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SOHIB ANIES

Pengurus Pimpinan Pusat Sohib Anies Indonesia (SAI) berfoto bersama saat deklarasi yang dihadiri ratusan orang serta sejumlah tokoh nasional di Resto Lenong Rumpi, Lebak Bulus,
Jakarta Selatan, Selasa, 17 Agustus 2021. FOTO: SOHIB ANIES INDONESIA

Pemimpin Teruji
untuk Perbaiki Negeri

S

ohib Anies Indonesia (SAI) namanya. Bukan
baru dibentuk dan dideklarasikan. Relawan
pendukung Anies Baswedan ini sudah
berdiri dan dideklarasikan tahun lalu, tepatnya
pada Peringatan Ke-76 Kemerdekaan Republik
Indonesia. Sekitar 100 orang, termasuk sejumlah
tokoh nasional, mendeklarasikan SAI di Resto
Lenong Rumpi, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 17
Agustus 2021.
Tentu ada pertimbangan matang pendeklarasian
SAI bertepatan dengan Peringatan Kemerdekaan
RI. Itulah tonggak penting Indonesia memulai
kehidupan sebagai negara yang berdaulat.
‘’Begitu pula dengan SAI yang lahir di tanggal
yang sama, ingin memulai sesuatu yang baik
dengan cara yang baik untuk mendapatkan
pemimpin yang baik,’’ kata Ketua Umum Pimpinan
Pusat (PP) SAI Audy Tanjung kepada KBA News,
Selasa, 12 Juli 2022.
SAI merindukan Indonesia menjadi negara
yang merdeka dalam arti sesungguhnya. Ke
merdekaan yang membuat rakyat benar-benar
berdaulat, bebas berpendapat, dan negara benarbenar memfasilitasi semua kepentingan rakyatnya.
‘’Merdeka bukan hanya jargon, tetapi
implementasi kedaulatan rakyat yang diinisiasi
negara. Negara harus mampu memberikan
rasa aman, kesejahteraan, dan keadilan kepada
rakyatnya,’’ ujar Audy menjabarkan.
Indonesia saat ini, katanya menambahkan,
masih jauh dari cita-cita dan amanat kemerdekaan
sebagaimana yang diuraikan itu.
Menurut Audy, pembentukan SAI berawal dari
obrolan sesama alumni Institut Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik (IISIP), Lenteng Agung, Jakarta. Mereka
menyoroti kondisi bangsa saat ini yang dinilainya
sangat memprihatinkan hampir di semua aspek,
mulai dari sisi ekonomi, hukum, hingga sosialkemasyarakatan.

‘’Melihat negara ini sudah kayak gimana
gitu. Jadi kita merasa terpanggil,’’ kata Audy yang
tercatat sebagai mahasiswa IISIP Angkatan 1992
dengan konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat
ini.
Oleh karena itu, salah satu ikhtiar nyata untuk
memperbaiki kondisi bangsa adalah dengan
menghadirkan tokoh yang sudah teruji dan terbukti
komitmen serta kualitas dan kapabilitasnya untuk
menjadi Presiden RI.
Bagi SAI, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanlah yang memenuhi kriteria tersebut. Selama menjadi
gubernur, Anies telah menunjukkan keberpihakan
kepada masyarakat lewat berbagai kebijakannya.
Anies sangat berkomitmen menghadirkan keadil
an dan kesetaraan bagi warga Jakarta.
Selain itu, Anies juga diapresiasi karena
begitu menghargai perbedaan pendapat, bahkan
terhadap pihak-pihak yang menghina dan mem
fitnahnya. Anies tidak pernah marah, apalagi
melaporkan mereka ke polisi.
‘’Kinerjanya juga bagus, cerdas, berakhlak, prorakyat, dan ulama,” tutur Audy.
SAI pun terdorong menghadirkan sosok Anies
sebagai pemimpin nasional. Maka diperlukan
kerja keras untuk terus menyosialisasikan sosok,
kinerja, serta prestasi Anies Baswedan kepada
masyarakat luas.
‘’Sohib Anies berkeinginan menjadi pendamping,
penyemangat, dan membantu Pak Anies dengan
berbagai kegiatan yang mampu kami lakukan
dalam usaha menuju kepemimpinan di 2024,” kata
Audy, karyawan swasta ini.
Fokus SAI adalah kalangan pemilih pemula
dan kaum milenial. Orientasi pada target ini pula
yang melatari pemilihan ‘Sohib Anies Indonesia’
sebagai nama simpul relawan mereka.
‘’Sohib itu lebih melekat di kalangan anak
muda, milenial, mudah diingat dan dihafal, serta

membedakan dengan nama-nama relawan
lainnya.’’
Dewa Daru, Wakil Ketua Umum PP SAI,
menyatakan, meski diinisiasi oleh alumni IISIP, SAI
terbuka untuk semua kalangan. Mereka juga tidak
membatasi diri pada agama dan suku tertentu.
SAI sudah tersebar di berbagai wilayah di
Indonesia. Saat ini sudah terbentuk kepengurusan
SAI di tujuh wilayah tingkat provinsi serta 12
cabang tingkat kabupaten/kota. Sedang diinisiasi
pembentukan SAI di luar negeri, yaitu di Amerika
Serikat.
‘’Walaupun kita belum deklarasikan secara
masif, insya Allah ketika Pak Anies selesai dari
jabatanya Oktober nanti, kita akan deklarasikan di
seluruh Indonesia,’’ ujar Dewa Daru.
Menyambut purnatugas Anies sebagai Guber
nur DKI Jakarta pada Oktober 2022, demikian
lulusan Ilmu Hubungan Masyarakat IISIP Angkatan
1990 itu, SAI menyiapkan kegiatan untuk mem
berikan surprise kepada jagoan yang didukung
pada Pilpres 2024 itu.
‘’Tidak hanya Sohib Anies Indonesia, tapi
bersama antara (kelompok) relawan lainnya,’’
tuturnya.
Sejak dideklarasikan pada Agustus tahun
lalu, SAI gencar menyosialisasikan Anies kepada
masyarakat. Salah satunya melalui berbagai
kegiatan sosial.
Di antara kegiatan sosial itu adalah menggelar
santunan kepada anak yatim, khitanan massal,
pembagian Al Qur’an ke pesantren-pesantren,
maupun pembagian takjil di jalanan selama hampir
sebulan penuh pada Ramadhan tahun ini. Juga
ada kegiatan ‘Jumat Barokah’ berupa pembagian
makanan secara gratis kepada masyarakat di
setiap hari Jumat.
‘’Itu semua tanpa sepengetahuan Anies,’’ ujar
Dewa Daru. (kba)
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Demi Janji Kemerdekaan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membaca buku koleksi perpustakaan keluarga di kediaman pribadinya saat jeda dua sidang, yaitu usai mengikuti secara virtual Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan sebelum sesi
Sidang Tahunan DPR dimulai, Senin, 16 Agustus 2021. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Di berbagai tempat dan kesempatan, Anies Baswedan
menyatakan, secara moral, pendidikan merupakan
tanggung jawab setiap orang terdidik.

B

ahkan sebelum menjabat Gubernur DKI
Jakarta sejak 2017, perjalanan hidup
Anies Rasyid Baswedan begitu penuh
warna dan torehan prestasi. Pelajaran hidup yang
didapatkan dari keluarga dan lingkungan sekitar
terbukti mampu menumbuhkan banyak sisi
positif dalam dirinya.
Dari perjalanan Anies sejak kanak-kanak,
sebagai pelajar SD hingga SMA, serta menjadi
mahasiswa penuh aktivitas dan torehan
prestasi, yang tidak kalah penting adalah sifat
optimismenya dalam meraih cita-cita. Pun,
keyakinan diri bahwa selalu ada jalan keluar
untuk setiap tantangan yang dihadapi (baca di
Halaman 8-9).
Setelah tamat dari Fakultas Ekonomi,
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada
1995, Anies melanjutkan pendidikan di Amerika
Serikat (AS), yaitu program pascasarjana pada
School of Public Policy di University of Maryland
dan doktoral di Department of Political Science,
Northern Illinois University.
Di pengujung 2005, Anies yang menyandang
gelar Ph.D kembali ke Indonesia bersama
keluarga kecilnya. Berbekal pelajaran hidup dari
keluarga, pendidikan formal di Tanah Air hingga
sarjana, plus polesan penajam di AS untuk meraih
gelar master dan doktor, pembuktian demi
pembuktian nyata ditorehkan sang anak guru ini.
Sebelum berkiprah di dunia pendidikan,
dunia riset diakrabi lelaki kelahiran Kuningan,
Jawa Barat, 7 Mei 1969 ini. Di antaranya, ia

menjabat Direktur The Indonesian Institute
(TII), sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada
riset tentang isu-isu politik dan demokrasi;
sebagai peneliti utama pada Lembaga Survei
Indonesia (LSI); serta sebagai national advisor
pada The Partnership for Governance Reform –
lembaga kemitraan multipihak yang membantu
perwujudan tata pemerintahan yang baik.
Posisi di lembaga-lembaga tersebut mem
bawa Anies berkeliling Indonesia. Ia pun
mendapatkan pengalaman berharga sekaligus
pelajaran yang sangat penting tentang
gambaran nyata di Indonesia, seperti kondisi di
daerah-daerah terpencil, kondisi transportasi,
kesehatan, kemiskinan, dan pendidikan.
Ternyata di pelosok-pelosok itu masih ada
masyarakat Indonesia yang belum menikmati
janji kemerdekaan. Mereka masih jauh dari
tercerdaskan dan makmur.
Betapa kaya alam Indonesia. Namun, di
berbagai daerah masyarakat seperti ‘ikhlas’
menerima apa pun kondisi yang ada, tidak
menghiraukan kekurangan dan keterbatasannya.
Kondisi ini semakin menguatkan pemahaman
Anies bahwa sejatinya kekayaan terbesar
Indonesia ini bukan alamnya, melainkan
manusianya.
‘’Dengan mengembangkan manusia, kita
akan bisa berbuat banyak hal. Pendidikan menjadi
instrumen yang kuat dan penting. Itu menyiapkan
masa depan Indonesia. Jika manusia berkembang
maju, banyak peluang yang bisa dimainkan.

Mengembangkan manusia tidak pernah rugi,”
kata Anies seperti tertuang dalam buku Ketika
Anies Baswedan Memimpin: Menggerakkan,
Menginsiprasi (2017) karya Muhammad Husnil.
Selain aktivitasnya di dunia riset tersebut,
sejak 2006 Anies juga berkiprah di lembaga
sosial Yayasan Wakaf Paramadina. Bahkan,
namanya masuk usulan senat sebagai calon
Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, untuk
disampaikan ke yayasan. Pada 15 Mei 2007, Anies
resmi dilantik sebagai rektor pada usia 38 tahun.
Dunia pendidikan Indonesia kala itu mencatatnya
sebagai rektor termuda di Tanah Air.
Di kampus yang dinakhodai itu, Anies
meluncurkan program beasiswa Paramadina
Fellowship. Pada 2010 ketika masa bakti
periode pertama sebagai rektor belum purna, ia
menggagas Gerakan Indonesia Mengajar (GIM).
Gerakan yang di kemudian hari terbukti mampu
secara masif melibatkan anak-anak muda untuk
bersama-sama melunasi janji kemerdekaan
dengan menjadi guru di daerah-daerah terpencil
dan yang membutuhkan.
GIM merupakan salah satu pembuktian
kontribusi Anies menjawab keprihatinan atas
kondisi pendidikan di Indonesia. Ketimbang
mengeluh, ia memilih turun tangan. GIM tidak
hanya menginspirasi, tetapi juga menggerakkan.
Respons kawula muda pun luar biasa. Sejak
GIM diluncurkan, mereka berbondong-bondong
mendaftar.
Di berbagai tempat dan kesempatan,
Anies menyatakan, secara moral, pendidikan
merupakan tanggung jawab setiap orang
terdidik. GIM adalah upaya untuk merajut tenun
kebangsaan. Bukan dengan teori, melainkan
dengan praktik nyata.

