa se-
perti itu, bisa melampaui dari apa yang kalian 
cita-citakan.’ Jadi, kami besarkan hati mereka. 
Jangan berkecil hati dan selalu mendampingi. 
Ini salah satu prinsip keadilan sosial yang se-
lalu kami bawa ke semua aspek,” kata Anies.

Bagi Anies, ketika melihat Jakarta sebagai 
pusat perekonomian dan pusat kemajuan, ada 
sebagian warga yang masih perlu  didukung 
 untuk bisa hidup dalam keseharian, di  situlah 
tugas negara. Secara umum masyarakat 
 bekerja, ada yang membawa tenaga kerja, ada 

Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), serta Kartu Anak Jakarta (KAJ) Tahun 2021, Jumat, 26 Maret 2021. 

Jurus Berani Sarat Visi

Selain program-program 
reguler, Pemprov DKI 

Jakarta mengambil 
langkah tidak biasa saat 

krisis akibat pandemi 
Covid-19, yaitu merelokasi 

pendapatan 63 ribu 
pegawai untuk bantuan 

sosial (bansos) bagi 
1,2 juta warga Jakarta 

yang membutuhkan.
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yang membawa modal uang, ada yang mem-
bawa modal tanah, teknologi, dan sebagainya. 
Semua itu menghasilkan kegiatan produksi.

Kegiatan produksi ini lalu menghasilkan 
manfaat atau disebut distribusi. Distribusi ini 
sebagian belum bisa mencukupi kebutuhan 
masyarakat. Pasar yang ada, perekonomian 
yang ada, melibatkan jutaan orang. Sebagian 
pulang dengan pendapatan cukup, sebagian 
lainnya membawa pulang pendapatan belum 
cukup.

‘’Jadi distribusi itu bukan berarti selesai. 
 Untuk itu pemerintah masuk dengan melaku kan 
redistribusi sebagai proses mengisi yang kurang 
karena distribusi pertama belum menciptakan 
kemakmuran bagi semua.  Redistribusi itu dari 
pajak. Kegiatan perekonomian diambil pajaknya. 
Pajak dikelola negara. Negara yang membagikan 
kepada mereka yang kekurangan.’’ 

Menurut Anies, di Jakarta alokasi redistri-
busi bernilai Rp 5 triliun. Dana itu untuk mem-
bantu mereka yang dalam sistem perekonomi-
an tadi belum cukup atau belum bisa hidup 
layak. Itulah sebabnya muncul program- 
program. 

‘’Redistribusi ini kita sebut subsidi. Jika 
perekonomian berkembang sedemikian rupa, 
sehingga menghasilkan distribusi yang adil, 
yang membuat semua yang berada di sistem 
perekonomian itu bisa hidup layak, ya tidak 
perlu redistribusi lagi.’’

Pemprov DKI Jakarta pun terus meng-
ikhtiarkan perekonomian berkeadilan karena 
akan membuat orang yang terlibat di dalamnya 
bisa hidup layak. 

‘’Komitmen Rp 5 triliun itu dialokasikan 
dalam bansos. Ada kartunya. Kadang ada yang 
berpendapat, terpenting transfer masuk. Ya 
betul, transfer masuk. Namun, kartu memberi 
rasa tenang. Pendapatan cukup, hidup enak, 
bagi kita membuat tenang.’’

‘’Namun, bagi mereka yang hidupnya sulit, 
kepastian bisa menerima itu dibutuhkan. Nah, 
kartu dengan nama mereka membuat mereka 
yakin ‘Saya akan terima’. Kalau tidak ada kartu, 
bagaimana bisa meyakinkan diri sendiri bahwa 
dia akan terima? Tidak bisa hanya dikatakan 
bahwa saya akan menerima tanpa kartu.”

Target Penerima
Dari data yang dimiliki Pemprov DKI Ja-

karta, disiapkanlah targeted group yang akan 
menerima bantuan itu. Kartu Penyandang Disa-
bilitas Jakarta (KPDJ) dengan  jumlah penerima 
lebih dari 11 ribu, Kartu Anak Ja karta (sekitar 
9.500 anak), Kartu Anak dan Remaja Yatim 
 Piatu (dari keluarga korban  Covid-19), dan 
Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) untuk  pekerja yang 
menerima upah setara UMP plus 10  persen. 
Sebelumnya ada KJB Plus dan Kartu Jakarta 
Mahasiswa Unggul (KJMU).

Ada pula Kartu Lansia Jakarta. Kartu ini 
penting, khususnya yang berusia lanjut tetapi 
tidak selamanya tinggal bersama keluarga yang 
berkecukupan. Kelompok ini berjumlah lebih 
dari 78 ribu dan mereka menerima Rp 600 ribu 
per bulan. Semua bantuan itu dikirim melalui 
cash transfer lewat Bank DKI. 

Anies pun berpesan kepada jajaran Bank 
DKI agar semua lansia yang mengambil uang 
harus diperlakukan sebagai platinum customer. 

‘’Kalau antre, kasih nomor satu. Cara kita 
menghormati orang tua mencerminkan derajat 
adab yang kita miliki sebagai masyarakat. Adab 
itu ditunjukkan ketika kita melayani orang tua. 
Jangan pandang mereka prasejahtera yang lan-
jut, tetapi pandanglah mereka sebagai orangtua 
kita yang sedang kita ambil tanggung jawabnya 
tentang kelangsungan hidupnya.’’

‘’Hormati dan persiapkan priority link. 
Biasanya priority link untuk yang mampu, ya 
tidak apa-apa lanjutkan juga. Namun, tambah 
satu lagi, yang lansia. Satu lagi, kalau ada guru, 
hormati. Guru kasih prioritas. Pendidik kasih 
prioritas karena mereka-merekalah, kita bisa 
seperti sekarang ini kan?”

Menurut Anies, bantuan sosial  diharapkan 
bisa membuat mereka menjalani hidup di Jakarta 
dengan cukup. Hal ini memang tidak bisa menye-
lesaikan kemiskinan perse. Namun, ini untuk 
membuat mereka bisa menjalani kehidupan. 

Untuk bisa naik kelas, lebih sejahtera, ada 
instrument lain. Satu, kesempatan berwira-
usaha. Jangka pendek, pendapatan  meningkat. 
Jangka panjang, pendidikan berkualitas, se-
hingga mereka mendapatkan kesempatan 
 lebih baik dalam sistem perekonomian.

Sebagai ilustrasi, orang tuanya berpendidik-
an SMP dan di perusahaan bekerja sebagai pe-
nanggung jawab kebersihan. Anaknya dapat 
KJP Plus. Orang tuanya dapat Kartu Lansia 
 Jakarta. Itu untuk jangka pendeknya. Lalu, istri-
nya membuat usaha dibantu Jakpreneur untuk 
mendapatkan tambahan. Untuk jangka pan-
jang, untuk anak bisa keluar dari kemiskinan, 
anak-anaknya dipastikan bisa sekolah di tem-
pat berkualitas.

Nanti, sepuluh tahun kemudian, anak-anak-
nya bisa bekerja di perusahaan itu bukan di 
bagian kebersihan, tetapi dia bisa bicara mana-
jemen, bekerja di posisi manajer atau bahkan 
direktur karena mendapatkan pendidikan yang 
baik, kompetensi dan skill tinggi, serta karakter 
baik, sehingga bisa masuk sistem perekonomi-
an. Dengan peran yang lebih baik, maka naik 
kelas.

‘’Itulah peran negara. Jangka pendek me-
nyiapkan mereka untuk survive. Jangka panjang 
menyiapkan eskalator agar mereka bisa naik 
kelas. Begitu naik kelas, setahap demi setahap 
masalah kesejahteraan bisa diselesaikan.” 

Berkait Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), bantu-
an pemerintah bukan dengan menambah pen-
dapatan, tetapi mengurangi belanja. Dengan 
kartu itu mereka bisa berbelanja dengan harga 
subsidi. 

Pemprov DKI lewat Pasar Jaya bekerja sama 
dengan koperasi pekerja, ada yang di pabrik 
atau komunitas, menjual kebutuhan pokok 
murah. Pemegang kartu ini akan mendapatkan 
enam kebutuhan pangan dengan harga subsidi, 
yaitu beras, ikan, telur, ayam, daging, dan susu.

‘’Jadi, ide KPJ mengurangi biaya hidup 
mereka yang pendapatannya berkisar UMP. 
 Jakarta satu-satunya provinsi yang menyedia-
kan bantuan kepada pekerja dalam bentuk 
pengurangan biaya hidup mulai bahan pokok, 
transportasi, dan pendidikan. Kesehatan oto-
matis lewat BPJS. Semua ter-cover,” kata Anies.

‘’Ini ikhtiar kami menyelamatkan  generasi 
sekarang agar ke depan punya kehidupan 
lebih baik, skill baik, karakter baik, sehingga 
saat masuk sistem perekonomian bisa lebih 
sejahtera. Jakarta ingin seluruh masyarakat-
nya memiliki kesetaraan untuk bisa  menjalani 
kehidupan kekinian yang layak dan punya 
kesempatan masa depan cerah sama seperti 
keluarga-keluarga yang sudah berkecukupan. 
Ini menjadi salah satu ciri kota modern yang 
punya kesetaraan dan kesempatan yang sama.”

Anies mengisahkan pula langkah tak biasa 

Pemprov DKI Jakarta kala krisis akibat pan-
demi terjadi pada 2020. Akibat pembatasan 
sosial, kegiatan perekonomian pun berkurang 
sehingga berimbas pada berkurangnya pen-
dapatan masyarakat. Mendadak yang butuh 
bantuan sosial menjadi banyak.

Saat di swasta terjadi kontraksi, perusaha-
an merugi, dan terjadi pengurangan karyawan, 
pegawai negeri sipil (PNS) tidak demikian. 
Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan  relokasi 
pendapatan PNS atau aparatur sipil negara 
(ASN). 

Sebanyak Rp 2 triliun yang harusnya bisa 
dinikmati 63 ribu pegawai DKI, direlokasi 
 untuk 1,2 juta keluarga yang membutuhkan 
bantuan sembako. Sebesar Rp 2 triliun itu ada-
lah nilai dari tunjangan pegawai di Pemprov 
DKI. Pemprov DKI tidak memanggil private 
sector untuk mebiayai keluarga yang kesulitam 
karena mereka juga sedang sulit.

‘’Saya sampaikan kita adalah abdi  negara. 
Dalam kondisi sulit, dana yang biasa dibawa 
pulang, kita potong 50 persen. Sebesar 25 
 persen untuk penangangan Covid-19, sebesar 
25 persen lainnya untuk bansos sembako kepa-
da warga. Ikhlaskan itu. Jangan katakan itu pe-
motongan, tetapi sampaikan kepada  keluarga 
di rumah itu sumbangan keluarga kita untuk 
korban Covid-19, untuk keluarga-keluarga 
yang mengalami kesulitan. Kalau kita pandang 
seperti itu, berbagi beban, menolong sesama.”