Kepemimpinan dan Kunci Perubahan
Jenderal Besar Soedirman —Pahlawan
Nasional dan Panglima Besar Pertama TNI—
memiliki prinsip yang mendalam tentang
pendidikan. Semua mafhum, jauh hari sebelum
memimpin perang gerilya, ia adalah seorang
pendidik (guru) sebuah SD Muhammadiyah di
Cilacap, Jawa Tengah.
Menurut Pak Dirman, ‘mendidik adalah
memimpin dan memimpin adalah mendidik’.
Berkat prinsip ini, semasa menjadi guru tentu
ia tidak sekadar mengajar berupa transfer ilmu
pengetahuan, tetapi sekaligus menanamkan
muatan moral serta nasionalisme bagi para
generasi penerus bangsa.
Sardiman A.M. dalam buku Guru Bangsa:
Sebuah Biografi Jenderal Soedirman (Yogyakarta,
Ombak: 2008) mendeskripsikan, betapa
Soedirman begitu piawai menyampaikan pesanpesan moral dari kehidupan Nabi Muhammad
SAW maupun dari cerita pewayangan.
Tidak selalu disampaikan dengan nada
serius, melainkan kerap pula dibumbui joke-joke
segar. Kepada para siswanya, Pak Dirman juga
senantiasa menyalakan spirit nasionalisme agar
kelak mereka terus berjuang demi negara dan
bangsa.
‘’Pak Dirman memang guru,’’ kata Soedirman
Taufik, mantan muridnya, seperti dimuat
Soedirman Seorang Panglima, Seorang Martir
dalam Seri Buku TEMPO terbitan Kepustakaan
Populer Gramedia (KPG) pada 2012.
Setidaknya dari dua buku tersebut dipahami
betapa jiwa pendidik juga menapasi kehidupan
Jenderal Soedirman. Sebagai guru yang digugu
(dipercaya) dan ditiru (dicontoh), ia memimpin
dengan teladan dan bukti nyata berupa tindakan.
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Tidak sekadar dengan kata-kata anjuran dan
ajakan.
Pak Dirman telah memberikan teladan
bahwa, apa pun kondisinya, semangat patriotisme
dan nasionalisme demi kedaulatan penuh bangsa
dan negara tidak boleh susut akibat beragam
tantangan serta hambatan.
Tindakan nyata sebagai ikhtiar membantu
mencari solusi atas kondisi pendidikan yang
belum merata itu pula yang dilakukan Anies
Baswedan dengan GIM-nya. Tidak dimungkiri,
di kemudian hari banyak pihak mengapresiasi
langkah tersebut.
Pada Juni 2021, Jurnal ResearchGate memuat
penelitian berjudul Gaya Kepemimpinan Anies
Baswedan dalam Membentuk Gerakan Indonesia
Mengajar oleh Nadira Aisyah Nurannisa, Nia
Fifiarini, Fredy Halim, dan Tashya Febrinda
Apriantour.
Ulasan hasil penelitian yang ditayangkan
kbanews.com, Jumat 7 Januari 2022, serta dimuat
kba newspaper Edisi 01 menyebutkan, bagi Anies,
pendidikan adalah kunci meraih perubahan.
Selain itu, pendidikan juga dinyatakan sebagai
eskalator sosial ekonomi dan resep untuk
mendapatkan janji kemerdekaan.
Anies pun percaya kemajuan di Indonesia
bisa diraih jika keterdidikan sudah menjadi
kewajaran. Namun, pendidikan di Indonesia
punya banyak pekerjaan rumah, mulai dari
perbaikan nasib guru, kualitas guru, dan kualitas
kepemimpinan kepala sekolah. Ini beberapa
kunci masalah utamanya.
GIM hadir diinspirasi proses panjang
yang dibangun Anies selama bertahun-tahun.
Prosesnya merupakan gabungan dari berbagai
alasan. Pertama, pelajaran dari berbagai generasi.
Kedua, perjalanan aktivitas pengabdian maupun
interaksi dengan berbagai masyarakat. Ketiga,
pengetahuan modern yang dipetik dari dunia
akademis global.
Visi GIM diinspirasi oleh janji kemerdekaan
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Indonesia dipenuhi oleh anak muda yang tulus
mengabdi menjadi guru selama waktu tertentu
di daerah, menularkan optimisme, menebar
inspirasi, dan menjadi jendela kemajuan di
tingkat akar rumput.
Pada saat bersamaan, anak-anak muda itu
belajar untuk peka dan peduli pada realitas
kehidupan bangsanya. Kehadiran dan kehidupan
anak-anak muda itu di sekolah, desa, dan keluarga
baru mereka di pelosok Nusantara diharapkan
dapat merajut tenun kebangsaan yang lebih
kokoh.
Harapannya, kelak di Indonesia akan lahir
para pemimpin baru yang memiliki kompetensi
kelas dunia yang memahami persoalan
masyarakat di akar rumput. Para pemimpin itu
lahir dari anak-anak muda terbaik di generasinya
yang diberi kesempatan untuk hidup, tinggal,
bekerja, dan berinteraksi di dunia pendidikan
bersama rakyat di segala penjuru, termasuk di
daerah terpencil.
Anies juga berpendapat bahwa manusia
harus berani mencoba dan tidak boleh takut
melakukan kesalahan. Gebrakan yang harus
dilakukan adalah “Stop cursing darkness. Let’s
light candles (Berhentilah mengutuk kegelapan.
Mari bersama-sama nyalakan lilin)’’. Setiap orang
harus melakukan perubahan dan memberikan
kontribusi sekecil apa pun sesuai kemampuan.
Demi mewujudkan visinya, GIM menjalankan
misi ganda sekaligus. Pertama, mengisi
kekurangan guru berkualitas di daerah yang
membutuhkan. Kedua, menjadi wahana belajar
kepemimpinan bagi anak-anak muda terbaik
Indonesia agar tak semata memiliki kompetensi
kelas dunia, tetap juga punya pemahaman akan
akar rumput.
GIM percaya bahwa masyarakat pasti bisa
mandiri dan tumbuh saling menguatkan satu
sama lain, serta meyakini bahwa kemajuan
pendidikan di suatu daerah ditentukan oleh para
pelaku pendidikan yang ada di daerah tersebut,
yaitu guru, kepala sekolah, orang tua, pemerintah
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Anies Baswedan sebagai pencetus dan penggerak Gerakan Indonesia Mengajar. FOTO: BANGIMAM-BERBAGI.BLOGSPOT.COM

kabupaten, serta masyarakat lainnya.
Untuk itu, pendekatan program yang dipilih
‘Indonesia Mengajar’ bersifat holistik, yaitu
mengirim orang sebagai strategi utama bukan
uang atau barang, melibatkan semua orang untuk
ikut bekerja, berfokus pada perubahan perilaku,
bekerja intensif dan jangka panjang, dan sekolah
kepemimpinan. Adapun strategi yang diterapkan
GIM adalah pengelolaan dan pelaksanaan
Program Pengajar Muda serta membangun
keberlanjutan daerah.
Pendekatan dan strategi itu mencatatkan
beberapa pencapaian. Jika pada 2010 hanya
melibatkan 13 kabupaten, pada 2015 dicatat
perkembangan pesat menjadi 147 kabupaten/
kota dengan melibatkan 621 pengajar
muda serta 106.282 pihak, yang terdiri atas
24.361 siswa,1.253 guru, dan 80.668 anggota
masyarakat.
Dari sisi prestasi siswa, diukir 133 prestasi
di kancah nasional dan internasional. Salah
satu prestasi di pentas global adalah juara
kedua National Geographic International Photo
Contents Kids 2012. Di tingkat provinsi diukir 362
prestasi, salah satunya Reporter Cilik Lampung
Post. Diukir pula 814 prestasi tingkat kabupaten,
salah satunya Juara Umum Pramuka Putra.
Kategori kepala sekolah terdapat 29 prestasi,
salah satunya Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat
Kabupaten (Muba). Sedangkan kategori guru
terdapat 47 prestasi, salah satunya penghargaan
guru tingkat nasional. Tercatat pula 1.071
kegiatan masyarakat, salah satunya Pendidikan
dan Inisiatif Daerah.
Tidak bisa disangkal, salah satu penentu
keberhasilan GIM adalah faktor kepemimpinan
Anies. Ia dinilai memiliki dan menerapkan
charismatic leadership style atau gaya
kepemimpinan karismatik.
Menurut Nadler dan Tushman, gaya itu
memiliki tiga tipe: envisioning, energizing, dan
enabling. Tipe envisioning menggambarkan
pemimpin yang mampu memberikan gambaran
masa depan atau memberikan deskripsi apa yang
akan terjadi di masa mendatang.
Tipe energizing merupakan kepemimpinan
yang mampu mengarahkan dan mengumpulkan
semua energi, memotivasi untuk bertindak, di
antara anggota organisasi atau terhadap yang
dipimpinnya.
Sedangkan enabling adalah tipe kepemimpin
an yang secara psikologi mampu membantu
orang untuk bergerak atau menghadapi sebuah

Kegiatan roadshow Gerakan Indonesia Mengajar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jawa Barat,
Selasa, 29 November 2011. FOTO: WWW.ITB.AC.ID

target yang menantang.
Hasil analisis Nadira Aisyah Nurannisa dkk,
Anies termasuk tipe energizing. Ia mempunyai
daya tarik tersendiri sehingga pengikutnya
berjumlah besar. Karena memiliki motivasi untuk
melakukan perubahan yang lebih baik, Anies
pun mudah memotivasi para anggotanya di GIM
untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang
bermanfaat.
Namun, gaya kepemimpinan karismatik ini
punya kelemahan, yaitu keyakinan dan optimisme
yang berlebihan dapat membutakan pemimpin
dari sebuah bahaya. Ini tidak baik karena bisa
membuat pemimpin tidak mempersiapkan
rencana lain, melainkan hanya fokus pada hal
tertentu saja sampai tidak sadar apabila bahaya
mulai mengancam.
Pemimpin juga akan kesulitan untuk
mengenali yang sekiranya sesuatu hal terdapat
kekurangan di dalamnya. Padahal, tidak menutup
kemungkinan risiko-risiko serta dampak buruk
akan bermunculan.
Anies juga dinilai sebagai seorang pendobrak.
GIM, Kelas Inspirasi, Gerakan Turun Tangan,
perilakunya dalam gerakan antikorupsi, dan
berbagai terobosonnya di Universitas Paramadina
adalah sebagian dobrakan atau terobosan yang
belum lazim dilakukan orang lain selama ini.
Anies mendobrak lewat gerakan. Ia pernah
mengatakan lebih suka mengambil tanggung
jawab sebagai lokomotif yang menyalakan energi
untuk turun tangan bersama sejumlah orang.
Sebagai pendiri GIM, ia berpikir bahwa
salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa, akan
tercapai secara keseluruhan. Cita-citanya adalah

melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai
janji kemerdekaan. Bangsa yang dipenuhi oleh
pemimpin berbagai bidang dengan kompetensi
global dan pemahaman akar rumput.
Dalam hal ini, Anies cenderung mengarah
pada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya
ini dikaitkan dengan kekuatan personal dan
keikutsertaan para pengikut dalam proses
pemecahan masalah serta pengambilan
keputusan.
Dalam penelitian ini tergambar bahwa dari
sisi sifat kepemimpinan, Anies termasuk sosok
yang ramah, tegas, serta hangat kepada rakyatnya.
Kecerdasannya tak diragukan mengacu pada
sejak SD sampai kuliah mempunyai segudang
prestasi serta pernah meraih sejumlah
penghargaan. Di dunia pendidikan, Anies aktif
dalam organisasi. Bahkan dia pernah menjabat
sebagai Ketua Komite Etik KPK pada 2013.
Dari sisi kedewasaan dan keluasan
pandangan sosial, dalam kepemimpinannya
Anies tetap berusaha untuk bijak mengatasi
permasalahan yang ada dan dengan karismanya
memiliki pandangan luas terhadap rakyatnya.
Dia tetap mencoba untuk selalu memberikan
kenyamanan kepada orang-orang di sekitarnya.
Motivasi diri dan dorongan Anies sangat kuat.
Untuk merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia,
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, GIM yang
ia dirikan dan beroperasi hingga 2015 sudah
melibatkan 106.282 pihak.
Dalam perkara hubungan sosial, Anies juga
mempunyai hubungan baik dengan bidang yang
digelutinya maupun dengan orang-orang di
lingkungan sekitarnya. (kba)
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Mengabdi Tak Kenal Henti
Gubernur DKI Anies Baswedan meyakini
pendidikan berkualitas merupakan investasi
jangka panjang bagi anak-anak Jakarta.

M

inggu, 26 Oktober 2014, sore. Presiden
Joko
Widodo
mengumumkan
para menteri Kabinet Kerja yang
dipimpinnya bersama Wapres Jusuf Kalla hingga
2019. Anies Baswedan ditunjuk menjadi Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak pelantikan
esokan harinya, Anies pun resmi menjadi
pejabat negara. Salah satu fase penting dalam
kehidupannya.
Dengan berada di pemerintahan, Anies
punya kesempatan melakukan perubahan dari
dalam sistem. Nawacita menjadi patokan Anies
dalam merancang kegiatan atau program di
kementerian yang ia pimpin.
Berasal dari bahasa Sansekerta, nawa
(sembilan) dan cita (harapan), Nawacita berarti
sembilan prioritas pembangunan nasional pada
era Jokowi-JK. Nawacita pun menjadi fokus
pembaruan Indonesia agar berkedaulatan secara
politik serta mampu mandiri dalam melakukan
pengelolaan ekonomi dan memiliki kepribadian
yang berbudaya.
Dalam menetapkan setiap program
kerja, menurut kesaksian sejumlah orang di
Kemendikbud, Anies selalu bertanya siapa
penerima manfaatnya. Ia pun menggariskan
secara tegas bahwa penerima manfaat programprogram Kemendikbud adalah orang tua, murid,
guru, dan tenaga kependidikan.
‘’Dia sangat memerhatikan dan ingin
memastikan bahwa anggaran pendidikan betulbetul dikelola dengan baik dan bermanfaat
untuk masyarakat luas. Jadi tidak beredar di
kementerian, tapi dapat dirasakan sampai ke akar
rumput,’’ kata Kepala Biro Perencanaan dan Kerja
Sama Luar Negeri Kemendikbud (2015—20019)
Suharti. Saat ini ia menjabat Sekretaris Jenderal