Anies mengaku sangat bangga kepada 
seluruh jajarannya di Pemprov DKI. Mereka 
menerima itu sebagai tanggung jawab, sebagai 
kehormatan. Tidak ada protes, Tidak ada ke-
ramaian. Semua melihat kondisi sedang sulit, 
tetapi ada saudara-sadara lain yang lebih sulit 
dan butuh bantuan.

‘’Saya merasa salut, hormat, dan  rasanya 
ketemu bukti lagi bahwa di republik ini masih 
ada yang mau berjuang, mau bekerja untuk 
kepentingan orang banyak, kepentingan se-
sama. ASN DKI hari ini bisa menengok, ber-
syukur, dan bisa mengatakan kepada keluarga-
nya ikut menyelamatkan warga Jakarta. 
Sebanyak 50 persen itu bukan sebulan lho, 
tetapi sepanjang 2020. Setahun.’’

‘’Ini perjuangan ASN DKI yang tidak ke-
lihatan. Yang sering saya katakan  kepada 
semua, saat ini recovery, yuk kita ambil 
 tanggung jawab untuk sesama. Tunjukkan 
 solidaritas,  jangan pikirkan kepentingan diri 
sendiri. Jangan  saling tunjuk siapa berkorban 
apa, tetapi siapa menyumbang apa.” (kba)

Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui Kartu Peduli Anak dan Remaja di Jakarta, Kamis, 30 Desember 2021. Bansos ini sebagai upaya mengurangi 
beban warga, terutama anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang orang tuanya wafat akibat Covid-19. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN
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Pemandangan udara bangunan Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. FOTO: INSTAGRAM @ARIWIBISONO

Kampung Susun Akuarium 
di Pademangan, Jakarta 

Utara, menyodorkan kisah 
bagaimana pembangunan 

dilakukan tanpa harus 
menggusurnya.

Senin, 14 Maret 2022. Prosesi ritual penyatu-
an tanah dan air dari seluruh provinsi Indo-
nesia berlangsung di Titik Nol Kilometer 

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten 
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Tanah 
dan air yang dibawa para gubernur dari wilayah 
masing-masing diserahkan kepada Presiden Joko 
Widodo untuk disatukan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan men-
dapatkan kesempatan pertama menyerahkan 
tanah dan air yang dibawa dari Jakarta dalam 
wadah khas budaya Betawi. Tidak ada penilaian 
miring saat Anies menyerahkan air dari enam 
tempat ibadah yang tersebar di Jakarta, yaitu dari 
Gereja Katedral (Jakarta Pusat), Klenteng Ancol, 
Pademangan (Jakarta Utara), Gereja Sion  (Jakarta 
Barat), Vihara Amurva Bhumi, Karet Kuningan 
(Jakarta Selatan), Pura Aditya Jaya, Rawamangun 
(Jakarta Timur), dan Masjid Nurul Bahri (Ke-
pulauan Seribu).

Namun, terkait tanah yang diserahkan 
 kepada Presiden Jokowi, cukup banyak pihak 
berpikiran Anies melakukan tindakan ‘’tidak 
lazim’’ dan memicu kehebohan. Tanah itu diambil 
dari Kampung Susun Akuarium —lazim dikenal 
sebagai Kampung Akuarium— di Pademangan, 
Jakarta Utara. 

Para buzzer dan haters di dunia maya ber-
tubi-tubi mem-bully. Sejumlah politisi juga tidak 
ketinggalan mengkritik Anies. Ketua Fraksi PDI-P 
DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono,  misalnya, 
yang mempertanyakan kenapa yang dibawa 
 tanah dari Kampung Akuarium, kok tidak dari 
Kota Tua yang pernah menjadi pusat peradaban.

Di sisi lain, tidak sedikit yang memahami 
keputusan Anies membawa tanah dari Kampung 
Akuarium. 

Menurut pengamat komunikasi politik 
Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin 
 Ritonga, dengan membawa tanah dari Kampung 
Akuarium, Anies ingin mengingatkan bahwa 
pembagunan ibu kota baru itu jangan sampai me-
marjinalkan rakyat kecil.

‘’Hal itu menarik karena masalah keadilan 
memang menjadi persoalan di negeri tercinta ini,” 
katanya kepada KBA News. ‘’Jangan sampai orang 
kebanyakan, terutama orang tak mampu, harus 
tersingkir sari gegap gempita IKN Nusantara.’’ 

Pendapat senada disuarakan akademisi Uni-
versitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Mursidi. 
‘’Secara positif itu dapat dimaknai sebagai pesan 
dari Pak Anies kepada Pak Jokowi agar pem-
bangunan ibu kota baru ini benar-benar untuk 
kepentingan rakyat kecil.’’

Pesan seperti itu yang sebelumnya disampaikan 
Anies. ‘’Tanah Kampung Akuarium menghadir kan 
harapan bahwa pembangunan kota baru yang 
akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak me-
marjinalkan rakyat kecil dan justru nyata- nyata 
akan memberikan kemajuan dan kebahagia-
an bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan,” 
ujarnya dalam akun facebook pribadi, Minggu, 13 
Maret 2022.

Jalan Nasib 
Kampung Akuarium kian hangat diperbincang-

kan, terutama pascapembangunan kembali 
kawasan hunian itu setelah digusur pendahulu 
Anies, yaitu Gubernur Basuki Tjahja Purnama 
(Ahok). Pada Senin, 11 April 2016, alat-alat berat 
dikerahkan untuk meratakan rumah warga. Ahok 

terpaksa tinggal di perahu dan di gubuk-gubuk 
terbuat dari triplek bekas yang mereka dirikan 
di atas lahan gusuran. Mereka lalu melakukan 
gugatan class action kepada Gubernur Ahok ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menuntut 
keadilan dan kompensasi.

Namun, mereka mencabut gugatan class 
 action itu pada 26 Juni 2018, setelah melihat se-
titik harapan diberikan Gubernur Anies Baswe-
dan yang menang atas Ahok pada Pilkada DKI 
2017. Tidak lama setelah terpilih, tepatnya pada 
18 Januari 2018, Anies menjanjikan kepada 
 warga Kampung Akuarium bahwa Pemprov DKI 
segera membangun kembali rumah bagi  mereka 
yang telah dihancurkan pada era pemerintahan 
Ahok. Pembangunan bakal akan melibatkan 
 warga sebagai bentuk kolaborasi.

Janji Anies itu dikuatkan dengan  Keputusan 
Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang 
 Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung 
dan Masya rakat. Keputusan Anies ini merupakan 
dasar hukum dalam penataan 21 kampung yang 
tersebar di wilayah Jakarta, salah satunya adalah 

menuding warga setempat menyerobot tanah 
negara.

Padahal, saat Ahok kampanye Pilkada DKI 
2012 mendampingi Joko Widodo sebagai calon 
gubernur, dibuat kontrak politik dengan warga 
Kampung Akuarium. Isi kontrak, antara lain, tidak 
menggusur kampung yang telah dihuni warga se-
lama lebih dari 20 tahun serta berusaha melegal-
kan permukiman Kampung Akuarium.

Kontrak politik itu diakui pula oleh Ahok. Na-
mun, ia berkilah waktu kontrak politik itu dibuat 
dirinya tidak tahu status tanah yang dihuni warga 
Kampung Akuarium adalah ruang terbuka hijau. 
Maka Ahok pun tetap menggusur mereka. Sedikit-
nya 800 rumah yang digusur.

Sebelum penggusuran, warga meminta pem-
bangunan kampung susun di daerah tersebut ke 
Pemprov DKI Jakarta. Namun, Ahok menolaknya 
karena lahan itu milik badan usaha DKI  Jakarta, 
yaitu Perumda Pasar Jaya. Sebelum menjadi sebuah 
kampung, ada pasar yang berdiri di tanah itu.

Setelah penggusuran, kehidupan warga Kam-
pung Akuarium pun tercerai berai. Banyak yang 

Kampung Akuarium.
Pada 2018 juga, warga Kampung Akuarium 

tak lagi tinggal di tenda-tenda. Sambil menunggu 
pembangunan rumah susun selesai, mereka di-
buatkan shelter (tempat penampungan) sementara 
oleh Pemprov DKI seluas 3,5 x 6,5 meter persegi. 
Ada tiga blok yang dibangun dengan masing- 
masing blok sebanyak 90 unit shelter.

Shelter tersebut dibangun berbahan dasar 
triplek pada bagian dinding, sedangkan tiang dan 
atap rumah menggunakan baja ringan. Ruangan 
di dalam shelter dibagi menjadi dua yang dibatasi 
triplek.

Tinggi atap lebih dari 2,5 meter dari per-
mukaaan lantai. Saat berada di dalam, tidak te rasa 
hawa panas. Hal ini karena langit-langit rumah di-
lapisi dengan bahan penyerap panas. 

Tiap shelter yang dihuni tidak difasilitasi 
 dengan kamar mandi pribadi. Dibangun kamar 
mandi bersama di ujung blok. Terdapat 16 pintu 
toilet yang dibangun untuk satu blok. Delapan 
 toilet untuk laki-laki dan delapan untuk pe-
rempuan. Toilet laki-laki dan perempuan dipisah-
kan sekat.

Selain shelter, Gubernur Anies juga membuat 
keputusan untuk mengembalikan status kepen-
dudukan warga yang dulu terdampak penertiban 
Pemprov DKI Jakarta. Domisili mereka pada KTP 
dan KK dikembalikan ke tempat tinggal mereka 
semula.

Warga pun dimasukkan dalam Community 
Action Plan (CAP) sebagai wahana kolaborasi 
dalam pembangunan Kampung Susun  Akuarium. 
Pada 2019, warga diajak berdiskusi mengenai 
desain rusun yang akan mereka huni kepada 
Pemprov DKI Jakarta. Warga dibantu oleh Rujak 
Center of Urban Studies, Jaringan Rakyat Miskin 
Kota, dan Urban Poor Consortium. Maka desain 
final konsep Kampung Akuarium dibuat oleh 
berbagai pihak dan atas persetujuan masyarakat.

Warga Kampung Akuarium sempat  berharap 
rusun bisa dibangun pada awal 2020. Namun, 
harapan itu tertahan karena ada pandemi 
 Covid-19. Baru pada Senin, 17 Agustus 2020, 
harapan warga terpenuhi ditandai dengan pe-
letakan batu pertama pembangunan kembali 
Kampung Susun Akuarium oleh Gubernur Anies.

Kampung Susun Akuarium dibangun di atas 
lahan sekitar 10 ribu meter persegi dan terdiri 
atas lima lantai. Terdapat tujuh cluster dengan 
241 unit hunian dengan tipe 36. Pada lantai 
dasar dibangun sejumlah kios kuliner, souvernir, 
dan tempat workshop. Semua akan dikelola dan 
dikembangkan warga Kampung Akuarium. 

Sistem lantai dibuat split level, berjenjang, se-
hingga penghuni tidak capek kalau naik tangga. 
Konsep pembangunan juga memenuhi aspek dan 
budaya sekitar warga yang tinggal di pesisir pantai. 

Tepat setahun setelah peletakan batu per-
tama, pada 17 Agustus 2021 pembangunan tahap 
pertama Kampung Susun Akuarium rampung 
dan diresmikan Gubernur Anies. Sebanyak 107 
unit di dua blok (Blok B dan D) sudah bisa mulai 
ditempati warga. Pemprov DKI berencana mem-
bangun lima blok hingga 2022.

Izin mendirikan bangunan (IMB) Kampung 
Susun Akuarium terbit pada 31 Maret 2021. Se-
mentara sertifikat laik fungsi (SLF) dikeluarkan 
pada 16 Agustus 2021.

Kampung Susun Akuarium dikelola oleh 
koperasi yang dibentuk warga setempat. Pem-
bangunan kampung dilakukan oleh PT Almaron 
Perkasa melalui dana kewajiban pengembang.

‘’Hari ini mudah-mudahan jadi babak baru 
bagi kita semua, Pemprov DKI Jakarta, bahwa 
menyelesaikan permasalahan masyarakat, apa-
lagi terkait permukiman, bisa dilakukan dengan 
bicara bersama dengan semangat kesetaraan,’’ 
ujar Anies saat peresmian. (kba)

Pesan dari Kampung Akuarium 

BAHAGIA tiada terhingga. Begitulah yang 
dirasakan Musdalifah (31), penghuni Blok D 
Lantai 3, Kampung Susun Akuarium. Ia merasa 
bagai mimpi keluarganya bisa memiliki hunian 
yang layak dari sebelumnya tinggal di shelter 
sementara

‘’Senang memiliki hunian yang lebih baik den-
gan fasilitas kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, 
dan balkon jemur pakaian sehingga jauh dari kesan 
kumuh. Apalagi selasar yang lebar membuat anak-
anak leluasa bermain,’’ tutur Musdalifah.

Dengan hunian yang layak, ia juga berharap 
kehidupannya bisa berjalan normal lagi. Per-
ekonomian warga pun tergerak kembali dan 
meningkat. ‘’Semoga warga bisa merawat dan 

menjaga bersama rusun ini dengan baik untuk 
keberlangsungan masa depan anak-anak.’’

Ketua RT 012/04, Kelurahan Penjaringan, 
Topaz Juanda menuturkan, warga mulai me-
nempati Kampung Susun Akuarium sejak 1 
September 2021. Ia berharap pembangunan 
Blok A, C, dan E juga bisa segera terealisasi 
agar 133 kepala keluarga yang saat ini masih 
tercecer tinggal di kontrakan bisa kembali lagi 
berkumpul di Kampung Susun Akuarium.

‘’Terima kasih kepada Pemprov DKI Ja-
karta yang telah merealisasikan pembangunan 
Kampung Susun Akuarium, sehingga kami bisa 
berkumpul kembali untuk kehidupan yang 
 lebih baik,’’ ujar Topaz. (kba)

Kebahagiaan dan Harapan
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Berawal dari kepedulian beberapa  warga 
yang menetap di Kampung Tanah 
 Merah, Purwanto bersama warga sekitar 

 bergerak seirama mewujudkan kehidupan yang 
layak. Mereka ingin mengubah Kampung Tanah 
Merah dari kawasan kumuh menjadi layak huni. 

‘’Saya tinggal di Kampung Tanah Merah  sejak 
2002. Saya masuk ke sini, jalan belum ada yang 
dibeton sama sekali. Masih lumpur. Jadi masuk 
Kampung Tanah Merah pakai motor itu harus 
bawa besi atau kayu. Setiap 100 meter  harus 
bersihin dulu bannya dari tanah merah,’’ ujar 
 lelaki yang menjabat Sekretaris Forum Komu-
nikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) itu me-
ngenang kali pertama menginjakkan kaki di Kam-
pung Tanah Merah. 

Bisa dibilang kondisi Kampung Tanah Merah 
kala itu bagai wilayah tak bertuan. Memprihatin-
kan. Kampung ini dulu dikenal kumuh, becek, 
serta bau karena menjadi tempat pembuangan 
sampah.

Bagaimana kondisi masyarakat yang me-
netap kala itu? 

Persoalan administratif pun menjadi  kambing 
hitam yang menghalangi mereka mendapat kan 
hak-hak dasarnya. Mereka tidak memilik akses 
ke berbagai fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta 
se perti akses kesehatan, ekonomi, pendidikan, 
ke amanan, air bersih, dan berbagai akses sosial- 
budaya lainnya.

‘’Tapi kita tidak melihat di situnya dulu. Kita 
melihat sisi manusianya dulu. Kalau manusianya 
sehat kan bisa membangun. Akhirnya pada 2008 

kita kumpulkan tokoh di Tanah Merah. Untuk 
berkomunikasi kita bentuk forum, setelah itu kita 
lihat yang paling utama harus kita kerjakan, yaitu 
fasilitas kesehatan,’’ kata Purwanto.

Asa menuju kepastian perlahan-lahan mem-
bentang, tepatnya pada kontestasi politik 2013 
dengan cara membangun kesadaran masyarakat 
untuk memperjuangkan hak identitas sesuai 
domisili RT/RW. 

‘’Akhirnya mulai berjalan terus menerus, 
membangun kesadaran terus menerus, dan ter-
akhir kontestasi politik 2017. Dengan Pak Anies 
kita membuat sebuah komitmen. Kita minta Pak 
Anies harus jadi gubernur. Kemudian setelahnya, 
memperbaiki Kampung Tanah Merah dan mem-
beri warganya akses untuk mendapatkan hak-
hak dasarnya,’’ ujar Purwanto menguraikan. 

Mulai Membangun
Sejak terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta 

periode 2017 hingga 2022, Anies Baswedan mu-
lai menata kampung yang kini dihuni sekitar 15 
ribu jiwa itu dengan konsep kolaborasi. Konsep 
ini melibatkan semua pihak, termasuk pemerin-
tah pusat seperti Kementerian Pertanahan dan 
pihak-pihak terkait lainnya.

‘’Dengan kolaborasi itu, sekarang warga 
Kampung Tanah Merah mendapatkan hak keadil-
an sosialnya sebagai warga negara Indonesia,” 
kata Gubernur Anies dalam sambutannya saat 
me resmikan penataan Kampung Tanah Merah, 
 Sabtu, 16 Oktober 2021.

Anies berharap penataan Kampung Tanah 

Merah yang dulu kumuh dan tak terawat itu bisa 
menjadi percontohan bagi semua pejabat dan 
pimpinan Pemprov DKI Jakarta di semua tingkat-
an.

‘’Bahwa pimpinan harus mencarikan  solusi, 
jalan keluar bagi seluruh warga yang tinggal 
di wilayahnya, terutama memenuhi hak dasar 
mereka dengan tanpa berlawanan dengan 
 hukum,” ujar Anies.

Salah satu kesulitan yang sebelumnya  dialami 
warga Kampung Tanah Merah dalam memper-
oleh hak dasarnya adalah mereka selama ini 
dianggap penduduk ilegal karena menempati 
wilayah tanpa kepemilikan berbagai perizinan. 
Salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
Maka mereka tidak memiliki akses, baik akses 
secara fisik seperti pembangunan infrastruktur 
maupun akses-akses lainnya seperti akses sosial, 
budaya, dan ekonomi.

‘’Mereka tidak bisa memiliki IMB karena 
 status lahan yang belum jelas, tetapi faktanya 
mereka telah tinggal di wilayah itu berpuluh 
 tahun. Persoalan ini yang harus dicarikan jalan 
keluarnya oleh seorang pemimpin,” ujar Anies.

Menurut Anies, seni memimpin itu adalah 
bagaimana bisa mencari jalan keluar ketika ke-
butuhan dan peraturan yang ada tidak ketemu. Di 
situlah letak tugas dari pribadi-pribadi yang ada 
di pemerintahan untuk mencari solusi.

‘’Kalau pemimpin sekadar menjalankan 
peraturan yang ada, lebih baik dibuatkan saja 
program komputer. Bikinkan sistem komputer 
untuk mengatur masyarakat sesuai regulasi yang 
dibuat.’’

Salah satu solusi yang dibuat Anies mengatasi 
persoalan warga Kampung Tanah Merah adalah 
dengan memberikan sertifikat IMB Kawasan 
yang memayungi 4.723 rumah dengan 44 Surat 
Keputusan (SK).

Permukiman layak huni merupakan dambaan semua orang. 
Namun, yang demikian tidak serta merta bisa dinikmati 

warga di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. 
Mereka harus menempuh perjalanan panjang. 

IMB Kawasan bersifat sementara, berlaku se-
lama tiga tahun dan dapat diperpanjang Kembali 
hingga aspek legalitasnya diselesaikan.

Jalan tersebut diambil Anies karena aspek 
 legalitas tanah Kampung Tanah Merah tidak 
sepenuhnya dalam kewenangan Pemprov DKI. 
Sebagiannya adalah kewenangan pemerintah 
 pusat, termasuk Kementerian Pertanahan.

‘’Meskipun demikian, bukan berarti warga 
Kampung Tanah Merah dibiarkan terus hidup 
di lingkungan kumuh dan tanpa akses terhadap 
hak-hak dasarnya. Terpenting adalah  kumuhnya 
ditiadakan, warganya diberdayakan. Jangan 
 warganya yang ditiadakan,” kata Anies.

Selain IMB Kawasan, Anies juga menyebut 
Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman Jakarta Utara telah membangun 
jalan sepanjang 3,1 kilometer dan drainase beton 
sepanjang 1,3 kilometer.

Kini warga Kampung Tanah Merah juga 
tidak kesulitan mengakses air bersih. PAM Jaya 
ber sama Aetra telah memasang 11.038 meter 
pipa air yang dapat dinikmati oleh 1.211 kepala 
keluarga (KK). Pipanisasi ditargetkan mencapai 
35.124 meter untuk 4.625 KK.

Anies berharap masyarakat setempat 
memanfaatkan penataan sejumlah fasilitas dan 
IMB tersebut dengan menjaga dan  merawatnya 
dengan baik, serta menjaga keguyuban atau 
 soliditas sesama warga Kampung Tanah Merah.

‘’Itulah bentuk gotong royong yang sebenar-
nya. IMB-nya kolektif atau bersama, bukan per-
orangan. Jadi menjaga kampung pun harus ber-
sama agar tetap indah dan terawat serta nyaman 
dan aman,’’ katanya.

‘’Pastikan lingkungan bersih terjaga  dengan 
baik, rapi, bersih, dan sehat. Dengan begitu kam-
pungnya hidup, kumuhnya hilang, warganya 
 bahagia.’’ (kba)

Kisah Kampung Tanah Merah 
Gubernur Anies Baswedan saat penyerahan secara simbolis 68 surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kawasan untuk Kampung Prioritas kepada 17 perwakilan penerima manfaat dalam acara Peresmian Infrastruktur Kampung Tanah Merah, 
Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 16 Oktober 2021. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN
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Ketidakpastian atas status 
lahan yang ditempati selama 

24 tahun itu pun berakhir. 