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek).
Dalam kepemimpinan Anies, pada 2015
Kemendikbud mampu melampaui target
penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu
kepada 19,1 juta siswa dari target semula 17,9
juta siswa se-Indonesia. Saat Kartu Indonesia
Pintar (KIP) dicetak langsung tersalurkan kepada
17,9 juta siswa.
Pada bulan-bulan pertama menjabat menteri,
dua keputusan besar dikeluarkan Anies, yaitu
penghentian sementara penerapan Kurikulum
2013 (K13) dan ujian nasional (UN) bukan lagi
penentu mutlak kelulusan siswa. Dua keputusan
ini menimbang serta memerhatikan secara matang
aspek penerima manfaat dan amanat Nawacita.
Belum tuntas Anies mengawal programprogram yang dirancangnya untuk pendidikan di
Tanah Air hingga 2019, ia dipaksa meninggalkan
Kemendikbud. Saat reshuffle kabinet pada Rabu,
27 Juli 2016, posisinya sebagai Mendikbud di
gantikan Muhadjir Effendy. Tidak ada penjelasan
langsung dari Presiden Jokowi maupun Istana
terkait penggantian ini.
Namun, bagi Anies, darah pendidik yang
me
ngaliri tubuhnya tidak lantas berhenti kala
ia tidak lagi menjabat sebagai Mendikbud.
Semangat untuk mendidik anak bangsa dan andil
memajukan pendidikan di Tanah Air, yang dimulai
jauh hari sebelumnya, harus terus berlangsung.
Takdir pun membawa Anies ke Istana Negara
pada Senin, 16 Oktober 2017. Presiden Jokowi
kembali melantik Anies. Kali ini bukan sebagai
menteri seperti pelantikan pada 2014, tetapi
sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode
2017—2022.
Pendidikan menjadi salah satu fokus per

hatian dan cara Anies menyejahterakan warga
Ibu Kota. Ia meyakini pendidikan berkualitas
merupakan investasi jangka panjang bagi anakanak Jakarta. Dengan bantuan biaya peningkatan
mutu pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta, ia
berharap anak-anak di Jakarta bisa mengenyam
pendidikan berkulitas meski terlahir dari
keluarga prasejahtera atau kalangan menengah
bawah.
‘’Jangka pendek menyiapkan mereka untuk
survive. Jangka panjang menyiapkan eskalator
untuk mereka naik kelas,” katanya di kanal
YouTube pribadi.
‘’Karena pendidikannya cukup, kompetensi
nya tinggi, skill-nya tinggi, karakternya baik, dia
masuk dalam sebuah perekonomian dengan
peran yang lebih baik. Di situ dia (anak-anak di
Jakarta) naik kelas,” ujarnya menambahkan.
Anies juga mengungkapkan, Pemprov DKI
telah menganggarkan dana Rp 5 triliun per tahun
untuk membantu warga prasejahtera di Jakarta.
Dana besar ini, di antaranya, dialokasikan untuk
program peningkatan mutu pendidikan melalui
Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta
Mahasiswa Unggul (KJMU). Semuanya demi
anak-anak Jakarta agar memiliki kesempatan
setara dan bisa mengenyam pendidikan yang
berkualitas.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) DKI Jakarta Adi Dasmin
mengakui, pendidikan di DKI Jakarta semakin
mendapatkan perhatian dan kian maju pada
era kepemimpinan Gubernur Anies. ‘’Banyak
program serta terobosan dari Pak Anies
Baswedan tentang pendidikan yang baik untuk
Jakarta,” ujarnya kepada KBA News.
Menurut Adi, Pemprov DKI tidak hanya terus
memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan
seperti perbaikan gedung, tetapi bahkan
memerhatikan hal yang sebelumnya kurang
diperhitungkan seperti kemudahan transportasi
bagi para pendidik di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada hari pertama tahun ajaran baru di SDN 01/02 Kampung Melayu,
Jakarta Timur, Senin, 16 Juli 2018. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

‘’Ada 100 gedung sekolah yang dibangun,
kemudian 109 gedung sekolah diperbaiki.
Pembangunannya pun cepat enggak sampai
setahun. Udah gitu gedung-gedungnya megah
semua, dari SD, SMP, SMA, SMK,” kata Adi.
Untuk transportasi, ujarnya menambahkan,
Pemprov DKI memfasilitasi bus sekolah yang bagus,
nyaman, dan gratis bagi pelajar maupun guru.
Selain bus sekolah untuk pelajar, Pemprov
DKI juga memberikan fasilitas yang sama
untuk guru dan tenaga kependidikan dengan
kartu JakLingko. Pendidik pun bisa nyaman
menggunakan Transjakarta.
‘’Bus sekolahnya itu nyaman, mentereng,
bagus-bagus, gratis pula. Guru-guru juga pernah
naik bus sekolah. Saya pernah nanya ke siswasiswa yang naik bus sekolah, mereka bilang,
‘Keren, Pak’.’’
Juga ada bantuan atau beasiswa untuk
pelajar yang berprestasi dari tingkat SD sampai
perguruan tinggi (PT). Adi sangat senang dan
mengamini opini publik bahwa Kartu Jakarta
Pintar (KJP) Plus sangat membantu warga dan
siswa. Ada pula program makan gratis yang
bertujuan meningkatkan kecukupan asupan gizi
bagi siswa.
Pada dasarnya, demikian Adi, banyak lagi
program dan terobosan Pemprov DKI Jakarta
dalam bidang pendidikan, termasuk dari sisi
peningkatan kompetensi guru.
‘’Bahkan siswa sekolah swasta yang tidak
mampu membayar uang pangkal dibantu karena
kepedulian Gubernur dengan pendidikan di DKI,”
ujar Adi.
Karena komitmen dan dedikasinya pada
pembangunan pendidikan itu, Adi pun menilai
sangat wajar dan layak bahwa Gubernur Anies
mendapatkan penghargaan Anugerah Dwija
Praja Nugraha. Penghargaan ini diserahkan
dalam rangkaian Konferensi Kerja Provinsi II
PGRI DKI Jakarta pada Jumat, 18 Maret 2022.
Pembuktian Gubernur Anies membangun
dan memajukan pendidikan di DKI Jakarta
tersebut bahkan diakui Saad, pengajar di SMAN
4 Kota Serang, Provinsi Banten. Ia menilai Anies
sosok pemimpin yang betul-betul memahami
pendidikan.
‘’Saya yakin dengan apa saya dengar dan apa
yang dia (Anies) sampaikan. Dia bisa mencari
solusi untuk pendidikan,” kata Saad yang ditemui
KBA News di Jakarta.
Anies, ujarnya menambahkan, sosok pe
mimpin yang tidak hanya berbicara, tetapi
bekerja dan membuktikan dengan hasil karya
yang diakui dunia. ‘’Saya lihat kepemimpinan
Anies tidak banyak omong, dia banyak kerja.
Kita lihat persoalan-persoalan yang ada di
masyarakat, baik sosial, persoalan lingkungan,
bisa dia selesaikan.’’
Sementara, pemerhati pendidikan Galuh
Tisna mencermati kebijakan Gubernur Anies
menaikkan dana hibah 10 persen dari Rp 489,9
miliar menjadi Rp 538,9 miliar bagi 81 ribu guru
honorer sekolah swasta dan guru pendidikan
anak usia dini (PAUD).
Galuh Tisna menilai kebijakan itu patut
ditiru daerah-daerah lain di Indonesia. ‘’Ini perlu
menjadi wacana daerah lain untuk meningkatkan
kesejahteraan dan permasalahan di sektor
pendidikan,” kata salah satu anggota Dewan
Pendidikan Kabupaten Jombang, Jawa Timur,
periode 2020–2025 itu kepada KBA News.
Menurut dosen pada Universitas Pesantren
Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang itu, mutu
pendidikan dapat ditentukan salah satunya dari
kompetensi guru. Nah, peningkatan kompetensi
ini harus pula dibarengi dengan kelayakan mutu
hidup guru. Sebutlah kelayakan hidup atau
kesejahteraan mereka. (kba)
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Momen dimulainya pendistribusian KJP Plus dan KJMU Tahap II Tahun 2019 untuk penerima baru, Sabtu, 7 Desember 2019, yaitu 611 penerima di 102 sekolah serta 100 penerima KJMU di enam PTN wilayah DKI Jakarta. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Garansi Semua Bisa Sekolah

Program KJP Plus merupakan
ikhtiar mulia Pemprov DKI
Jakarta untuk mewujudkan
pemerataan kesempatan
bagi warga Ibu Kota untuk
menikmati pendidikan
minimal hingga SMA/SMK.

U

capan syukur dan terima kasih berkalikali meluncur dari Dwi Nuraeni. Ibu
yang berdomisili di kawasan Jatinegara,
Jakarta Timur, ini merasa beban perekonomian
keluarganya sangat terbantu berkat Kartu Jakarta
Pintar (KJP) Plus. Program Pemprov DKI Jakarta
ini andil memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.
‘’Alhamdulillah, membantu (orang) seperti
kami yang kekurangan dan memberikan ke
sempatan lebih bagi anak saya untuk dapat terus
bersekolah,’’ tutur Dwi.
Ia dan suami adalah pedagang kaki lima. Man
faat KJP Plus yang benar-benar dirasakan me
numbuhkan harapan di benak mereka agar program
ini terus berlanjut. ‘’Semoga saja nanti, kalau Pak
Anies sudah diganti, gubernur selanjutnya bisa terus
kasih manfaat dari KJP Plus dan membantu kami
yang kurang mampu,’’ ucap Dwi.
Melalui KJP Plus, tutur Dwi menambahkan,
keluarganya menerima tunjangan Rp 470 ribu
per bulan. ‘’Jadi setiap bulannya sudah enggak
mikirin SPP anak yang sekolah di kelas 2 SMP.
Saya sangat beruntung dan semoga bisa dapat
terus KJP Plus.’’
Peluncuran program KJP Plus merupakan
ikhtiar mulia Pemprov DKI Jakarta untuk
mewujudkan pemerataan kesempatan bagi
warga Ibu Kota untuk menikmati pendidikan
minimal hingga sekolah menengah atas (SMA)
atau sekolah menengah kejuruan (SMK). Upaya
nyatanya adalah membantu biaya sekolah bagi
warga yang kurang mampu.

Embrio program itu adalah Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
Pasal 5 ayat (1) menyatakan, warga masyarakat
berusia 7 hingga 18 tahun wajib mengikuti
pendidikan dasar sampai tamat. Pasal 16 huruf
(f) menyebutkan, pemerintah daerah wajib
menyediakan dana guna terselenggaranya wajib
belajar 12 tahun, khususnya bagi peserta didik
dari keluarga tidak mampu dan anak telantar.
Mengacu pada perda tersebut, sejak
2007 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
melaksanakan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
Pencanangan Wajib Belajar 12 Tahun dilakukan

lima tahun kemudian, tepatnya pada 2012 di
era Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur
Basuki Tjahaja Purnama. Pada 2012 pula,
Pemprov DKI membuat program KJP dengan
pembiayaan diperoleh dari dana APBD.
Tujuan program KJP adalah membantu
membiayai segala bentuk kebutuhan dunia
pendidikan seperti untuk membeli seragam
sekolah, buku, peralatan tulis, hingga uang
transport.
Program KJP berlanjut di era kepemimpinan
Gubernur Anies per 2017, dengan beberapa
modifikasi. Namanya pun berubah menjadi KJP

JENIS DAN JUMLAH PENERIMA
KJP PLUS DI DKI JAKARTA (2021)
JENIS

Jenjang

Biaya Personal

SPP Sekolah Swasta

SD/MI/SLB

Rp 250.000/Bulan

Rp 130.000/Bulan

SMP/MTs/SMPLB

Rp 300.000/Bulan

Rp 170.000/Bulan

SMA/MA/SMALB

Rp 420.000/Bulan

Rp 290.000/Bulan

SMK

Rp 450.000/Bulan

Rp 240.000/Bulan

PKBM

Rp 300.000/Bulan

LKP

Rp 1.800.000/Semester

PKBM: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, LKP: Lembaga Kursus Pelatihan

JUMLAH PENERIMA
Jenjang SD/MI

Jenjang SMA/MA

Jenjang PKBM

409.959

70.763

2.516

Jenjang SMP/MTs

Jenjang SMK

Total

226.669

139.263

849.170

Sumber: Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Plus. Dengan KJP Plus, warga penerima tidak
hanya mendapatkan bantuan berupa uang tunai,
tetapi juga nontunai.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI
Jakarta Nahdiana mengatakan, latar belakang
program KJP Plus adalah memastikan penuntasan
wajib belajar pada usia sekolah.
‘’Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus adalah
program strategis untuk memberikan akses bagi
warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat
tidak mampu untuk mengenyam pendidikan
minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan
dibiayai penuh dari dana APBD Pemprov DKI
Jakarta,” kata Nahdiana kepada KBA News.
Program KJP Plus, ujarnya menambahkan,
memiliki manfaat dan dampak positif bagi
siswa penerima, antara lain, meningkatkan
akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk
mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat
satuan pendidikan menengah untuk mendukung
pelaksanaan pendidikan menengah atau rintisan
wajib belajar 12 tahun.
Manfaat lainnya adalah meringankan biaya
personal pendidikan serta mencegah peserta
didik dari kemungkinan putus sekolah atau
tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan
ekonomi.
‘’Selain itu manfaatnya juga untuk mendorong
siswa putus sekolah atau anak tidak sekolah agar
mendapatkan layanan pendidikan di sekolah,
sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar
masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, atau
satuan pendidikan nonformal lainnya.’’
Program KJP Plus diharapkan meningkatkan
pencapaian target angka partisipasi kasar
pendidikan dasar dan menengah. Melalui KJP
Plus ini juga dapat meningkatkan kesiapan
siswa pendidikan menengah maupun peserta
pendidikan kesetaraan dan kursus untuk
masuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang
pendidikan tinggi. (kba)
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SEMANGAT
PEDULI
SEJAK DINI
P

epatah bijak menyatakan,
keluarga adalah sekolah pertama
bagi anak. Begitu penting makna
lingkungan keluarga bagi tumbuh
kembang anak. Pendidikan yang
didapatkan langsung dari keluarga
sangat berperan membantuk karakter
mereka sejak dini.
Anies Rasyid Baswedan —anak
bangsa yang sedang ramai ditimang
publik untuk menjadi calon presiden
pada Pilpres 2024— beruntung bisa
menikmati pendidikan seperti itu dari
keluarga besarnya. Tidak hanya dari
orang tua, melainkan juga didapatkan
Anies dari teladan kakek-neneknya.
Semasa hidupnya sang kakek,
Pahlawan Kemerdekaan RI A.R.
Baswedan, dan istrinya, Barkah,
merupakan tokoh masyarakat di
Yogyakarta. Kehidupan mereka
bersahaja. Namun, keduanya tetap dan

terus berikhtiar berkontribusi manfaat
bagi masyarakat.
Di antara dokumentasi kesaksian
kebersahajaan pasutri A.R. BaswedanBarkah itu dituangkan Muhammad
Husnil dalam buku Ketika Anies
Baswedan Memimpin: Menggerakkan,
Menginspirasi (2017).
Disebutkan pasutri tersebut tidak
mendewakan pemenuhan kebutuhan
materi. Misalnya, mereka tidak memiliki
pesawat telepon. Jika hendak menerima
telepon atau hendak menelepon,
mereka harus numpang pinjam telepon
seorang tetangga bernama Kardi.
Kebersahajaan ini tidak beda dengan
lazimnya para sahabat A.R. Baswedan,
sesama pejuang kemerdekaan seperti
H. Agus Salim dan M. Natsir.
‘’Anies menyerap banyak hal dari
sikap dan aktivitas kakek dan neneknya.
Sebaliknya, A.R. dan Barkah memberikan
teladan yang baik,’’ tulis Husnil.
Jika sang kakek-nenek
mendapatkan undangan ceramah,
tidak jarang mereka mengajak Anies.
Bahkan, terkadang Anies diajak naik
panggung. Anies pun bisa belajar
langsung dari cara kakek-neneknya
berbicara di depan orang banyak.
Tidak hanya soal ketenangan dan
gaya, tetapi juga tentang penyampaian
substansi ceramah yang efektif.
A.R. Baswedan juga kerap

Anies Baswedan merupakan anak dari pasangan Rasyid Baswedan dan
Aliyah. Orang tuanya adalah pendidik. Ayahnya, Rasyid Baswedan, pernah
menjabat Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
dan ibunya, Aliyah, adalah Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta
(dulu IKIP Yogyakarta). Sang kakek, AR Baswedan, merupakan Pejuang
Kemerdekaan Republik Indonesia.
ORANG TUA

NAMA LENGKAP

Rasyid Baswedan (Ayah)
Aliyah Rasyid (Ibu)

Anies Rasyid Baswedan

LAHIR

7 Mei 1969, Kuningan, Jawa Barat

ISTRI

Fery Farhati Ganis

AGAMA

ANAK

Islam

Mutiara Annisa Baswedan
Mikail Azizi Baswedan
Kaisar Hakam Baswedan
Ismail Hakim Baswedan

mengajak Anies ke Perpustakaaan
Islam di Jalan Pangeran Mangkubumi.
Kegiatan ini yang di kemudian hari
menumbuhkan kecintaan Anies pada
buku.
Ketika Anies duduk di bangku
kelas 3 sekolah dasar (SD), sang kakek
juga mengajarinya menggunakan
mesin ketik. Tanpa banyak teori
lazimnya kursus mengetik pada era itu,
melainkan langsung praktik.
Hampir setiap hari A.R. Baswedan
melakukan aktivitas dengan mesin
ketik seperti untuk menulis artikel
atau surat. Nah, biasanya sang
kakek mendiktekan dan Anies yang
mengetiknya. Biasanya di akhir tulisan
selalu dibubuhkan kalimat ini: “Surat ini
diketik oleh cucu saya, Anies.”
Sebagai anak kecil, Anies senang
saja membantu sang kakek dan bangga
namanya dicantumkan. ‘’Sebenarnya
kan beliau sedang mengatakan kepada
orang yang menerima surat. Kalau
banyak salahnya, yang ngetik itu cucu
saya,” kata Anies dalam buku karya
Husnil.
Pembiasaan dari sang kakek,
menjelang masuk SMP Anies sudah
mahir mengetik. Lalu menginjak SMA,
ia tidak sekadar mahir mengetik, tetapi
juga mulai menulis.
Kala sudah
terbiasa menulis
menggunakan
mesin ketik itu,
pada 18 Maret
1986 di Jakarta,
sang kakek wafat
dan dimakamkan
di TPU Tanah Kusir.
Makamnya berdekatan
dengan makam
Moh. Hatta, sang
sahabat yang juga
Proklamator RI
dan Wakil Presiden
Pertama RI.

Bagi Anies, sang kakek tidak hanya
sosok penyayang dan dekat dengannya.
Lebih dari itu, A.R. Baswedan adalah
sosok pemberi teladan dan panutan
yang andil besar membukakan mata
Anies tentang nasionalisme. Berkat
polesan sang kakek pula dalam diri
Anies bertumbuh semangat untuk
meraih setiap yang dicita-citakannya.
Pada Oktober 2003, Barkah
menyusul sang suami meninggalkan
dunia fana di Jakarta. Anies pun
kehilangan lagi seorang panutan.
Sang nenek yang pejuang dan
pegiat perempuan Muslim ini juga
dimakamkan di TPU Tanah Kusir
seperti sang suami.
Selain sang kakek-neneknya, tidak
dimungkiri bahwa orang tua, pasutri
pendidik Awad Rasyid Baswedan dan
Aliyah Ganis, juga begitu berperan
vital membentuk karakter Anies. Jejak
langkah sang ayah dan ibu meluaskan
cakrawala pandang Anies tentang
makna dan manfaat pendidikan.
Awad Rasyid lahir di Kudus, Jawa
Tengah, 21 September 1932. Sejak
kecil ia menunjukkan ketertarikan
dan semangat pada pendidikan.
Misalnya, kendati belum cukup umur,
ia keukeuh masuk taman kanak-kanak
pada (Voorbels) pada era penjajahan
Belanda.
Sementara sang ibu, Aliyah, lahir di
Kuningan, Jawa Barat, 20 Maret 1940.
Ia juga menjalani masa kecil di tengah
kecamuk perang. Usai pendudukan
Jepang, disusul perjuangan
memertahankan Kemerdekaan
Indonesia melalui jalan diplomasi
dan peperangan melawan Belanda,
Aliyah menghabiskan waktu di rumah
bersama saudara-saudaranya dengan
kegiatan belajar membaca, menulis, dan
berhitung. Kegiatan belajar di rumah
ini menjadi berarti kala revolusi usai
dan pemerintah membangun kembali
sistem pendidikan dan memulihkan

sekolah-sekolah.
Pertemuan pertama Rasyid
dan Aliyah terjadi di Bandung. Saat
itu Rasyid berkunjung ke rumah
Ahmad, sahabatnya. Karena sang
sahabat sedang tidak di rumah, Rasyid
diterima Mubarak, kakak Ahmad.
Ketika keduanya mengobrol di ruang
tamu, seorang gadis mengenakan baju
bergambar bunga tanjung keluar. Dialah
Aliyah, adik Mubarak dan Ahmad.
Aliyah sempat nimbrung sekitar
10 menit dalam obrolan Rasyid dan
Mubarak. Setelah itu, ia berpamitan
untuk pergi mengajar. Pertemuan
pertama ini di kemudian hari
membawa Rasyid dan Aliyah ke
pelaminan pada Maret 1968. Pasutri ini
dikaruniai empat anak: Anies Rasyid
Baswedan, Haiva Rasyid Baswedan
(Eva), Ridwan Rasyid Baswedan (Iwan),
dan Abdillah Rasyid Baswedan (Dillah).
Dunia pendidikan menapasi
jejak langkah pasutri Rasyid-Aliyah.
Keduanya dosen di Yogyakarta.
Rasyid mengajar di Universitas Islam
Indonesia (UII) dan Aliyah di Ilmu
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)
Yogyakarta – kini menjadi Universitas
Negeri Yogyakarta (UNY). Sebelum
menikah, Aliyah juga mengajar di
almamaternya, IKIP Bandung (kini
Universitas Pendidikan Indonesia –
UPI) yang awalnya merupakan Fakultas
Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP)
Universitas Padjadjaran (Unpad).
Selain di kampus, pendidikan dalam
keluarga juga menjadi fokus Rasyid
dan Aliyah. Seperti dipaparkan dalam
buku Husnil, Aliyah menumbuhkan
sikap mandiri dan berani menghadapi
masalah kepada Anies sejak sang anak
di bangku TK.
Dikisahkan dalam buku tersebut,
pada suatu siang ketika Aliyah pulang
dari mengajar matanya tertuju ke
pemandangan berjarak hanya beberapa
meter di hadapannya. Anies dikerubungi

PROGRAM
BANTUAN PENDIDIKAN

PEMPROV DKI JAKARTA (HINGGA 2021)

FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN
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Siswa jenjang SD hingga
jenjang menengah atas
mendapatkan Rp 250 ribu
hingga Rp 450 ribu per
bulan, akses transportasi
gratis, dan subsidi
pangan.

Bantuan biaya
untuk mahasiswa
dari keluarga tidak
mampu sebesar
Rp 9 juta per
semester.

Jumlah Penerima

Alokasi Anggaran

Jumlah Penerima

Alokasi Anggaran

859.456 siswa

Rp 3,9 triliun

10.682 orang

Rp 192 miliar
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PENDIDIKAN
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• 1995

SARJANA FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS
GADJAH MADA Yogyakarta

SD IKIP LABROTORI II
Yogyakarta

• 1985

SMP NEGERI 5 Yogyakarta

• 1988

SOUTH MILWAUKEE,
SENIOR HIGH SCHOOL
(AFS Year Program)
Wisconsin, Amerika Serikat

• 1989

Pemimpin bukan sekadar bisa jadi hero,
tapi bisa menciptakan dan menggerakkan
hero-hero lainnya ikut turun tangan.
ANIES BASWEDAN

SMA NEGERI 2 Yogyakarta

• 1998

MASTER UNIVERSITY
OF MARYLAND School of
Public Policy, College Park,
Amerika Serikat

• 2005

DOKTOR NORTHERN
ILLINOIS UNIVERSITY,
Department of Political
Science, DeKalb, Illinois,
Amerika Serikat

dan sejurus kemudian berusaha
memertahankan diri dari bogem mentah
teman-teman bermainnya.
Masih lekat di sadel motor, Aliyah
menarik napas panjang. Alih-alih
mengayunkan kaki untuk melerai,
ia justru menggeber gas motornya
ke rumah. Membiarkan anak-anak
itu berkelahi. Sesampai di pelataran
dan memarkir motornya, Aliyah
masuk rumah sembari menghapus
air matanya. Ia mencoba tegar. Begitu
Anies pulang dengan wajah dan baju
penuh pasir, Aliyah langsung memeluk
dan membersihkannya.
‘’Selama tidak membahayakan, saya
biarkan berkelahi. Saya anggap itu juga
pelajaran bagaimana dia menghadapi
masalah,’’ ujar Aliyah.
Ia memahami sang anak yang
lincah dan tenaganya cenderung
berlebih. Ada kecenderungan Anies
kecil memang dinamis. Ia melakukan
banyak hal yang memancing rasa ingin
tahunya.
Anies juga diajarkan untuk mandiri.
Jika saat di TK Aisyiyah selalu diantar
sang kakek, selepas pindah ke TK
Masjid Syuhada setiap hari Anies
berangkat sendiri diantar becak.
Ternyata Anies bisa. Ia tidak pernah
merengek minta bolos sekolah serta
memaksakan untuk diantar atau
ditemani ayah-ibunya.
‘’Saya ingin tahu bagaimana dia, tapi
Anies memang mandiri,” ujar Aliyah.
Lulus TK, Anies melanjutkan
sekolah ke sebuah sekolah dasar
negeri (SDN) yang menjadi pilot project
metode terbaru di bidang pendidikan
dari IKIP Yogyakarta. Di SD ini Anies
mulai menampakkan sikap tenang,
tidak lagi kemlinthi. Ia juga mudah
akrab dengan siapa pun.
Anies pernah menari bersama
teman-teman perempuannya saat pentas
seni di acara perpisahan SD. Anies juga
berpidato mewakili angkatannya di
acara perpisahan. Ia semakin aktif dalam
kegiatan-kegiatan sekolah.
Saat SD itu pula Anies diminta
tampil untuk praktik ceramah perayaan
Idul Adha. Aliyah memberikan
petunjuk terkait isi ceramah serta

1989-1991

Redaktur dan Pembawa
Acara “Tanah Merdeka”
(Program TVRI Yogyakarta)