Pada Desember 2021 —sekitar 10 bulan 
sebelum masa jabatannya sebagai Gu-
bernur DKI Jakarta berakhir pada Okto-

ber 2022— terobosan besar dilakukan Anies 
Baswedan untuk ribuan warga di Kelurahan 
Pe tamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

Anies menerbitkan Keputusan  Gubernur 
(Kepgub) Nomor 1596 Tahun 2021 mengganti-
kan Kepgub Nomor 122 Tahun 1997 tentang 
Penetapan Penguasaan Bidang Tanah  Seluas 
23 Ha untuk Pembangunan Rumah Susun 
Murah dan Fasilitasnya di Petamburan, Tanah 
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pencabutan Kepgub 122 tersebut adalah 
jawaban yang begitu diharapkan sebagian 
warga Petamburan setelah 24 tahun berjuang. 
Kepgub ini dirasakan merugikan dan mem-
buat hidup mereka tidak nyaman, bahkan 
tidak aman.

Setelah Anies mencabutnya, sekitar 8.000 
kepala keluarga (KK) dari delapan Rukun 
 Warga (RW) di Petamburan pun merasakan 
kehidupannya berubah total. Mereka telah 
mendapatkan kejelasan mengenai status 
kepemilikan tanah mereka. 

Pencabutan Kepgub 122 itu merupakan 
pemenuhan salah satu janji kampanye Anies 
saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 
2017. 

Hasanudin, warga Petamburan  sekaligus 
Ketua RT 010 RW 05, sangat senang usai 
mendengarkan informasi dari rekan-rekannya 
yang telah menemui Gubernur Anies di Balai 
Kota DKI. Puluhan tahun warga Petamburan 
berjuang agar Kepgub 122 itu dicabut, tetapi 
tidak membawa hasil. Baru di era kepemim-
pinan Anies harapan besar itu terwujud. 

‘’Saya sangat senang karena sudah  sangat 
lama, dari tahun 1997, dari dulu  gubernur 
yang lain enggak ada yang bisa cabut.  Makanya, 
 alhamdulillah untuk Bapak Anies, saya atas 
nama pribadi dan warga ucapkan terima 
kasih,” kata Hasanudin saat ditemui KBA News 
di Pe tamburan, beberapa waktu lalu.

Kepgub 122, ujarnya menambahkan, 

dinilai sangat merugikan warga. Keberadaan-
nya me nyebabkan warga tidak bisa memper-
oleh  surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
 Tanpa IMB warga pun tidak bisa mengurus 

surat kepemilik an tanah, apalagi menjualnya. 
‘’Tapi sekarang, kan dengan dicabutnya SK 

ini insya Allah mudah di BPN (Badan Pertanah-
an Nasional) karena (proses pengurusan serti-
fikat bisa) diteruskan (ditindaklanjuti),” ucap 
Hasanudin.

Warga lainnya, Abdul Fahmi, turut senang 
dan berbahagia atas penyelesaian sengketa 
lahan di Petamburan tersebut. Sebelumnya, 
ujarnya, ‘’Ada waswas, gimana kalau digusur, 
karena surat gubernur belum dicabut. Kalau 
sekarang kan kita udah tenang dah.’’

Zaelani, warga lainnya lagi, menuturkan 
bahwa sudah lebih dari 15 tahun ia tinggal di 
Petamburan. Banyak kenangan indah dijalani 
di kawasan ini. ‘’Kita sudah nyaman tinggal di 
sini, enggak ada penggusuran kita menyambut 
dengan gembira dan senang hati.’’

Dengan pencabutan Kepgub 122, ujarnya 
menegaskan, ia dan warga Petamburan akan 
selalu mendukung Anies Baswedan. ‘’Saya 
akan mendukung perjuangan Pak Anies.’’ 

Menurut Haji Kiki, Ketua RW 01, setelah 

pencabutan Kepgub 122, status tanah atau la-
han yang ditempati warganya kini ber-Sertifikat 
Hak Guna Bangunan (SHGB). ‘’Sebelumnya sta-
tus kepemilikan lahan yang ditempati para war-
ga tidak jelas, semacam garapan,” ujarnya saat 
ditemui KBA News di kediamannya.

Dengan kepemilikan SHGB itu, warga juga 
bisa menjaminkannya ke Bank DKI jika ingin 
mengajukan kredit. Dijelaskan Haji Kiki, pihak 
Pemprov DKI Bersama BPN DKI telah me-
lakukan pendataan pada tanah yang  ditempati 
 warga, sehingga mereka bisa mendapatkan 
SHGB.

‘’Setelah dilakukan pendataan, warga 
tahu- tahu mendapatkan informasi menerima 
HGB. Jadi warga tahunya menerima HGB, bu-
kan SHM (Sertifikat Hak Milik).” 

Tentunya, ujar Haji Kiki melanjutkan, 
 warga ingin mendapatkan SHM sebagai serti-
fikat kepemilikan tertinggi secara hukum. 
Beda dengan SHGB yang hanya memiliki 
 kuasa atas bangunan dalam jangka waktu ter-
tentu. (kba)

Sirnanya Waswas
Warga Petamburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima perwakilan warga Petamburan, Jakarta Pusat, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 7 Januari 2022. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Suasana di RW 08 Kelurahan Pe tamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. FOTO-FOTO: KBA NEWS

HAJI KIKI
KETUA RW 01 KELURAHAN PETAMBURAN
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Per awal 2022, 14 dari 21 total kampung penerima dengan rincian:

Menjamin keamanan
warga bermukim

FILOSOFI/TUJUAN UTAMA

IMB KAWASAN

Banyak kampung tidak mempunyai batas wilayah 
persil yang jelas.

PERTIMBANGAN TEKNIS

Agar masyarakat bisa memegang SK tanah yang 
tidak mudah dipindahtangankan.

PERTIMBANGAN SOSIOLOGIS

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, 
pemberian IMB berbentuk kawasan ini yang 
pertama di Indonesia.

YANG PERTAMA 

IMB untuk 14 kampung diserahkan 
serentak secara simbolik di 
Kampung Tanah Merah (juga 
dinamakan Kampung Prioritas), 
Jakarta Utara, Sabtu, 16 Oktober 
2021. Di sini, Anies mengeluarkan 
surat Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) Kawasan.

WAKTU PENYERAHAN

KAMPUNG PENERIMA

INISIATOR AWAL

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, 

Benny Agus Chandra.

JAMINAN
KEAMANAN
BERMUKIM
WARGA DKI JAKARTA

Spanduk ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat penyerahan secara simbolis IMB Kawasan kepada 17 perwakilan penerima manfaat dalam acara Peresmian Infrastruktur Kampung Tanah Merah, Kelurahan 
Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 16 Oktober 2022. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Ini adalah jalan tengah yang kami ambil untuk 
menyelesaikan masalah bangunan yang berada di tanah 
yang status legalnya belum tuntas, tetapi mereka 
faktanya di sini sudah puluhan tahun.

ANIES BASWEDAN
GUBERNUR DKI JAKARTA 
Penyerahan SK IMB Kawasan kepada 17 perwakilan warga Kampung Tanah Merah, Rawa 
Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 16 Oktober 2021.

164
RUMAH

KAMPUNG BARU
(JAKARTA TIMUR)

81
RUMAH

KAMPUNG RAWA TIMUR
(JAKARTA BARAT)

140
RUMAH

KAMPUNG ELEKTRO
(JAKARTA UTARA)

37
RUMAH

KAMPUNG KALI APURAN 
(JAKARTA BARAT)

181
RUMAH

KAMPUNG MARLINA
(JAKARTA UTARA)

1.066
RUMAH

KAMPUNG MUKA
(JAKARTA UTARA)

13 
RUMAH 

KOMUNITAS ANAK KALI CILIWUNG (KAKC):
KAMPUNG KRAPU, LODAN, TONGKOL

(JAKARTA UTARA)

367
RUMAH

KAMPUNG RAWA BARAT 
(JAKARTA SELATAN)

91
RUMAH

KAMPUNG GEDONG POMPA
(JAKARTA UTARA)

599 
RUMAH 

KAMPUNG GUJI BARU & SEKRETARIS
(JAKARTA BARAT)

4.723 
RUMAH 

KAMPUNG TANAH MERAH
(JAKARTA UTARA)
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Berawal dari janji politik bakal 

calon Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan kepada warga Tanah Merah, Rawa 

Badak Selatan, Jakarta Utara. Warga menyodorkan 

kontrak politik bila Anies menang di Pilgub DKI, 

15 Februari 2017.

Warga Tanah Merah menuntut 

Anies memenuhi hak dan memberikan 

perlindungan. Salah satu permintaan utamanya 

adalah melegalkan kepemilikan tanah yang telah 

mereka tempati selama lebih dari 20 tahun. 

Membayar janji 

kampanyenya, Anies 

menerbitkan 68 surat IMB Kawasan 

untuk 21 kampung prioritas. Hal ini 

diperkuat beleid Keputusan Gubernur DKI 

Jakarta Nomor 878 Tahun 2018. Pelaksana 

tugas diberikan kepada Gugus Tugas 

Pelaksanaan Penataan Kampung 

dan Masyarakat.

Setelah memenangi pilgub dan resmi menjabat Gubernur 

DKI Jakarta, Anies bergerak cepat dengan menerbitkan 

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 574 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur 

Nomor 162 Tahun 2019 pada 9 April 2019. Inti dari beleid 

ini menyempurnakan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria 

(GTRA). Menrut Anies, Pemprov DKI Jakarta tidak dapat 

bekerja sendiri. Maka dibutuhkan kolaborasi dengan banyak 

pihak khususnya masyarakat Jakarta sendiri.

Setelah dilakukan pendataan terhadap warga 

Tanah Merah, Anies melalui Gugus Tugas Reforma 

Agraria (GTRA) menerbitkan Surat Keputusan (SK) 

bagi 4.723 rumah. Tugas utama GTRA adalah mencari 

penyelesaian permasalahan hak atas tanah, utamanya 

di kampung-kampung prioritas dalam kerangka 

reforma agraria.

Bukan hanya IMB, warga Kampung Tanah 

Merah juga bisa mengakses dan menikmati air 

bersih dengan kehadiran layanan PAM Jaya. ‘’Selama 

ini mereka butuh pelayanan listrik dan air dengan benar, 

kebutuhan itu semua harus ada IMB,” kata Anies 

dalam pernyataan resmi usai memberikan IMB 

Tanah Merah.

JANJI ITU BERBUAH MANIS

DI TANAH MERAH
JANJI ITU BERBUAH MANIS

DI TANAH MERAH
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Menjadi pemimpin berarti melepaskan 
sebagian besar waktu untuk kepenting-
an publik. Melayani kepentingan orang 

banyak. Rata-rata pemimpin melewatkan sekitar 
17-18 jam sehari untuk bekerja. 