1993-1994

Program Koordinator di Center
for Student and Community
Development

1994-1996

Peneliti dan Koordinator
Proyek di Pusat Antar
Universitas (PAU)
Studi Ekonomi UGM

cara penyampaiannya. Anies
kemudian mengombinasikannya
dengan pengalaman berdiri di depan
orang banyak yang didapatkan
ketika menemani sang kakek-nenek
berceramah.
Setamat SD, Anies melanjutkan
ke SMPN 5 Yogyakarta. Ketika
duduk di kelas 2, ia dipilih sebagai
Ketua Organisasi Siswa Intra
Sekolah (OSIS). Tiap ada kabar
duka, ia memasuki setiap ruang
kelas untuk mengumumkan serta
menyampaikan yang bisa dilakukan.
Ia pun menghampiri setiap meja
sembari menyodorkan bekas kaleng
biskuit untuk sumbangan seikhlasnya.
Tak pelak, Anies pun dikenal sebagai
pengabar kabar lelayu alias berita duka.
Menjelang kelas 3, Sujono —guru
Bimbingan dan Penyuluhan (BP) di
SMPN 5 Yogyakarta— minta bantuan
Anies untuk menyadarkan siswa yang
tergolong nakal serta meningkatkan
kemampuan belajar siswa yang
terbilang lambat. Sujono menilai Anies
supel dan bisa bergaul dengan siapa
saja. Alhasil, lambat laun sikap anakanak yang nakal berubah. Juga tidak ada
siswa yang tertinggal. Semua naik kelas.
Lulus SMP, Anies melanjutkan
ke SMAN 2 Yogyakarta. Bulan-bulan
pertama ia diberi kepercayaan
mewakili sekolah dalam sebuah lomba
pidato bahasa Inggris dan menang.
Pada September 1985, tidak lama
setelah terpilih menjadi Wakil Ketua
OSIS, Anies mewakili sekolahnya
untuk menghadiri Penataran
Pengurus OSIS Tingkat Nasional yang
digelar Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan di Jakarta. Masih duduk
di kelas 1, tetapi ia sudah dipercaya
memimpin sebuah rombongan yang
terdiri atas 14 perwakilan Ketua OSIS
dari SMA se-Yogyakarta. Di Jakarta pun
Anies dipilih sebagai ketua peserta
pelatihan.
Setahun kemudian Anies menjabat
Ketua OSIS SMAN 2 Yogyakarta. Ia
merangkul siswa yang seringkali
berbuat nakal dan menjadi penyebab
masalah di sekolah. Dengan menunjuk
pentolan mereka sebagai pengurus

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
UNTUK ANAK SEKOLAH (PMTAS) *

Jumlah Penerima

Alokasi Anggaran

203.329 siswa

Rp 88 miliar

* Data hingga 2019, program terhenti karena pandemi.

2005-2007

Peneliti pada Center for
Governmental Studies,
Northern Illinois University

Peneliti Utama di The
Indonesian Survey Institute
(LSI), Jakarta

2000-2004

2006-2007

Peneliti pada The Office of
Research, Evaluation, and
Policy Studies, Northern
Illinois University

2004-2005

National Advisor Bidang
Desentralisasi dan Otonomi
Daerah pada Partnership for
Governance
Reform, Jakarta

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

2010

• Presenter pada Young
Global Leaders Summit,
Tanzania, Afrika
• Presenter Program ‘Save
Our Nation’, MetroTV
• Pendiri dan Ketua Gerakan
Indonesia Mengajar

2014-2016

Menteri Kebudayaan dan
Pendidikan Dasar dan
Menengah dalam Kabinet
Kerja Presiden Joko WidodoWakil Presiden Jusuf Kalla

2017-2022

Gubernur DKI Jakarta

2007-2011

Rektor Universitas
Paramadina, Jakarta

dan sekitarnya. Ia tampil sebagai
pesohor yang identik dengan anak
muda berprestasi. Ketenaran ini juga
mendatangkan pemasukan. Anies
kerap didaulat menjadi pembawa acara
berbagai diskusi hingga pelatihan.
Yang menarik, demikian penuturan
Rasyid dan Aliyah, saat mempunyai
penghasilan itu Anies membiayai seorang
siswa SMP dari keluarga tidak mampu
hingga lulus. Anies bertemu siswa itu
saat berjalan-jalan di sekitar Rumah Sakit
Panti Rapih dan SMPN 1 Yogyakarta,
tepatnya di bilangan Cik Di Tiro.
Anies bertanya mengapa anak
tersebut tidak masuk sekolah. Anak itu
menjawab tidak diizinkan sekolahnya
masuk karena belum membayar uang
bulanan. Saat itu juga Anies mengajak
si anak ke sekolahnya dan bertemu staf
administrasi. Kepada mereka, Anies
mengatakan bakal menanggung biaya
sekolah anak tersebut.
Dua tahun berlalu, Anies pun
mengakhiri aktivitasnya di ‘Tanah
Merdeka’ ketika sudah di tingkat
dua perkuliahan sebagai mahasiswa
Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah
Mada (UGM) Yogyakarta. Di kampus
ini, Anies sudah tampil menonjol
sejak Orientasi Program Studi dan
Pengenalan Kampus (Opspek) pada
1989. Sejumlah pertanyaan kritis
ia kemukakan, di antaranya soal
kegiatan perpeloncoan yang cenderung
mengarah pada eksploitasi fisik
ketimbang intelektual.
Pada 1991, ia terpilih secara aklamasi
sebagai Ketua Panitia Opspek, lalu
sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa
Perguruan Tinggi (SMPT) UGM dalam
Kongres II pada Februari 1992. SMPT
merupakan lembaga kemahasiswaan
intra universitas. Kala itu kehadiran
SMPT juga banyak dikritik sebagai upaya
pemerintah (Kemdikbud) membungkam
kekritisan mahasiswa melalui kebijakan
Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan
Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).
Nah, pada periode kepemimpinan
Anies itu juga muncul Badan Eksekutif
Senat Mahasiswa (BESM) yang di
kemudian hari berubah menjadi Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM).

BIAYA PENDIDIKAN MASUK SEKOLAH
(BPMS)

BOP diberikan
kepada sekolah dari
TK hingga jenjang
menengah atas.

Pemberian makanan
tambahan untuk
siswa TK dan SD

Direktur Riset The Indonesian
Institute, Center for Public
Policy Analysis, Jakarta

2000

OSIS, mereka pun menjadi patuh pada
aturan sekolah dan tidak bolos.
Masih di bangku SMA, Anies
terpilih sebagai satu dari empat siswa
di Yogyakarta yang berhak mengikuti
American Fields Service (AFS)
Intercultural Program. AFS merupakan
program pertukaran pelajar yang
terbesar sekaligus tertua di dunia.
Pada Agustus 1987, Anies terbang
ke Amerika Serikat (AS). Di AS ia tinggal
bersama keluarga Katolik yang taat.
Jarak dari tempat tinggalnya ke sekolah
penempatan, South Milwaukee High
School, sekitar 3 kilometer.
Banyak pengalaman berharga yang
Anies peroleh selama mengikuti program
itu. Di sekolah, guru lebih demokratis dan
memberikan keleluasaan kepada murid
untuk berkembang. Anies kerap mengisi
diskusi terbatas beranggotakan sekitar
20-30 pelajar seusianya maupun orang
dewasa. Materinya tentang Indonesia dan
Islam.
Pengalaman hampir setahun di AS
sangat bernilai bagi Anies. Ia merasakan
betapa perbedaan budaya, kebiasaan,
maupun pola pikir bukan penghalang
bagi terjalinnya saling pengertian di
antara sesama manusia dan beragam
bangsa.
Kembali ke Indonesia Anies pun
balik ke SMA-nya. Beberapa bulan
kemudian ketika duduk di kelas 3 pada
1989, ia melamar ke TVRI Yogyakarta
untuk program wawancara ‘Tanah
Merdeka’. Program dua mingguan ini
menayangkan wawancara dengan
pejabat lokal dan nasional serta para
tokoh ternama oleh siswa SMA dan
mahasiswa tahun-tahun pertama di DI
Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Setelah menjalani serangkaian tes,
Anies dinyatakan lulus. Sejumlah tokoh
ternama dan pejabat, tidak terkecuali
Presiden Soeharto dan Ibu Negara Tien
Soeharto, berhasil diwawancarai Anies
dan timnya. Program ‘Tanah Merdeka’
juga memiliki buletin dengan nama
sama dan Anies pun didapuk sebagai
pemimpin redaksinya.
Lengkaplah atribut Anies sebagai
ikon ‘Tanah Merdeka’. Namanya
semakin diakrabi publik Yogyakarta

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
(BOP)

2005-2009

9

Sejumlah isu masa itu menjadi
perhatian Anies dan mahasiswa,
seperti soal Badan Penyelenggara
dan Pemasaran Cengkeh (BPPC).
Kongres II Senat Mahasiswa UGM
merekomendasikan dilakukan
penelitian mengenai BPPC. Penelitian
pun dilakukan. Hasilnya, alternatif
solusi atas sengkarut tata niaga cengkeh
yang dirasakan sangat memukul dan
merugikan petani.
Departemen Perdagangan
menyambut baik dan mengundang
Anies bersama teman-teman peneliti
lainnya untuk mempresentasikan hasil
penelitian mereka di Jakarta.
Pada kesempatan lain, sekalipun
tak lagi menjabat Ketua Senat,
pengaruh Anies dalam gerakan
mahasiswa di Yogyakarta tidak
menyusut. Anies tetap hadir dalam
berbagai aksi demonstrasi. Bahkan, ia
ikut merancang demontrasi menentang
Sumbangan Dermawan Sosial
Berhadiah (SDSB) pada November
1993. Tuntutan serupa digaungkan
sejumlah kalangan di berbagai daerah
di Tanah Air. Pemerintah membubarkan
SDSB pada 25 November 1993.
Lulus dari UGM pada 1995, Anies
melanjutkan pendidikan master dan
doktoral di AS, yaitu di University of
Maryland, School of Public Policy, dan
Northern Illinois University, Department
of Political Science. Cakrawala
pandangnya pun kian luas dan matang.
Pada pengujung 2005, Anies
Baswedan dan keluarga kecilnya
kembali ke Indonesia dengan
mengantongi gelar Ph.D. Beragam
kegiatan terkait riset dan pendidikan ia
tekuni sebelum meniti jalan di politik
yang kemudian membuat ia dipercaya
menjabat menteri pendidikan dan
kebudayaan serta Gubernur DKI Jakarta
per Oktober 2017 hingga Oktober 2022.
Menilik kilasan ragam warna
perjalanan hidup Anies, bisa
dimafhumi jika ia begitu concern
terhadap pendidikan. Sosok dari latar
keluarga pendidik ini tidak sekadar
berteori, melainkan juga telah lama
mengamalkannya dengan tindakan dan
bukti nyata. (kba)
SEKOLAH KOLABORASI

Biaya pendidikan masuk
sekolah satuan pendidikan
swasta dari jenjang SD
hingga menengah atas.

Peningkatan kualitas
layanan pada satuan
pendidikan swasta.

Jumlah Penerima

Alokasi Anggaran

Jumlah Penerima

Alokasi Anggaran

Jumlah Penerima

Alokasi Anggaran

2.000 sekolah

Rp 1,08 triliun

141.859 siswa

Rp 253 miliar

2.160 siswa

Rp 28 miliar
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Seperti Tokoh-tokoh Dunia,
Anies Juga Penyayang Hewan

FOTO-FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Tidak selamanya para pemimpin, politisi, dan tokoh dunia hanya disibukkan dengan kegiatan serius
mengernyitkan kening. Ada juga kegiatan berkasih-sayang dengan hewan-hewan peliharaan. Kepada
Ramadhan Pohan dari KBA News, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan juga memaparkan
kesehariannya yang ditingkahi kedekatan dengan hewan-hewan peliharaannya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri Festival
Burung Kicauan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat,
Minggu, 7 Agustus 2022.

Bermain dengan Lego, seekor kucing berkaki tiga,
dalam foto yang diunggah pada Sabtu, 1 Desember
2018.

Menyapa ikan-ikan koi yang menghuni kolam ikan di
rumahnya dalam foto yang diunggah pada Minggu, 10
Februari 2019.

Momen Anies Baswedan mengisi waktu luang dengan
mengakrabi burung-burung merpati di rumahnya, Rabu, 5 Juli
2017.

senggang 11
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okoh-tokoh dunia, utamanya para
pemimpin di belahan dunia mana
pun, kerap hidup dalam kesibukan
kerja yang padat. Mereka menjalani hari-hari
serius, bahkan menegangkan. Tumpukan
dokumen di atas meja —bacaan yang
harus diteliti ulang sebelum diteken sesuai
jabatannya sebagai wali kota, gubernur,
hingga presiden— menjadi pemandangan
yang biasa.
Kehadiran hewan piaraan (pets) seperti
kucing, anjing, bahkan sering juga burung,
di sekitar para pemimpin dan tokoh
internasional berperan memberikan warna
serta kesan ramah maupun kelembutan sang
tokoh. Siapa pun itu.
Coba lihat Presiden Rusia Vladimir Putin
dengan wajah yang sering diasosiasikan
kaku, dingin, bahkan bengis. Namun, ketika
Putin hadir bersama Yume, anjing ras
Jepang piaraannya, kesan berubah menjadi
adem. Pada 2012, Pemerintah Jepang
menghadiahkan Yume sebagai tanda terima
kasih atas bantuan Rusia saat Negeri Sakura
itu dihajar gempa bumi dan tsunami pada
2011. Usia Yume kini 10 tahun.
Bersama Yume, Putin terlihat lebih
‘’beradab, manusiawi, dan simpatik’’. Ia tampil
dibalut kelembutan yang mengesankan
publik kala melihat foto atau videonya.
Anjing Yume pun sering dihadirkan Putin
di depan publik, bahkan pada acara formal
menerima tamu.
Pernah terjadi kehebohan saat Yume
menggonggong keras ketika Putin menerima
tamu media dari Jepang. Pun, saat Putin
menghadirkan Koni, anjing lain piaraannya
yang berjenis Labrador, ketika jumpa
pers dengan Angela Merkel kala masih
menjabat Kanselir Jerman. Ketika Koni
mulai mendekati dan mengendus dekat kaki
Merkel, sang kanselir nampak tidak nyaman.
Pubik internasional tidak memandangnya
sebagai masalah, melainkan justru membuat
mereka tersenyum.
Tidak seperti Koni yang hitam dan
berkesan seram, Yume sangat jinak
kepada pada Putin. Beberapa kali Putin
mempertontonkan keakrabannya dengan
Yume. Anjing ras berbulu agak lebat
berwarna cokelat muda dan putih ini bisa
tunduk merunduk atau berdiri manja
sesuai perintah Putin. Publik internasional
mengapresiasi dan memberikan tanda suka
ketika menyaksikan video dan foto Yume.
Presiden Finlandia Sauli Niinisto pernah
mengejutkan dunia gara-gara muncul di
publik sambil menggendong anjingnya,
Lennu. Yang bikin publik Finlandia dan dunia
tergelak, Lennu bisa tersenyum selebarlebarnya dan menyeringai jenaka dengan
pipinya yang luas.
Netizen dunia nampaknya menggemari
setiap hewan kesayangan para tokoh tampil
di depan publik. Mereka menyaksikan sisi
kehalusan lain dari sosok pemimpin yang
lazim dikonotasikan selalu serius dengan
kening berkerut dan mimik sosok tanpa
kompromi.
Jangan heran, karena saking gemasnya
netizen dunia sempat meminta Presiden
Irlandia Michael D. Higgins dan istri, Sabina
Coyne, membikinkan tersendiri akun medsos
untuk dua anjing gunung mereka, Brod dan
Sioda. Pasalnya, dua anjing ini bisa dan suka
mengambil pose bergaya di depan kamera
saat momen foto bersama. Yang melihatnya
dipastikan tersenyum, bahkan tertawa.
Pangeran Harry dari Inggris dan istri,
Meghan, termasuk yang ngefans dengan duo
Brod-Sioda.
Bagaimana dengan Gubernur DKI Jakarta
Anies Rasyid Baswedan?
Anies dan keluarga juga dikenal
penyayang hewan piaraan. Di kediaman
pribadinya nan asri dengan pepohonan di

Presiden Rusia Vladimir Putin bersama Yume dan Koni. FOTO: AFP

Presiden Finlandia Sauli Niinisto muncul di publik
sambil menggendong anjingnya, Lennu.

Presiden Irlandia Michael D. Higgins dan istri, Sabina
Coyne, bersama dua anjing gunung mereka, Brod dan
Sioda. FOTO: FACEBOOK PRESIDENT OF IRELAND

bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Anies
dan keluarga memelihara banyak hewan. Ada
kucing, burung, dan ikan koi.
Terdapat 10 kandang burung. Anies
memelihara banyak burung kicau. Baginya,
kehadiran
burung
di
kediamannya
memberikan
sentuhan
dan
suasana
tersendiri.
‘’Burung yang berkicau… Saya menikmati
burung berkicau. Jadi kalau pagi hari di
rumah itu mulai jam setengah lima atau
jam lima pagi gitu, itu sudah bunyi suara
burung semua. Jenis burung apa aja. Saya
ada cucakrawa, ada murai, ada cucak hijau,
ada juga burung kacer,” kata Anies yang fasih
menyebutkan jenis burung piaraannya.
Mendengar burung berkicau perasaannya
gimana?
‘’Suasana tenang, paginya itu jadi dinamis,
matahari terbit dengan (ditingkah) suara
suara burung yang ada di mana-mana itu
sebuah kebahagiaan tersendiri,’’ tutur ayah
empat anak ini rileks.
Burung-burung itu adalah teman yang
baik bagi Anies dan keluarga. Suara-suara
burung memberikan sentuhan suasana
adem, asri, dan alami. Hewan ini sangat jinak
dan dekat dengan Anies.
Soal hewan dari jenis unggas itu, ada
kisah nyata yang agak unik ketika Anies
bersama para tokoh muda peneliti, LSM,
wartawan, dan politisi diundang ke Jepang.
Dalam sesi break yang diisi wisata ke laut,
kapal pesiar yang membawa rombongan
dari Indonesia tersebut mendadak dihampiri
ratusan burung berukuran dua kali lebih
besar ketimbang ukuran merpati. Bagus
banget untuk selfie.
Namun, burung-burung besar itu hanya
mau hinggap di tangan Anies. Mereka seperti
berebut tangan kanan Anies. Kok begitu
dekat dan manja burung itu pada Anies,

seolah sosok kelahiran 7 Mei 1969 ini emang
bisa berkomunikasi dengan hewan.
Anies menepis pendapat itu, tetapi
mengakui sejak belia memang sangat akrab
dengan semua burung. ‘’Kan gini ya, saya ini
terbiasa dari kecil suka memelihara burung.
Jadi dengan burung itu saya bisa pegang
dengan engga canggung,’’ ujarnya.
Menurut Anies, kemudahan akrab atau
diakrabi burung itu seperti orang naik
sepeda. Jika dari kecil terbiasa naik sepeda,
kapan pun orang mudah saja mengendarai
sepeda, jenis apa pun. Engga canggung lah.
‘’Yang jelas, kalau saya ketemu hewan,
pegang, nyapa... Apalagi kalau burung, ya
memang dari kecil.’’
Ia mengenang masa kecilnya, betapa ia
memiliki kedekatan dan afeksi pada hewan
piaraan, termasuk burung, sejak SD hingga
memasuki masa SMA. Saat itu piaraannya
sebatas burung-burung kicauan seperti
jalak. Sejatinya ia juga pengin memelihara
murai dan cucakrawa, tetapi ketika itu belum
mampu.
‘’Setelah saya mulai aktif di SMA, di
rumah saya punya aturan boleh pelihara
hewan tapi harus dirawat sendiri. Ketika itu
saya give up (menyerah). Ketika kembali lagi
ke Jakarta saya pun memelihara lagi,’’ kata
Anies dengan senyum lebar khasnya.
Anies mengulas kembali kecintaan sejak
kecil pada burung itu saat menghadiri
acara Kompetisi Kicau Burung di Lapangan
Banteng, Jakarta Pusat, Minggu, 7 Agustus
2022. Ia menuturkan, saat sekali atau dua
kali dalam sepekan ia kerap berkelana naik
bus menuju pasar-pasar burung, seperti
di Pasar Ngasem, Yogyakarta, dan pasar
dekat Borobudur, hanya untuk menikmati
kicauannya.
Kini di rumahnya di Jakarta, Anies bisa
memelihara aneka burung, termasuk yang
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begitu diinginkan saat masih kecil hingga
remaja seperti murai batu, cucak hijau,
cucakrawa, serta sejumlah burung kecil
lainnya.
Di rumahnya Anies memelihara 12
burung dan tiga ekor di kantornya. ‘’Jadi
kadang-kadang kalau saya masih telepon
pagi tuh, orang mengira, ‘Main burung Pak di
rumah?’ Nggak, saya main burung di kantor,’’
tutur Anies bercanda di Lapangan Banteng.
Selain burung, Anies juga memelihara
ikan koi. Ia kerap meluangkan waktu untuk
bermesraan dengan koi.
‘’Ya, saya saya ada ikan, ikan koi. Ikan
koi juga gitu, pembawa suasana juga tenang,
teduh.’’
Di sela waktu padatnya, saat di rumah,
Anies suka mencemplungkan tangannya ke
permukaan air kolam. Diakuinya, asyik juga
saat ikan-ikan koi berebutan menjemput
jemari Anies, lalu seolah mengisap jemarinya.
Burung sudah. Begitu pula ikan koi. Kalau
kucing, gimana?
Anies
menuturkan,
di
kediaman
pribadinya terdapat empat ekor kucing
piaraan. Namun, yang unik adalah kucing
kampung yang dinamai Lego. Kucing ini
berkaki tiga. Kucing ini dulu ditemukan orang
dalam kondisi seperti korban kekerasan. Ada
yang melakukan abuse pada Lego.
‘’Lalu dibawalah ke dokter, kakinya
harus diamputasi karena kekerasan yang
dialaminya itu. Setelah amputasi, kemudian
dokternya menawarkan siapa yang mau
adopsi, hingga sampailah kabar itu ke kita.
Jadi kita adopsilah,’’ kata Anies menerangkan.
Namun, ujar sosok yang kerap pula
dijuluki ahli pendidikan ini, betapa proses
adopsi Lego bukan hal mudah. Ada proses
sulit dan lama yang harus dilalui. Pertama,
Lego yang kakinya sudah diamputasi satu itu
sering terlihat ketakutan jika melihat orang
yang baru dilihatnya.
Anies memaklumi karena Lego pernah
menjadi korban kekerasan, sehingga
bawaannya seperti ketakutan terus. Namun,
seiring perjalanan waktu, Lego sangat dekat
dengan Anies dan keluarga. Tidak hanya
Anies, kepada sang istri, Fery Farhati, dan
anak-anak mereka Lego juga bermanjamanja dan mendapatkan afeksi.
‘’Dipegang pelan-pelan... Jadi sampai
sekarang dia terbiasa tidur di tempat tidur
kita. Dan bisa dibilang, di antara semua
(kucing) dia yang paling menunjukkan afeksi
kepada kita. Mau nempel bersama. Kalau
dengan kita, dia engga ada rasa khawatir.
Tapi kalau dengan orang asing dia bisa
(seperti trauma) lagi. Umurnya tiga tahun,
ya hampir empat tahun sekarang,’’ ujar Anies
tentang Lego.
Sebagaimana para pemimpin dunia dan
tokoh-tokoh internasional, Anies pernah satu
kali memunculkan Lego di akun Instagram
(IG)-nya. Lego yang punya keterbatasan
fisik, tidak ada kaki kanan di belakang,
cepat menarik simpati mendalam publik.
Bahkan, unggahan video yang menayangkan
kedekatan sang gubernur saat bermain-main
dengan Lego itu berefek terhadap Anies.
Bejibun respons cepat menyerbu medsos
Anies. Ada yang menulis, orang berhati
lembut pasti pencinta kucing. Ada juga
yang bilang begini, orang yang suka kucing
pasti orang baik. Orang yang menyukai dan
senang merawat hewan, khususnya kucing,
mempunyai sifat penyayang dan peduli.
Tidak ketinggalan komentar yang
menggugah seperti ini: ‘’Biasanya orang
pilih-pilih kucing, (kemudian) barulah
pelihara. Salut dah sama Pak Anies, kucing
yang kekurangan dipelihara dengan baik.
Dari sini kita bisa menilai kalau Pak Anies
bukan memelihara yang bagus saja, tapi
yang cacat pun dirawat dan diberikan kasih
sayang.’’ (kba)

12 geliat daerah

‘ANIES’ BALIKPAPAN

Kaus #AniesKeren
Pemacu Semangat

P

KAUS bertulisan #AniesKeren dari Tanjak Relawan Anies Baswedan Provinsi Riau membalut
panitia kurban 1443 Hijriyah di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau seperti Pekanbaru,
Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Siak, Kuantan
Singingi (Kuansing), Indragiri Hulu (Inhu), dan
Indragiri Hilir (Inhil), Minggu, 10 Juli 2022.
Kaus bergambar Anies Baswedan memakai
tanjak (penutup kepala simbol kebesaran orang
Melayu) tersebut bahkan menjadi penyemangat
masyarakat dan panitia yang terlibat dalam
pemotongan hewan kurban.
‘’Kita sangat bersemangat berkerja dengan
memakai baju calon pemimpin yang menjadi
harapan rakyat,” ujar Bujang Untad, panitia
kurban dan pengurus Masjid Nurul Yaqin di
Kelurahan Kampong Boso Seberang, Rengat, Kabupaten Inhu.
Rahmat, Ketua RT 03/03, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, mengatakan, panitia kurban di
Masjid Aulia sangat berterima kasih karena kaus
itu meniadakan beban panitia yang sebelumnya
berencana mencetak baju untuk panitia.
Ketua RT 04/11, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Agus, bahkan
menyebut warga dan panitia kurban di Masjid
Muslimin di wilayahnya langsung bersorak be
gitu mendapatkan kaus bergambar Gubernur
DKI Jakarta tersebut.
‘’Kebetulan warga di sini pendukung Anies
semua, sehingga ketika mendapat baju #Anies
Keren mereka bersorak, ‘Anies keren, Anies Pre
siden’,” tutur Agus menirukan ungkapan warganya.
Emak-emak yang membantu panitia kurban
di Masjid Muslimin juga turut mengelu-elukan
Anies. “Anies Baswedan 2024. Kompak kita.
Jangan mau dipecah belah,” kata salah seorang di
antaranya.
Inisiator Tanjak, Eddy Akhmad RM didam
pingi Rusly Effendy, salah seorang penasihat,
bersyukur dari 3.000 kaus yang disebar ke panitia kurban di Riau ternyata tidak satu pun ditolak
masyarakat.
Selain untuk panitia kurban, kaus bertagar
#AniesKeren juga akan mewarnai pesta Pacu
Jalur Nasional di Kabupaten Kuansing, Provinsi
Riau, 21-24 Agustus 2022. Pacu Jalur adalah
lomba dayung tradisional khas daerah Kuansing
menggunakan perahu dari kayu gelondongan
yang disebut masyarakat sekitar ‘jalur’.
Kegiatan di Sungai Tepian Narosa itu bakal
dihadiri ribuan warga. Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga dijadwalkan
hadir langsung.
Kaus #AniesKeren akan dipakai tim Jalur
Rajo Bujang dari Desa Padang Tanggung, Kecamatan Pangean, Kuansing. Mereka pun telah
memakai kaus tersebut dalam sesi latihan. ‘’Ini
tentu membuat kami semakin bersemangat memenangkan pertandingan pacu jalur yang dilaksanakan sekali setahun ini,” kata Arif, pengurus
Jalur Rajo Bujang. (kba)