Ada sejumlah tumpukan kertas dokumen 
yang harus dibaca, diteliti, dibahas, dan  kemudian 
diteken. Ada sejumlah pertemuan dan acara se-
remoni yang harus diikuti. Belum lagi  sejumlah 
orang yang antre —mungkin para sahabat, 
 kolega, hingga rakyat— untuk mendapatkan 
waktu pemimpin. Semua terkait pekerjaan atau 
posisi jabatan pemimpin.

Maka waktu pemimpin untuk bisa bersama 
keluarga atau masa menikmati waktu sendiri, 
me time, menjadi langka. Menjadi kemewahan 
tersendiri saat mendapatkannya.

Begitu pula Gubernur DKI Jakarta Anies 
Rasyid Baswedan. Lelaki kelahiran Kuningan, 
Jawa Barat, 7 Mei 1969 ini setiap hari melayani 
kepentingan 10,61 jiwa penduduk Jakarta, me-
rujuk Data Biro Pusat Statistik 2021. 

Bayangkan 17-18 jam, bahkan pada momen 

Rahasia Bugar 
Anies Baswedan

tertentu kerap lebih, waktunya tersita untuk pub-
lik. Apalagi sekarang ketika nama Anies —sapaan 
dekat ayah satu anak perempuan dan tiga anak 
lelaki ini— digadang-gadang publik seantero ne-
geri menjadi Pemimpin Nasional 2024. Semakin 
bertambahlah kesibukan suami dari Fery Farhati 
Ganis. 

Banyak ragam tamu mulai dari para tokoh 
hingga komunitas yang meminta waktunya ber-
temu, berbicara, termasuk juga sekadar berfoto. 
Pada saat yang sama, setiap hari bertubi-tubi buli, 
hinaan, cacian, fitnah disemburkan orang pada 
diri Anies. 

Namun, Anies memilih tidak menanggapinya. 
Ia memilih terus bekerja demi Jakarta dan warga-
nya. Pada era kepemimpinannya ia mampu mem-
bikin Jakarta International Stadium (JIS) –  stadion 
kategori modern beratap buka-tutup dengan 
kapasitas terbesar di dunia, 82 ribu penonton.

Taman Ismail Marzuki (TIM) direvitalisasi 
sehingga tampil modern dan futuristik. Hampir 
300 taman kota juga direvitalisasi dan menjelma 
indah, termasuk Tebet Eco Park yang fenomenal. 

Ratusan kilometer trotoar dibangun. Begitu pula 
banyak fasilitas publik lainnya yang nyaman bagi 
warga, termasuk untuk kaum perempuan, orang 
tua, anak-anak, dan difabel.  

Lalu sarana transportasi yang serba modern, 
terkoneksi satu sama lain, dilengkapi pembangun-
an jembatan penyeberangan orang (JPO) yang 
nyaman, keren, dan Instagramable. 

Decak kagum publik di mana-mana sampai 
menjangkau pameran internasional di Eropa. 
Semua menyimpulkan Jakarta berubah jauh lebih 
baik, modern, maju, dan bermartabat.

Bukan hanya pembangunan fisik, Anies juga 
menaruh perhatian mendalam untuk pembangun-
an keadilan seluruh warga Jakarta, termasuk 
kaum lemah, papa, dan marginal. 

Belum lama, kebijakan Anies juga mem-
bebaskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk 
rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di 
bawah Rp 2 miliar. Tidak kurang 1,4 juta rumah di 
DKI Jakarta kini mendapatkan berkah kebijakan 
gratis PBB tersebut. 

Boleh jadi, itu tambah bikin senyum  bahagia 
mayoritas warga Jakarta. Semakin banyak di 
 antara mereka terimbas keadilan dan  kebahagiaan 
karena Anies juga membebaskan PBB semua 
 rumah mantan pejabat, pahlawan Jakarta dan na-
sional, veteran, pensiunan aparatur sipil negara 
(ASN), guru, serta dosen umum dan keagamaan. 

Dikenal sebagai pemikir keras, pekerja keras, 
dan pemimpin berkualitas, Anies pun menjalan-
kan amanah yang diberikan rakyat DKI Jakarta 
dengan semangat tinggi, tulus ikhlas, serius, dan 
tuntas. Tak ada janji politik yang disampaikannya 
di depan DPRD DKI yang terlewati. Maju Kotanya, 
Bahagia Warganya. 

Banyak orang bertanya-tanya, kesibukan dan 
totalitas Anies memimpin Jakarta kok seperti 
tidak ada capek-capek-nya. Kok kelihatan fresh 
terus. Kok tetap sering tampil hangat, fit, dan 
 ceria. Tak pernah tampak tampil lemah, kuyu, dan 
tidak bertenaga.  

Ditanya hal seperti itu, Anies diam sejenak. 
Lalu meluncur kalimat demi kalimat dari lelaki 
energik yang kerap juga dipuji good looking ini.

‘’Banyak kegiatan, capek atau tidak itu se-
sungguhnya soal perasaan. Contoh nih, saya di-
ajak sama Fery, istri saya, ke toko baju. Tempatnya 
nyaman, tapi baru setengah jam udah capek se-
kali,’’ kata Anies.

Ia lantas membandingkannya dengan ilus-
trasi bepergian ke toko lain. Yakni, saat ia bisa 
berlama-lama di toko elektronik. Di situ ia merasa 
asyik dan nyaman.

‘’Saya diajak ke toko elektronik, dua jam eng-
gak capek. Kalau dipikir berdirinya kan sama, 
nyaman tokonya juga sama. Yang di toko elek-
tronik dua jam saya engga capek tuh, tapi yang di 

Frekuensi aktivitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
belakangan semakin padat. Namun, ia tetap tampil bugar. 

Kepada Founder KBA News Ramadhan Pohan, 
Anies membeberkan resepnya.
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toko pakaian, setengah jam saya udah tanya ‘Fer, 
kapan pulang... udah selesai belum’,’’ ujarnya se-
raya tertawa.

Kesimpulannya?
‘’Ini soal perasaan. Kalau yang kita jalani itu 

antara pikiran, perasaan, dan fisik itu nyambung, 
(maka) engga ada itu namanya capek. Dinikmatin 
tuh. Tapi kalau engga, engga nyambung, engga 
suka, ya capek sekali,’’ kata Anies menguraikan.

Koneksi antara pikiran, perasaan, dan fisik 
itulah kata kuncinya. Jika terkoneksi bagus, 
semuanya menjadi enteng dan nyaman. Mau 
digempur serangan bully dan fitnah, Anies pun 
bergeming.

‘’Saya jalanin saja sekarang itu. Saya  nikmatin 
aja dengan segala macem yang rame-rame-nya 
itu. Jalan aja biasa. Jadi kalau ditanya capek, eng-
gak lah. Capek itu kalau kita tidak sinkron, oh 
langsung capek. Paling gampang contoh dan ilus-
trasinya, itu tadi toko pakaian sama toko elektronik.’’ 

Selain itu, kebugaran Anies juga ditopang 
keaktifannya berolahraga. Lelaki berkulit bersih 
yang tidak terbiasa mengenakan pakaian ber-
merek ini menyenangi aktivitas olahraga jalan 
sehat. Jika ada keterbatasan dan karena situasi 
tertentu, ia memilih berolahraga jalan cepat atau 
jogging dengan peralatan treadmill.  Juga ‘rowing’, 
latihan gym dengan gerak layaknya mendayung 
menggerakkan perahu. 

Hati kecil Anies, tentu, ingin seperti umum-
nya warga yang bisa leluasa berjalan sehat, 
jogging secara outdoor di taman-taman luas di 
 Jakarta. Namun, ‘kemewahan’ waktu berolahraga 
seperti itu tampak sulit didapatkan karena bisa 
memancing orang-orang berkerumun dan sibuk 
mengajak selfie. 

Sementara, kediaman pribadi Anies juga 
tidak luas yang memungkinkan ia leluasa ber- 
jogging. Jadi, cukuplah olahraga dengan mesin 
treadmill dan ‘rowing’ di rumah. Seberapa sering?

‘’Ya, tergantunglah. Kadang-kadang tiga kali 
seminggu, kadang-kadang bisa empat kali, atau 
dua kali. Tergantung situasi. Tapi kalau dirata- 
rata, tiga kali seminggu, kira-kira 45 menit.’’

Jika masih tersedia sedikit waktu senggang, 
di kediamannya pula Anies menyempatkan diri 
‘bercengkerama’ dengan hewan-hewan piaraan-
nya seperti kucing dan aneka burung, juga ikan-
ikan koinya.

Olahraga lain? 
Anies suka bersepeda. Dalam gerak  kerjanya, 

Anies termasuk sering mengendarai sepeda. 
Kendaraan ini sangat praktis dan mudah ber-
henti di tempat-tempat yang diinginkan. Mudah 
juga bertegur sapa dan berdialog ringan dengan 
warga yang bertanya atau sekadar menyapa sang 
gubernur, bahkan dimanfaatkan Anies untuk 
mengonfirmasi penerapan dan hasil sejumlah 
kebijakan. 

Selain menjauhkan diri dari tegang dan cukup 
berolahraga, Anies juga membiasakan diri  untuk 
istirahat tidur secukupnya. ‘’Kalau bisa selalu 
cukup tidur walaupun dalam  kenyataannya tidur 
itu mepet. Jadi saya sering manfaatkan  kalau di 
perjalan an dari acara ke acara saya tidur di  mobil.’’

Bisa dimengerti bila Gubernur Anies sehari- 
hari lebih suka mengendarai mobil jenis kijang. 
Selain untuk rehat dan tidur, dengan kijang ia 
merasa lebih leluasa bergerak karena  mobilnya 

bangun, fresh lah.’’ 
Terakhir, resep Anies menjaga kebugaran 

 tubuh adalah mengatur pola makanan. Ia  selektif 
memilih asupan makanan. Seperti kebiasaan 
mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir 
 Mohamad, Anies tidak suka makan asal-asalan 
serta tidak suka pula makan berlebih-lebihan. 

‘’Ketiga soal makan. Kalau banyak itu bikin 
ngantuk. Jadi makan secukupnya aja. Kalau pagi, 
saya sarapan paginya itu cuma telur dua buah 
sama alpukat, alpukatnya itu dikerok. Sampai 

siang justru malah engga lapar.’’ 
Anies tidak sarapan nasi karena khawatir 

pukul 10.00 pagi sudah lapar lagi. Maka hingga 
siang hari telur dan alpukat tadi dirasa cukup 
untuk membuatnya fresh, tidak mengantuk, dan 
tidak cepat lapar. 

‘’Kalau siang makan secukupnya saja, malam 
juga makan secukupnya,’’ tutur Anies.

Selain asupan makanan tadi, Anies juga ter-
biasa mengonsumsi  madu dan habbatus sauda 
atau jintan hitam. (kba)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bermain sepak bola bersama anak-anaknya, mengisi pagi dengan olahraga jogging (kiri bawah), dan makan ditemani istri tercinta, Fery Farhati.

tidak kecil, tetapi juga tidak terlalu besar. Itu 
memudahkannya merangsek dari satu tempat 
ke tempat lainnya, termasuk menembus kam-
pung-kampung dan jalan-jalan kecil, semisal 
 untuk memenuhi acara warga. 

‘’Engga terlalu besar mobilnya, jalan ke kam-
pung-kampung jadi gampang. Yang kedua, saya 
pakai kijang karena kursinya bisa di-reclining ke 
belakang. Kalau pakai sedan engga bisa. Kalau 
pakai kijang begitu masuk, pencet, plek tidur dah. 
Tidur di perjalanan, nanti ketika sampai lokasi 

HOBI ANIES BASWEDAN

BERSEPEDA

Melalui beberapa akun medsosnya, 
Anies Baswedan kerap berbagi foto 
dan kisah asyiknya bersepeda untuk 

berolahraga maupun beraktivitas 
terkait kedinasan.

PELIHARA KUCING

Di rumahnya memiliki kucing-kucing 
dari berbagai jenis. Salah satu kucing 

bernama Lego yang berkaki tiga.
Sebetulnya kucing itu lahir berkaki 

empat, tapi ditemukan di pasar satu 
kakinya rusak akibat siksaan.

PELIHARA IKAN KOI

Memiliki kolam di area 
dekat teras depan rumahnya 

berisi ikan koi beragam corak warna.

PELIHARA BURUNG 

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

lagi di kabinet.

NAIK VESPA ANTIK

Suka mengendari vespa serta 
menghadiri berbagai acara vespa 

di Jakarta. Memiliki Vespa Sprint 150 
warna silver keluaran 1968 

warisan dari sang ayah.
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Sohib Anies Indonesia (SAI) menggelar ke-
giatan sosial bertajuk ‘Jumat Barokah’ yang 
menyediakan makan gratis di Warteg Niki 

III, Jalan Kebagusan I, Jakarta Selatan, Jumat, 24 
Juni 2022. 

Dekat pintu masuk warteg, mereka 
memasang standing banner bergambar wajah 
Anies Baswedan dengan tulisan ‘Sohib Anies 
Berbagi Jumat Barokah Makan Gratis’.

‘’Ada sampai 100 warga yang ikut (makan 
gratis). Alhamdulillah, wartegnya sampai ludes,’’ 
kata Syahrul, Kabid Sosial dan Kemasyarakatan SAI.

Program makan gratis ini mereka mulai 
setelah selesai shalat Jumat. Para warga baik 
yang melintas atau warga setempat langsung me-
nyerbu warteg tersebut begitu mereka memasang 
standing banner tanda dimulainya kegiatan.

‘’Ada warga setempat, ada yang lewat, ada 
driver ojol, ada pengamen. Kita enggak membeda- 
bedakan. Orang yang lewat melihat banner Sohib 
Anies makan gratis langsung pada berhenti. Kita 
juga ikut memanggil.’’ 

Karena keterbatasan tempat, warga terpaksa 
mengantre. Mereka pun bergantian masuk  warteg. 
‘’Warga antusias sekali. Sampai antre gantian. 
Kosong, masuk. Kosong, masuk. Ada juga yang 
buru-buru bisa bungkus,’’ ucap Syahrul.

Sebelum kegiatan, pengurus SAI berkomuni-
kasi dengan pemilik warteg, Ibu Cantika, yang 
menyetujui wartegnya dijadikan tempat kegiatan 
makan gratis. ‘’Kita bayar ke pemilik warteg. 
Dananya dari anggota dan relawan Sohib Anies. 

SOBAT ANIES
Penguatan

Jaringan
ke Daerah

RELAWAN Sobat Anies terus mem-
bentuk jaringan di berbagai daerah  untuk 
menguatkan pemenangan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pe-
milihan Presiden 2024 mendatang.

Pada Minggu, 19 Juni 2022, di Ge-
dung Catering Seruni, Jalan Bau Mangga, 
Makassar, sebanyak 73 pendukung Anies 
Baswedan mendeklarasikan dukungan 
sekaligus menyampaikan kebulatan 
tekad untuk memenangkan Anies lewat 
wadah kelompok relawan Sobat Anies.

Ketua Umum DPP Sobat Anies Novizar 
dan Sekjen DPP Sobat Anies Arini Soemar-
di menghadiri langsung deklarasi tersebut 
sekaligus mengukuhkan DPW Sobat Anies 
Sulawesi Selatan. Malga Sahtar diangkat 
sebagai Ketua Sobat Anies Sulsel. Sementa-
ra H. Safruddin dan Hj. Nur Fatihah sebagai 
Dewan Pembina.

Malga Sahtar menjelaskan, warga Sul-
sel memberikan dukungan karena Anies 
terbukti berhasil memimpin Ibu Kota. 
Bahkan, menurutnya, setiap orang yang 
berpikiran objektif pasti akan me ndukung 
Anies menjadi Presiden Ke-8 RI.

‘’Beliau itu kan bersih, tidak masuk 
dalam lingkaran oligarki. Itu yang paling 
penting,’’ ujar Malga. 

Setelah deklarasi, DPW Sobat Anies 
Sulsel langsung bergerak. Esok harinya, 
Senin, 20 Juni 2022, mereka mendekla-
rasikan Sobat Anies Pangkep, lalu ber-
lanjut pada Selasa, 21 Juni 2022, dengan 
peresmian pembentukan Sobat Anies di 
Gowa dan Takalar.

‘’Waktu ke Pangkep, DPP ikut. Tapi 
saat ke Gowa dan Takalar, DPP sudah ba-
lik ke Jakarta,’’ kata Malga menjelaskan. 

Sebelumnya, tepatnya pada Kamis- 
Minggu, 9-12 Juni 2022, Sekjen DPP Sobat 
Anies Arini Soemardi melakukan road-
show ke Bojonegoro, Ngawi, dan Tuban di 
Jawa Timur serta Rembang di Jawa Tengah.

Dalam roadshow itu Arini menemui 
relawan Sobat Anies untuk melakukan 
pendampingan, selain juga bertemu 
langsung dengan masyarakat. Misalnya, ia 
hadir di Desa Wonocolo, Kecamatan Ke-
dewan, Bojonegoro, yang dikenal dengan 
penambangan minyak secara  tradisional. 
Arini menyaksikan langsung aktivitas 
penambangan oleh masyarakat setempat. 

Seperti setiap bertemu masyarakat, 
Arini juga memanfaatkan momentum 
tersebut untuk menyosialisasikan sosok 
dan prestasi Anies Baswedan kepada 
para penambang tradisional. (kba)

Kita urunan.’’
Sebagai relawan, di sela-sela kegiatan 

 makan gratis, juga disosialisasikan sosok Anies 
 Baswedan. ‘’Betul kita sampaikan tentang  sosok 
Anies itu seperti apa. Rata-rata pada setuju 
 dengan Pak Anies.’’

Meski demikian, SAI tidak ingin ‘Jumat 
Barokah’ sekadar untuk sosialisasi, melainkan 
juga ikhtiar memberikan manfaat bagi warga le-
wat kegiatan berbagi. Oleh karena itu, kegiatan ini 
akan rutin dilakukan dengan berpindah-pindah 

tempat, tetapi berpola sama. Yaitu, bekerja sama 
dengan rumah makan atau pedagang keliling.

‘’Polanya (kerja sama) dengan rumah makan 
atau pedagang keliling. Entah itu tukang siomay, 
tukang bakso, cilok. Kebetulan hari ini di rumah 
makan,” kata Syahrul.

Selain itu, SAI juga ingin memberdayakan 
pedagang kecil. ‘’Semoga kegiatan ‘Jumat Barokah 
Makan Gratis’ Sohib Anies ini lancar ke depannya 
dan menjadi virus kebaikan bagi relawan-rela-
wan lainnya.’’ (kba)

RELAWAN ANIES P-24

‘JUMAT BAROKAH’ SOHIB ANIES

Makan Gratis di Warteg

BERTEMU ANIES DI BENGKULU

DELAPAN pengurus DPW Relawan Anies P-24 
Provinsi Bengkulu berkesempatan bertemu 
 Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan di sela- 
sela kunjungannya  untuk membuka Seminar 
‘’Menjaga dan Membangun Integrasi  Nasional’’ 
yang digelar Asosiasi Peme rintah Provinsi 
Seluruh Indonesia (APPSI) di Gedung Raya Se-
marak, Bengkulu, pada Minggu- Senin, 19-20 Juni 
2022.

Delapan relawan tersebut adalah Ketua DPW 
Relawan Anies P-24 Bengkulu Kapten (Purn) 
 Abdul Karim Tukih, S.H., Sekretaris Umum Drs. 
Zulyan, M.Si, Ketua Dewan Pembina Kolonel 
(Purn) Ahmad Bastari, Wakil Ketua II Ir.  Ropiin, 
Wakil Ketua III Pelda (Purn) M. Soleh, Ketua 
 Bidang Rekrutmen Relawan Emak–emak Dra. 
 Alluiya, M.Pd, Ketua DPD Bengkulu Tengah Sersan 
(Purn) Zainal Fahmi, dan Ketua DPD Kaur Drs. H. 
Abdi Hartawan, M.M.

‘’Kesan bertemu dengan capres Bapak Anies 
Rasyid Baswedan adalah sejuk, nyaman, ber-
sahaja, dan memukau. Allahu akbar,’’ kata Abdul 
Karim Tukih.

Dalam pertemuan dengan Anies selama lebih 
dari satu jam itu, pengurus DPW Relawan Anies P-24 
menyampaikan banyak hal, mulai dari pertimbang-
an pemberian dukungan hingga program-progam 
yang telah dan akan dilakukan di Bumi Rafflesia 
 untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024.

KONSOLIDASI DI SURABAYA

PADA saat yang sama, Relawan Anies P-24 Surabaya 
juga terus melakukan konsolidasi dengan mengum-
pulkan 31 Ketua DPC Relawan Anies P-24 se-Kota 
Surabaya, Jawa Timur. Dalam acara yang digelar 
pada Minggu, 19 Juni 2022, selain menguatkan ba-
han materi sosialisasi, Relawan Anies P-24 Surabaya 
juga mendorong relawan tingkat kecamatan agar 
segera membentuk kepengurusan Relawan Anies 
P-24 tingkat kelurahan.

‘’Nanti di kecamatan yang sudah selesai ter-
bentuk, kami minta (relawan kelurahan) untuk 
dikumpulkan di sekretariat kecamatan. Kami 
nanti datang untuk memberikan pengarahan,” 
ujar Nurcholis, Sekretaris Relawan Anies P-24 
Surabaya. 

DI ACEH, SUMUT, DAN RIAU

WAKIL Ketua Umum I DPP Relawan Anies P-24 
H. Madroi mengunjungi DPW Relawan Anies 
Aceh, Sabtu, 18 Juni 2022, untuk melihat kesiap-
an penyusunan data puluhan ribu relawan dan 
pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan 
barcode anggota Relawan Anies P-24.