Semarak Pesta Rakyat

endukung Anies Baswedan dalam wadah relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES)
Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar serangkaian acara selama hampir se
pekan
di Lapangan Parkir Gedung Balikpapan Sport and
Convention Center (BSCC) Dome di Balikpapan.
Bertajuk ‘Pesta Rakyat Aliansi Balikpapan’, kegiatan
dimulai pada Kamis, 7 Juli, hingga Selasa, 12 Juli 2022.
Rangkaian kegiatan tersebut terdiri atas lomba
mewarnai, pertunjukan Reog Ponorogo, kuda
lumping, kudo yakso, dangdut koplo, masak bareng
Manies, dangdut mania, senam, jalan santai, lomba
zumba, gema takbir, lomba tarik suara, live music,
hingga deklarasi ANIES.
Masyarakat Balikpapan sangat antusias menghadiri kegiatan itu. Terlebih, rangkaian 
acara
memang di-create sedemikian rupa hingga benarbenar mampu memfasilitasi kaum lelaki dan perempuan dari semua kalangan usia, mulai dari anakanak, remaja, hingga orang tua.
‘’Ini untuk semua segmen. Namanya juga pesta
rakyat. Dari anak-anak lomba mewarnai, gerak
jalan, lomba musik, kasidahan. Ada kuda lumping,
dan takbiran juga. Karena kemarin malam (Sabtu,
9 Juli) kan takbiran (Idul Adha),’’ kata Muhammad
Isnaini, Presidium sekaligus K
 orwil Kalimantan DPP
ANIES, kepada KBA News, Senin, 11 Juli 2022.
Dalam rangkaian kegiatan itu, warga Balikpapan yang hadir juga bisa menikmati berbagai sajian
dari banyak pelaku usaha mikro kecil menengah
(UMKM) di kota tersebut. Panitia menyediakan se
tidaknya 60 booth untuk UMKM.
Tercatat kunjungan lebih banyak dari hari-hari
biasa, ribuan orang, terjadi pada Sabtu. Karena
setelah kegiatan lomba senam zumba langsung
diikuti penyerahan hadiah dari semua ajang perlombaan yang digelar. ‘’Setelah mereka senam, anakanak, remaja, emak-emak, bapak-bapak semuanya
dapat hadiah. Dan itu dari sponsor semua.’’
Relawan ANIES Balikpapan memang meng-
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Relawan dan pengurus Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) Balikpapan berlatar panggung utama Pesta
Rakyat Aliansi Balikpapan di lapangan pakir Gedung Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Senin,
11 Juli 2022. Pesta rakyat berlangsung enam hari, mulai Kamis, 7 Juli 2022, hingga Selasa, 12 Mei 2022.

gandeng perusahaan-perusahaan besar untuk
menyukseskan hajatan besar tersebut. Nama-nama
perusahaan ini juga tercantum dalam berbagai iklan
dan promosi kegiatan akbar itu.
‘’Iklan ‘Pesta Rakyat’ ini juga dimuat di media-
media Balikpapan. Luar biasa,” kata Isnaini, tokoh
pemuda nasional asal Sebakung, Kecamatan Long
Kali, Kabupaten Paser, Kaltim, ini.
DPP ANIES pun memuji terobosan yang dilakukan relawan ANIES Balikpapan ini. DPP ANIES
sebelumnya memang meminta relawan ANIES Balikpapan membuat kegiatan unik dengan dua tujuan
sekaligus.
Pertama, membuat event yang bisa menyatukan semua warga dari berbagai elemen. ‘’Saya kira
publik butuh event-event untuk mempertemukan
mereka. Kalau bahasa Jakarta itu ada ruang ketiga
yang membuat mereka bisa berkumpul. Jadi kita
ingin menghadirkan ruang ketiga agar publik bisa
berhimpun, memberikan suasana baru, setelah
masa Covid ini,’’ kata Isnaini.
Kedua, kegiatan sebagai pintu masuk 
untuk
menyosialiasikan sosok dan prestasi Anies Baswedan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan
tugas relawan, yaitu melakukan berbagai kegiatan

SAHABAT ANIES

untuk mendongkrak elektabilitas Anies.
‘’Tugas kita sebagai simpul relawan kan sebenar
nya hanya dua. Pertama, memastikan jaringan kita
betul-betul ada di seluruh Indonesia. Kedua, memastikan apa yang dilakukan Mas Anies dan karakter Mas
Anies sampai ke masyarakat.”
Maka di lokasi kegiatan dan masih dalam rangkaian Pesta Rakyat tersebut, digelar deklarasi ANIES
Kota Balikpapan pada Senin, 11 Juli 2022. Lanjut pada
malam harinya deklarasi ANIES DPW Kaltim di Ballroom Hotel Grand Sinyur Balikpapan
‘’Jadi ending-nya deklarasi. Ibarat kata (kegiatan)
kemarin-kemarin itu ‘appetizer’ kalau dalam bahasa
makanan. Hidangan utamanya adalah deklarasi,”
kata Isnaini, lelaki keturunan Dayak dari garis bapak
serta Banjar-Bugis dari pihak ibu ini.
Masukan dan harapan dari DPP ANIES itulah
yang ditangkap relawan ANIES Balikpapan hingga ter
selenggara Pesta Rakyat Aliansi Balikpapan.
‘’Maka di-create-lah acara seperti ini. Saya
sendiri jujur surprised dengan apa yang dilakukan
oleh teman-teman di Balikpapan ini. Karena mereka
mampu menggelar agenda secara mandiri. Kita
sepeser pun dari segi pendanaan tidak men-support,’’ ujar Isnaini. (kba)

Sembilan Tokoh Sumut Bertemu Anies Baswedan
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Panitia Kurban 1443 H di Masjid Muslimin, RT
04/11, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya,
Pekanbaru, memakai kaus bertuliskan #AniesKeren
dan bergambar Anies Baswedan mengenakan tanjak
(penutup kepala khas budaya Melayu), Minggu, 10
Juli 2022.
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SEBANYAK sembilan tokoh Sumatera Utara (Sumut)
yang tergabung dalam Sahabat Anies bersilaturahmi
dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di
Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022.
‘’Spesial untuk bertemu Pak Anies dengan (me
rogoh) kocek masing-masing,” kata Ketua Sahabat
Anies, Syarifuddin Siba, kepada KBA News, Senin, 11
Juli 2022.
Selain Syarifuddin, tokoh-tokoh Sumut lainnya
yang hadir dalam pertemuan itu adalah Daudsyah
Munthe, Musa Ritonga, OK Zulkarnaen, Elyuzar, Risnawati D, Harun Al Rasyid, Vivi Savitri, dan Julius.
Persamuhan tokoh-tokoh senior dari Sumut
dengan Gubernur Anies itu diwarnai nuansa keke
luargaan dan keakraban, bahkan gelak tawa. ‘’Direncanakan (pertemuan) 15 menit, tapi karena asyik
ngobrol-nya jadi 45 menit,” ujar Syarifuddin yang
juga Sekjen Perhimpunan Masyarakat Melayu Baru
Indonesia (MABIN).
Selain mendengarkan langsung dari Anies
bagaimana ia memimpin Jakarta, dibicarakan pula
beragam topik kebangsaan. Kepada Anies, Syarifuddin dan kawan-kawan pun menyampaikan sejumlah persoalan bangsa, terutama yang mereka temui
di daerah.
Ia sangat mengapresiasi Anies yang serius
menyimak pemaparan mereka. Bahkan Anies sampai mencatat di telepon genggamnya. ‘’Lebih banyak
saya yang berbicara.’’
Terkait Pemilihan Presiden 2024 dengan nama
Anies mencuat sebagai salah satu tokoh yang diunggulkan, sang gubernur justru sama sekali tidak mau

Sembilan tokoh Sumut yang tergabung dalam Sahabat
Anies bersilaturahmi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan di Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa,
5 Juli 2022. FOTO: SAHABAT ANIES

menyinggungnya. Syarifuddin dan kawan-kawan
memaklumi karena, selain Anies masih menjabat
gubernur, pertemuan berlangsung di Balai Kota Jakarta.
Meski demikian, ujar Syarifuddin, dukungan
kepada Anies terucap juga karena, ketika berbicara
tentang persoalan kebangsaan, mau tidak mau juga
dihubungkan dengan sosok yang bisa mengatasi
nya. Bagi mereka, Anies lah yang paling tepat untuk
memimpin Indonesia ke depan.
‘’Dia memang sempurna kebaikannya, sem
purna kecerdasannya. Dia memang orang baik. Pantas Jakarta maju. Itu kekaguman kita. Yang akan datang dibutuhkan orang-orang baik dalam mengelola
Indonesia,’’ kata Syarifuddin menguraikan.
Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut ia
dan kawan-kawan mendorong Anies untuk maju