‘’Relawan Anies P-24 Banda Aceh selaku tim 
IT yang mengurus data puluhan ribu jumlah rela-
wan seluruh Indonesia dan yang memverifikasi 
KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk pencetakan-
nya bisa dilakukan oleh pusat atau  masing-masing 
wilayah,’’ kata Madroi.

Dari Banda Aceh, Madroi yang juga Ketua DPW 
Relawan Anies P-24 Sumatera Utara itu  kemudian 
mengunjungi kampung atau pusat penyebaran 
Tarekat Naqsabandiyah Babussalam di Desa  Besilam, 
Kecamatan, Padang Tualang, Kabupaten Langkat, 
Sumatera Utara, Jumat, 24 Juni 2022. Karena Tuan 
Guru Babussalam Syeikh Dr. Zikmal Fuad sedang 
tidak berada di tempat, mereka bertemu salah satu 
tokoh masyarakat setempat, H. Mochtar Ahad.

Dari murid para Tuan Guru sebelumnya 
yang juga menyandang gelar khalifah ini mereka 
mendapatkan informasi bahwa warga kampung 
religius tersebut mendukung Anies Baswedan 
serta mendorong relawan untuk menggencarkan 
sosialisasi Anies ke berbagai wilayah lainnya.

‘’Semoga nanti Bapak Anies bisa berkunjung 
ke sini. Pak SBY, Pak Jokowi juga datang ke sini 
untuk bersilaturahim, berkunjung sambil ber-
temu dengan Tuan Guru,’’ kata Madroi mengutip 
harapan Khalifah Mochtar.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Relawan 
Anies P-24 Dr. Syukri Batubara, M.H. juga terjun 
secara langsung dengan menghadiri  konsolidasi 
dan pembekalan kepada relawan Anies P-24 
se-Provinsi Riau di Semesta Coffee/Bakso Enak 
Tenan Jalan Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, 
Rabu, 29 Juni 2022. (kba)

Pertemuan pengurus DPW Relawan Anies P-24 Provinsi Bengkulu dengan Anies Baswedan di Bengkulu. 

Suasana saat relawan Sohib Anies Indonesia (SAI) menggelar kegiatan sosial ‘Jumat Barokah’ yang menyediakan 
makan gratis di Warteg Niki III, Jalan Kebagusan I, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Juni 2022. FOTO: SOHIB ANIES INDONESIA

Saat 73 relawan mendeklarasikan 
dukungan sekaligus kebulatan tekad untuk 
memenangkan Anies Baswedan lewat 
wadah kelompok relawan Sobat Anies di 
Gedung Catering Seruni, Jalan Bau Mangga, 
Makassar, Minggu, 19 Juni 2022. 
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Membaca judul berita di KBA News, 7 
Januari 2022, Menunggu 24 Tahun, 
Puluhan Ribu Warga  Petambur an 

Kini Sah Memiliki Tanah, membuat saya ter-
kesiap. Judul berita ini mengingatkan saya 
pada janji seorang relawan pada tanah seng-
keta Petamburan empat tahun silam.

Kala itu, Pilkada DKI Jakarta memasuki 
putaran kedua, saya ditunjuk sebagai Koor-
dinator Relawan Roemah Djoeang (RD) 
Anies–Sandi untuk Petamburan. Setelah 
hamper sebulan bekerja, tetapi belum juga 
mampu meng-cover 50 persen wilayah itu, 
membuat saya pening kehabisan cara.

‘’Bagaimana ini, Fahmi? Progres kita 
 sangat lamban,” kataku pada Ahmad  Fahmi 
saat kami mampir berteduh di sebuah 
poskamling.

Ahmad Fahmi, anak Betawi asli warga 
Petamburan, adalah Koordinator  Relawan 
RD Anies–Sandi RW 07 yang nyaris setiap 
malam mendampingiku menyusuri gang-
gang di Petamburan.

‘’Gimana yah, Bang. Tapi, coba kita ke 
 rumah Bang Ridat. Mungkin beliau ada saran 
yang perlu Abang dengarkan,” balasnya.

Bang Ridat adalah Ketua RT 03 RW 05. 
Usianya kira-kira menuju 60 saat itu. Di 
masanya, ia termasuk sosok yang cukup 
disegani di kalangan preman Tanah Abang. 
Saya benar-benar sangat beruntung  berhasil 
merekrutnya, apalagi ia bersedia menjadi 
Koordinator Relawan RD Anies-Sandi untuk 
RW 05.

Saat hujan mulai reda, Fahmi lalu buru- 
buru men-starter sepeda motornya. Tak 

sampai 15 menit, kami pun 
tiba di rumah Bang Ridat 
di Jalan Petamburan V, tak 
jauh dari Masjid Jami Al 
Barokah, hanya beberapa 
meter.

Jarum jam sudah 
menunjukkan waktu dini 
hari, tetapi rumah Bang 
Ridat masih tetap ramai 
dengan belasan orang. Usai 
menjabat tangan mereka 
satu per satu, Bang Ridat memintaku duduk 
di kursi sebelahnya sembari memperkenal-
kanku.

‘’Bang Fai ini adalah Koordinator Relawan 
Roemah Djoeang Anies–Sandi Petamburan,” 
katanya. ‘’Bang Fai, kawan-kawan ini dari RW 
09, dekat rumah susun.”

Mendengar rumah susun Petamburan 
disebut, semangatku yang sedang redup 
menyala kembali. Bukan apa, saya benar- 
benar kesulitan menembus wilayah itu.

Maklum, mulai dari tembok TPU di Jalan 
KS Tubun ke belakang sampai Rusun Petam-
buran di Jalan Administrasi II adalah basis 
pasangan calon (paslon) lain. Saya lalu me-
lirik ke arah Fahmi, memberi isyarat agar 
segera bicara.

‘’Kebetulan kalau gitu, Bang. Soalnya, 
Bang Fai ini kesulitan merekrut relawan di 
sana. Kita sih berharap abang-abang ini ber-
kenan membantu,” ujar Fahmi memancing.

‘’Sebenarnya tidak sulit asal Bang Fai ber-
sedia mengakomodasi harapan kami,”  sambar 
salah seorang dari mereka yang duduk di 

sebelah kiri Bang Ridat.
Melihat pancingan Fah-

mi berhasil, saya pun tidak 
menyia-nyiakannya.

‘’Maksud Abang?” saya 
langsung memotong.

‘’Sebenarnya kami dan 
Pemprov DKI telah lama 
bersengketa terkait lahan 
pembangunan rusun itu. 
Sudah hampir 20 tahun 
kami berjuang dan ber-

harap pada setiap gubernur yang terpilih 
agar mengembalikan tanah itu,” tuturnya.

‘’Jujur saja, Bang,” sambung yang lain. 
‘’Tadinya kami memilih paslon nomor 1 lan-
taran Ibu Sylvi orang DKI, tentu beliau sangat 
paham soal ini. Tetapi sekarang, kami tinggal 
berharap pada Anies–Sandi. Kami bersedia 
membantu asal Abang mau berjanji memper-
juangkan tanah itu, sekiranya Anies–Sandi 
terpilih.”

Tanpa berpikir panjang, saya pun 
mengambil peluang itu. Apakah saya bisa 
atau tidak, pikirku, itu persoalan nanti.

‘’Baik, saya akan membantu memper-
juangkannya, asalkan Anies–Sandi me-
menangkan Petamburan, minimal 70  persen,’’ 
kataku mengakhiri.

Sejak itu, tak sampai dua pekan, tim rela-
wan RD Anies–Sandi berhasil meng-cover 
Petamburan seluruhnya. Bahkan Bang Ridat 
sampai menjadikan rumahnya sebagai posko. 
Semua ini tak lepas dari keberhasilan me-
yakinkan mereka kalau saya sungguh sangat 
dekat dengan Anies.

Benar saja, Anies–Sandi memenangkan 
Petamburan hampir 76 persen. Hanya, usai 
memastikan kemenangan itu, saya  buru-buru 
pergi. Tiba-tiba saya tiba-tiba merasa takut 
ada sekelompok warga datang mencariku 
untuk mengingatkan janji itu.

Empat tahun sejak itu Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan benar-benar men-
cabut Keputusan Gubernur No. 122/1997 
dan mengembalikan tanah itu kepada  warga. 
Saya tidak bisa membayangkan betapa 
bahagia nya mereka setelah melalui penanti-
an selama 24 tahun.

Usai membaca berita itu, saya pun me-
nelepon Fahmi untuk memastikannya.

‘’Perjuangan Abang berhasil,” ujar Fahmi 
setengah berteriak.

Namun, saya tiba-tiba merasa bersalah 
karena selama ini membohongi mereka. Saya 
mengalihkan pembicaraan, kemudian buru- 
buru mengakhirinya.

Seperti Fahmi, tentu ada sejumlah warga 
di sana percaya kalau itu karena perjuangan 
saya. Perjuangan apa? Jangankan akses, kenal 
Anies saja tidak. Lalu, bagaimana mau mem-
perjuangkannya?

‘Kecap’ dengan merek ‘Anies’ yang pernah 
saya jual di Petamburan sungguh tak mengecewa-
kan. Sebab Anies terbukti me miliki keberpihak-
an dan kepedulian  terhadap rakyat kecil, me-
lebihi gubernur-gubernur sebelumnya.

Dan, kini tak ada lagi yang mengutukku di 
Petamburan. Terima kasih, Mas Gub.

Diterbitkan kali pertama di kbanews.com, 
Minggu, 16 Januari 2022.

Janji Relawan pada
Tanah Sengketa Petamburan

‘Kecap’ dengan merek ‘Anies’ yang dijual di Petamburan sungguh 
tak mengecewakan. Anies terbukti memiliki keberpihakan dan kepedulian 

terhadap rakyat kecil, melebihi gubernur-gubernur sebelumnya.

YARIFAI MAPPEATY
PEMERHATI SOSIAL POLITIK
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Revisi kenaikan upah minimum 
provinsi (UMP) DKI Jakarta 

tahun 2022 dari semula 0,8 persen 
menjadi 5,1 persen sudah sesuai 
dengan pertimbangan keputusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) dan 
rasa keadilan bagi kaum buruh. 
Dengan kata lain, Gubernur Anies 
tunduk pada hukum yang berlaku, 
sesuai hasil perhitungan.

KSPI: Kebijakan Anies 
Soal UMP Pertimbangkan 
Rasa Keadilan
kbanews.com
Jumat, 24 Desember 2021

Gubernur Anies Baswedan 
menambah alokasi dana hibah 

untuk guru honorer swasta dan 
PAUD menjadi Rp 538,9 miliar pada 
2022, naik 10 persen dibandingkan 
2021 sebesar Rp 489,9 miliar. 
Selamat kepada seluruh guru 
honorer swasta dan PAUD.

Fahira Idris Ucapkan 
Selamat ke Guru Honorer 
DKI, Pasti karena Kebijakan 
Anies
kbanews.com
Senin, 21 Maret 2022

Penerbitan SPPT PBB 2022 di 
bawah Rp 2 miliar secara gratis 

sangat membantu masyarakat 
kecil. Itu kebijakan yang tepat, 
sangat populis, dan sangat bagus 
dalam rangka untuk membantu 
masyarakat yang memang tidak 
mampu. Melalui kebijakan tersebut 
masyarakat dapat kembali 
merasakan kehadiran pemerintah 
di tengah situasi sulit.

Anies Gratiskan PBB 
di Bawah Rp 2 Miliar, 
Kebijakan Populis yang 
Bantu Rakyat
kbanews.com
Selasa, 14 Juni 2022

Kebijakan ini (pembebasan 
PBB untuk NJOP di bawah 

Rp 2 miliar) melengkapi berbagai 
policy Gubernur Anies lainnya yang 
sebelumnya juga telah memberikan 
pembebasan PBB untuk rumah 
para pahlawan nasional, veteran, 
perintis kemerdekaan, dan 
penerima bintang jasa pengabdian 
dari presiden, termasuk juga untuk 
para pensiunan guru. Pembebasan 
PBB tersebut tidak akan 
berpengaruh terhadap APBD. 

Mantap! Anies Gratiskan PBB 
untuk NJOB di Bawah Rp 2 
Miliar Melengkapi Kebijakan 
Sebelumnya
kbanews.com
Senin, 13 Juni 2022

SAID IQBAL FAHIRA IDRIS TRUBUS RAHARDIANSYAH HASAN BASRI UMAR
PRESIDEN KSPI ANGGOTA DPD RI PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK 

UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA

K ebijakan yang bijaksana, pro 
wong cilik. Memang harus 

begitu, jangan sampai orang yang 
tidak kaya dibebani berbagai 
pajak yang memberatkan mereka. 
Kalau memungkinkan sebaiknya 
ditiru oleh daerah lain. Atau 
minimal pajaknya disesuaikan 
dengan penghasilan tahunan 
wajib pajak, bukan dilihat dari 
properti yang dimiliki.

Anies Gratiskan PBB, 
PP Muhammadiyah: 
Kebijakan yang Pro Wong Cilik
kbanews.com
Senin, 13 Juni 2022

K ebijakan Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan 

menggratiskan pajak bumi dan 
bangunan (PBB) untuk rumah 
yang memiliki nilai jual objek pajak 
(NJOP) kurang dari Rp 2 miliar 
tentu akan membantu masyarakat, 
khususnya yang berpenghasilan 
terbatas untuk dapat mengelola 
kembali ekonomi keluarga mereka 
dan menjadi stimulan buat 
keluarga-keluarga.

Prof. Roy Darmawan: 
Kebijakan Anies Gratiskan 
PBB Sangat Membantu 
Masyarakat
kbanews.com
Kamis, 16 Juni 2022

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta 
menggratiskan pajak bumi 

dan bangunan (PBB) untuk rumah 
yang memiliki nilai jual objek pajak 
(NJOP) kurang dari Rp 2 miliar bisa 
ditiru oleh daerah lain, bisa jadi role 
model bagi daerah lain. Kebijakan 
tersebut sangat membantu 
masyarakat, khususnya bagi 
masyarakat lapisan bawah. Saya 
kira kebijakan ini bagus sebagai 
salah satu wujud kepedulian Pemda 
DKI Jakarta.

Kebijakan Anies Baswedan 
Gratiskan PBB Patut Ditiru 
Daerah Lain
kbanews.com
Selasa, 14 Juni 2022

Dana hibah dari Anies 
diperuntukkan tempat ibadah 

dan ormas berbasis keagamaan itu, 
dari segi besaran jumlah, memang 
relatif. Yang absolut dan sangat 
prinsipil bagi kepemimpinan masa 
kini adalah sikap kenegarawanan 
seorang Anies. Semoga yang 
terimplementasi dalam kebijakan 
publik dari seorang Gubernur 
DKI mencerminkan sikap 
kenegarawanan yang autentik.

Sosiolog Nilai Kebijakan 
Anies Cerminkan 
Sikap Kenegarawanan 
yang Otentik
kbanews.com
Rabu, 6 April 2022

PROF. DADANG KAHMAD PROF. ROY DARMAWAN SYAIFUDDIN PROF. DR. BUSTAMI RAHMAN
KETUA PP MUHAMMADIYAH

BIDANG PUSTAKA DAN INFORMASI
ADJUNCT PROFESSOR GUANGXI 
UNIVERSITY FOR NATIONALITIES

SOSIOLOG UNIVERSITAS 
NEGERI JAKARTA

SOSIOLOG

ANGGOTA KOMISI B 
DPRD DKI JAKARTA

Sepak terjang Anies dalam 
memimpin Jakarta 
menggambarkan sosok 

pemimpin asli Indonesia. Saat 
menjabat sebagai Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 
menunjukkan sikap adil dan toleransi 
yang tinggi antarmasyarakat, baik 
dari kalangan bawah, menengah, dan 
atas. 

Langkah-langkah dan tindakan 
yang sudah beliau tunjukkan bisa 
mempersatukan. Bisa menyatukan 
berbagai komponen yang ada di 
Nusantara. Sebagai contoh beliau 
memimpin Jakarta sebagai miniatur 
Indonesia dengan beragam suku, 
bangsa, dan ras.

Sosok Anies selama memimpin 
Jakarta sudah mencitrakan 
kemandirian Indonesia sebagai 
bangsa yang berdaulat. Artinya, 
kepentingan rakyat merupakan 
tujuan bersama yang tidak boleh 
ditawar dan berhasil menyelesaikan 
persoalan yang ada.

Budayawan Batak: Piawai 
Meramu Kebijakan, Anies 
Sosok Pemimpin Asli 
Indonesia
kbanews.com
Jumat, 27 Mei 2022

JOHN ROBERT SIMANJUNTAK
PENDIRI RUMAH KARYA INDONESIA (RKI) 

KATA MEREKA
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Broadcasted in his YouTube channel 
in January this year, Governor Anies 
Baswedan said, ‘’Speaking of justice, 

in Jakarta the PBB tax is sometimes too high. 
Those who own property in Jakarta will 
definitely feel it, moreover the property is 
in a strategic location such as in the areas 
of Pondok Indah (South Jakarta), Menteng 
(Central Jakarta).’’

The burden due to the high taxation is also 
felt to intrigue justice. Anies stressed that a house 
is a basic need for residents. If the house tax is 
increasing day by day, this is actually a polite 
‘eviction’ of the poor from the city. ‘’Those who 
cannot pay taxes will slowly be evicted.’’

Therefore, rather than showing the 
residents the door but, in fact, driving them 
away from their roots and their proximity to 
places of living, the scope of PBB exemption 
policy implemented by the Jakarta Provincial 
Government since 2017 has now been 
expanded to 11 categories of recipients such as 
heroes of independence, teachers and retirees.

The fiscal incentive policy is contained in 
the Gubernatorial Regulation (Pergub) No. 
23/2022 on Policy for Determination and 
Payment of Rural and Urban Land and Building 
Taxes as an Effort for Economic Recovery in 
2022. This policy is also considered in line 
with the spirit ‘’Recover Together, Stronger 
Together’’ of Group of Twenty (G20). 

From December 1, 2021 to November 
30, 2022, for the first time Indonesia hold the 
presidency of the intergovernmental forum 
comprising 19 countries and the European 
Union to address major issues related to the 
global economy, such as international financial 
stability, climate change mitigation and 
sustainable development.

Gubernatorial Regulation No. 23/2022 
also provides a legal basis for discount on PBB 
of 10 percent for other residential houses and 
15 percent for non-residential houses.

In 2018, Anies revoked Gubernatorial 
Regulation No. 141/2014 which provided 
tax exemption for golf courses issued on 
September 16, 2014, during the administration 
of Governor Joko Widodo.

Gubernatorial Regulation No. 42/2019 
outlines seven groups entitled to the PBB 
exemption, including the tax exemption to 
ease the lives of the fighters and their families, 
including war veterans in Jakarta, as a form of 
respect.

According to Governor Anies, the policy is 
to prevent old veterans from being evicted from 
their homes because they cannot afford to pay 
taxes in Jakarta. The number of recipients of 
the PBB tax-free continues to increase. ‘’This is 

increasing day by day,’’ he said.
The condition for the tax exemption is that 

the house becomes the owner’s residence. It is 
not rented out or becomes a business location.

‘’We are witnessing the freedom fighters 
and their generation being politely evicted due 
to the tax burden that must be borne by their 
families because they live in houses that used 
to be simple houses (but) today they are elite 
areas,” he explained.

Finally, the Jakarta Provincial Government 

provides PBB exemption for owners of 
residential buildings with the market value 
of the tax object (NJOP) below IDR 2 billion. 
This exemption is claimed not to cause loss to 
regional income (PAD).

‘’The total number of houses entitled to 
receive the policy is 1.4 million houses,’’ said 
Policy Manager for Greater Jakarta Herry 
Dharmawan to KBA News on Wednesday, June 
15, 2022. 

Pro-Justice Policy
Governor Anies Baswedan’s policy of 

PBB exemption for the houses in Jakarta with 
NJOP less than IDR 2 billion has received 
appreciation from various parties.

‘’It’s not just theory but the real action 
which is felt by the people of Jakarta,’’ Riano, a 
local Betawi leader, told KBA News on Monday, 
June 13, 2022.

Public policy observer Trubus 
Rahardiansyah of Trisakti University, Jakarta, 
said the issuance of the 2022 PBB tax-free for 
houses with NJOP below IDR 2 billion is very 
helpful for small communities. 

‘’I think it’s the right policy and I think 
it’s a very populist,’’ he said to KBA News on 
Tuesday, June 14, 2022.

Professor Dadang Kahmad, Head of 
Muhammadiyah Central Executive (PP 
Muhammadiyah), assessed that the policy was 
very good because it is pro-people, mainly 
those who are not rich but to be burdened 
with various taxes.

Roy Darmawan, adjunct professor of 
Guangxi University for Nationalities, echoed 
Dadang’s statement that the policy would 
certainly help the community.

Jakarta State University (UNJ) sociologist 
Syaifuddin suggested other regions follow 
the policy because it is very helpful for the 
grassroots community.

Thanks, hopes, prayers and even thumbs 
up are addressed to the Jakarta Provincial 
Government and Governor Anies Baswedan, 
who is currently being predicted to run as a 
presidential candidate in the 2024 Presidential 
Election. (kba)

No More Polite ‘Eviction’
Since taking office in 2017, Jakarta Governor Anies Baswedan used to hear residents complain 

about the yearly increase in Land and Building Tax (Pajak Bumi-Bangunan/PBB) imposed by his 
predecessors. Anies did understand the concern from the very beginning and worked extremely 

well to respond the issue. Even the given solution is beyond expectations. 

@kbanews @kba_news @kbanewswww.kbanews.com
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