sebagai calon presiden. ‘’Kita berharap bersedialah
Pak Anies kalau diangkat orang nanti. Jangan Pak
Anies mundur setapak pun. Kami di daerah sangat
berharap. Kalau Pak Anies mau dan ada peluangnya,
saya bilang kami tegak lurus dengan Pak Anies.”
‘’Kalau orang Medan bilang, ‘Biar putih tulang
terbungkus tanah, telentang makan abu, telungkup
makan pasir, kami akan berjuang untuk Pak Anies’.”
Mendengar sanjungan tersebut, Anies tidak
menjawab. “Semringah saja dia,’’ kata Syarifuddin
sembari tertawa kecil.
Meskipun tidak mendapatkan jawaban dan
kepastian dari Anies terkait Pilpres 2024, Sahabat
Anies semakin bulat dan bertambah kokoh dalam
mendukung serta memperjuangkan Anies Baswe
dan agar bisa menjadi pemimpin negeri ini.
‘’Tak ada lagi keraguan kita seujung rambut pun
untuk memperjuangkannya.”
Pasca bertemu Anies, relawan yang tergabung
Sahabat Anies ini bertekad menggencarkan sosiali
sasi tentang sosok dan prestasi Anies kepada
masyakarat, termasuk mengembangkan jaringan
Sahabat Anies di Sumut.
‘’Langkah-langkah yang kita buat tetaplah
menggarap daerah-daerah,’’ imbuh pemilik Siba Island and Resort tersebut.
Tidak hanya itu, Sahabat Anies juga mendekati
berbagai komunitas yang ada untuk turut memperjuangkan Anies. Misalnya, Komunitas Perkumpulan
Pengamal Thariqat Indonesia (PPTI) Sumut. Para
pengamal ilmu tasawuf ini sudah menyatakan ke
sediaannya bergabung dengan Sahabat Anies. (kba)
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Anies, Anak Guru
yang Mengubah Guru
murid-muridnya, orang-orang
Sumbangsih dan te
dekatnya, serta anak-anaknya.
robosan yang digerakkan Anies
Anies
dan
saudaraBaswedan melalui serangkaian
saudaranya pun terbiasa mem
gerakan yang mencerahkan
baur dengan murid-murid
membuat ia dipercaya untuk
orang tuanya. Tidak ada jarak
mengemban amanah menjadi
bagi mereka.
Menteri Pendidikan dan Ke
Keluarga Rasyid Baswe
budayaan (Mendikbud) RI
dan memiliki kebiasaan men
sejak 27 Oktober 2014.
didik anak-anaknya di meja
Selama berkiprah sebagai
PENULIS BUKU ANAK GURU:
makan. Jika waktu makan
Mendikbud, Anies mem
tiba, berkumpullah mereka.
bangkitkan konsep pendidik
POTRET ANIES BASWEDAN MEMETIK
Di
awali doa lalu mengunyah
an Ki Hadjar Dewantara untuk
PELAJARAN HIDUP DARI KEDUA
makan sambil berkisah. Pak
membuat sekolah menjadi
ORANGTUANYA YANG PENDIDIK
Rasyid tidak lupa mengisahkan
tempat yang menyenangkan,
kisah-kisah menarik ataupun
menginisiasi gerakan me
pengalaman pada anak-anaknya.
muliakan guru, mendorong minat baca, serta me
Pun, Ibu Aliyah. Jika anak-anaknya bertanya pasti ningkatkan ikatan emosional antara orang tua,
dijawab dengan baik, tertata, dan inspiratif. Sesekali siswa, juga sekolah, merancang platform informasi
anak-anaknya diminta bercerita. Apa saja. Pak Rasyid potret pendidikan daerah melalui Neraca Pendidikan
dan Ibu Aliyah berusaha menjadi pendengar yang Daerah (NPD), Belajar Bersama Maestro (BBM), dan
baik. Keluarga Rasyid benar-benar menjadikan masih banyak lagi terobosan yang dijalankan demi
makan bersama sebagai ruang keluarga yang penuh mendorong pendidikan nasional menjadi lebih baik.
kasih sayang dan demokratis.
Soal kebijakan terkait guru, Anies Baswedan
Bahkan, keluarga Rasyid juga membebaskan juga melakukan terobosan penting yang membuka
anak-anaknya untuk bermain sebagaimana anak peta jalan kompetensi dan kesejahteraan guru, mulai
kecil lainnya, mulai bermain kelereng, bermain dari Ujian Kompetensi Guru (UKG), program Guru
boi, hingga bermain air di selokan Mataram Utara Pembelajar, program Guru Garis Depan (GGD), hingga
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). program Guru Keahlian Ganda. Terobosan ini mampu
Keduanya hanya berpesan hati-hati, silakan bermain, menghadirkan solusi penting atas masalah-masalah
jangan pilih-pilih teman, dan ingat waktu ibadah. Jika guru yang belum tuntas saat itu.
adzan telah memanggil, tidak ada alasan untuk tidak
Kini Anies diamanahkan menjadi gubernur DKI
menyegerakan shalat.
Jakarta. Gagasan mengubah guru tetap ia lakukan.
Meskipun mereka pendidik, mereka tidak terlalu Gubernur Ibu Kota ini mencetuskan konsep ‘Sekolah
mewajibkan anak-anak memiliki nilai yang bagus, tapi Kolaborasi’ sebagai bagian dari citra Jakarta Kota
anak-anak dengan kesadaran sendiri didorong untuk Kolaborasi.
belajar. Alhamdulillah, mereka terbukti memiliki nilai
Sekolah Kolaborasi merupakan wadah bagi
yang baik di sekolah.
harmonisasi sekolah negeri dan swasta dalam me
***
wujudkan program Pendidikan Tuntas dan Ber
kualitas sekaligus mengecilkan jarak antara kualitas
Adalah Anies Rasyid Baswedan. Ia meniti jalan sekolah negeri dan swasta, termasuk halnya jarak
dan kariernya seperti kedua orang tua dan kakeknya, kualitas para guru melalui kolaborasi dengan
A.R. Baswedan. Selain momen penting sebagai Rektor beberapa unsur yang disebut kolaborator.
Universitas Paramadina dan terobosan penting Anti
Bagi Anies, guru adalah ujung tombak dalam
Korupsi menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa, pembangunan pendidikan. Guru memiliki segala
Anies juga menggagas Gerakan Indonesia Mengajar.
daya untuk mengatur dan mendesain model
Dari buku Jejak Para Pemimpin (2014) yang pembelajaran. Namun, guru tidak bisa
disusun Hanta Yuda AR dan tim, dituliskan bahwa jalan sendiri. Mereka mem
butuhkan
Anies telah menggoreskan catatan penting dalam para kolaborator yang terkadang
menumbuhkan semangat kesukarelawanan, utama memiliki gagasan dan inovasi lebih.
nya di ranah pendidikan nasional.
Oleh karena itu, peningkatan kom
Indonesia Mengajar tak berambisi hadir sebagai petensi dan kesejahteraan guru di
solusi yang menyelesaikan seluruh persoalan pen Jakarta menjadi suatu keharusan melalui
didikan di Indonesia. Namun, Indonesia Mengajar kolaborasi dengan beberapa pihak.
meyakini bahwa kehadiran putra-putri terbaik Indo Para kolaborator diajak ber
sama-sama
nesia sebagai guru akan ikut mendorong peningkatan menelorkanide terkait desain sistem
kualitas pendidikan Indonesia.
pengembangan
profesionalisme
Sejak 2011, Anies juga menginisiasi program Indo guru melalui cakupan program,
nesia Menyala, gerakan buku dan perpustakaan yang me
kanisme
pelatihan,
dan
menjadi bagian dari program Indonesia Mengajar.
penyedia pelatihan.
“Anak-anak desa yang menyala akal dan budinya
Para guru di Jakarta juga di
karena membaca buku yang baik bersama para berikan kebebasan untuk me
miliki
Pengajar Muda, bagaikan ribuan dan jutaan lampu program dan pelatihan mana
yang menyalakan Indonesia,” kata Anies.
yang sesuai dengan kebutuhan
Kelas Inspirasi yang diluncurkan pada 2013 men mereka. Para kolaborator telah
jadi gebrakan Anies. Ide awalnya adalah melibatkan siap mendampingi mereka me
lalui
para profesional atau pekerja dalam aktivitas meng Pusat Pengembangan Kompetensi
ajar di sekolah dasar untuk memberikan inspirasi Pendidik, Tenaga Kependidikan,
kepada para peserta didik.
dan Kejuruan (UPT P2KPTK2)
“Di kelas itu Anda akan menyaksikan mata yang tersebar di lima wilayah di
berbinar, senyum lebar, dan wajah ceria anak-anak itu. DKI Jakarta.
Mereka adalah wajah masa depan bangsa ini. Di ruang
Soal kesejahteraan guru di
kelas itu Anda mulai mencicipi suasana Indonesia di Jakarta, jangan ditanya. Setiap bulan
masa depan. Potret masa depan Indonesia ada di guru pegawai negeri sipil (PNS)
ruang-ruang kelas,” papar Anies.
memperoleh Tunjangan Kinerja

SISMONO LA ODE, M.A.

Daerah (TKD) berdasarkan golongan berkisar antara
Rp 6 juta–Rp 9 Juta.
Begitu pula guru-guru di bawah Kementerian
Agama. Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP)
Rp 1 juta per bulan bagi guru dan tenaga kependidikan
PNS; honorarium bagi GTK Non-PNS pada madrasah
negeri sebesar Rp 3.900.000 setiap bulan; Tunjangan
Penambahan Penghasilan (TPP) bagi guru Non-PNS
pada madrasah swasta sebesar Rp 550 ribu setiap
bulan; dan Tunjangan Penambahan Penghasilan
(TPP) bagi tenaga kependidikan Non-PNS pada
madrasah swasta sebesar Rp 550 ribu per bulan.
Sementara itu, guru-guru yang bernaung di
Himpaudi memperoleh bantuan dana pendidik dan
tenaga kependidikan sebesar Rp 500 ribu per bulan.
Sedangkan guru-guru swasta memperoleh bantuan
Rp 500 ribu setiap bulan yang disalurkan melalui
organisasi PGRI DKI Jakarta.
Bagi Anies, pemberian tunjangan kesejahteraan
guru swasta maupun guru di Kementerian Agama
didasarkan bahwa mereka adalah guru-guru yang
mendidik generasi Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah
daerah memiliki kewajiban untuk menyejahterahkan
mereka sesuai dengan kemampuan.
Memang mengubah guru bukanlah jalan singkat.
Butuh proses dan kemauan besar. Terlebih Indonesia,
sebagai ladang tumbuh semainya guru-guru hebat dan
inspiratif, memiliki kedekatan sejarah dengan guru.
Para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Hatta,
Sjahrir, Tan Malaka, Agus Salim, K.H. Hasyim Asy’ari,
K.H. Ahmad Dahlan, Jenderal Soedirman, Ki Hadjar
Dewantara, Roehana Koedoes, serta Maria Walanda
Maramis adalah guru juga. Mereka tidak sekadar
menjadi guru yang mendidik rakyat Indonesia, tetapi
juga guru yang mengajar di kelas-kelas.
Anies menyadari bahwa tokoh-tokoh pendiri
bangsa yang ia kagumi adalah guru. Ia sendiri tum
buh dari pasangan yang memilih jalan guru. Dan
para guru telah mengukir sejarah mencerdaskan ke
hidupan bangsa. Maka sudah sepantasnya sosok guru
dimuliakan dan diteladani.
Itulah mengapa saat dipinjamkan amanah
untuk memimpin (termasuk menjadi Gubernur DKI
Jakarta), tidak ada alasan untuk tidak memuliakan
guru. Bagi Anies, guru adalah pewaris nilai yang sudah
menghibahkan dirinya untuk bangsa Indonesia. (*)
Dimuat kali pertama di kbanews.com,
Kamis, 25 November 2022

FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

A

nies Baswedan mencapai momen penting
saat berusia 38 tahun dengan ditetapkan
menjadi Rektor Universitas Paramadina, 15
Mei 2007. Ia membuat terobosan penting di sana.
Mata kuliah Anti-Korupsi menjadi mata kuliah wajib
bagi mahasiswa.
Lima tahun silam, sepucuk surat menggempar
kan sejagat raya guru di penjuru negeri. Pesan yang ia
tulis jelas bahwa sepanjang bertugas di kementerian
pendidikan dan berkeliling ke penjuru Indonesia,
ia selalu menemukan mutiara berkilau di sudutsudut tersulit republik. Dinding kelas bisa reyot, tapi
semangat guru, siswa, dan orang tua tegak kokoh.
Sepucuk surat itu ditulis seorang diri di atas
meja kerjanya, tepat setelah dicukupkan tugasnya
sebagai menteri pendidikan. Lalu lalang orang di
ruang itu tidak membuyarkan fokusnya mengirim
pesan bagi guru-guru, pahlawan penuh jasa. Tak ada
raut penyesalan. Tekadnya hanya satu dan ditulis di
akhir surat itu, berupa ajakan kepada seluruh insan
pendidikan untuk meneruskan ikhtiar mencerdaskan
kehidupan bangsa ini.
Banyak yang mengira bahwa hari itu adalah
akhir segala bagi Anies Baswedan. Namun, tidak
untuk kami yang paham sosok yang dilahirkan dari
pasangan guru ini.
Memang tidak semua orang tahu bahwa lelaki
kelahiran Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969, ini adalah
anak dari pasangan guru. Ayahnya bernama Awad
Rasyid Baswedan, yang semasa hidupnya mengajar di
Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) dan ibunya,
Aliyah Al Ganis, mengajar di Universitas Negeri Yogya
karta (UNY – dulu IKIP Yogyakarta), kampus pencetak
guru, hingga akhirnya menjadi profesor/guru besar.
Sebelum memilih menjadi guru, Rasyid pernah
ditawari menjadi pegawai Bulog dengan gaji yang
lebih tinggi. Namun, rezeki itu justru dia berikan
kepada sobatnya. Rasyid memilih mengajar di UII.
Sementara Aliyah sejak awal memang sudah mantap
memilih profesi pendidik. Sebelum meng
ajar di
UNY, ia lebih dulu mengajar di IKIP Bandung (kini
Universitas Pendidikan Indonesia, UPI).
Panggilan hati menjadi pendidik sudah begitu
kuat dalam diri mereka. Mereka yakin profesi guru
adalah jalannya untuk mengabdikan diri pada bangsa.
Tak heran, selepas mengajar baik Rasyid ataupun
Aliyah tetap membuka pintu rumahnya bagi muridmuridnya.
Dari rumah yang sederhana itulah murid-murid
nya justru menemukan hakikat guru dalam diri orang
tua Anies. Kebijaksanaan, kesabaran, keramahan, ke
lembutan, kedisiplinan, kenyamanan, motivasi, dan
keteladanan dalam diri mereka telah menginspirasi
serta menggerakan murid-muridnya untuk bangkit
dan menjadi orang berguna bagi agama, diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun bangsa dan negeri.
Catatan-catatan inspirasi dari murid-murid kedua
orang tua Anies dirangkum dalam buku Anak Guru:
Potret Anies Baswedan Memetik Pelajaran Hidup dari
Kedua Orangtuanya yang Pendidik (2021).
Anies Baswedan memiliki tiga saudara kan
dung. Mereka adalah Ridwan Baswedan (almarhum),
Eva Haiva Baswedan (almarhumah), dan Abdillah
Baswedan. Mereka tumbuh dan besar di Daerah
Istimewa Yogyakarta, di sebuah rumah sederhana di
Gang Grompol, Sleman.
Pada 11 Mei 1996, Anies Baswedan menikah
dengan Fery Farhati Ganis. Kini pasangan ini di
karunia empat buah hati, diantaranya Mutiara Annisa,
Mikail Azizi, Kaisar Hakam, dan Ismail Hakim.
Sejak kecil Anies dan saudara-saudaranya sudah
terbiasa dengan dunia guru. Mereka tidak sekadar
akrab dengan aktivitas mengajar orang tuanya, tetapi
juga menyaksikan sendiri bagaimana nilai-nilai
digugu lan ditiru diterapkan orang tuanya kepada
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KATA MEREKA
P

emberian piagam Dwija Praha
Nugraha tingkat nasional
kepada Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan sangat wajar dan
pantas sekali. Sejak dipimpin Anies
Baswedan, pendidikan di DKI
semakin maju karena Anies begitu
memerhatikan dunia pendidikan di
Jakarta.

Banyak program serta terobosan
dari Pak Anies tentang pendidikan
yang baik untuk Jakarta. Ada 100
gedung sekolah yang dibangun,
kemudian 109 gedung sekolah
diperbaiki. Pembangunannya pun
cepat, enggak sampai setahun.
Sudah begitu gedung-gedungnya
megah semua dari sekolah dasar
(SD), sekolah menengah pertama
(SMP), sekolah menengah atas
(SMA), sekolah menengah kejuruan
(SMK).
Pemprov DKI juga memfasilitasi
bus sekolah yang bagus, nyaman,
dan gratis. Selain bus sekolah
untuk pelajar, Pemprov DKI juga
memberikan fasilitas yang sama
untuk pendidiknya atau guru.
Dengan memiliki kartu JakLingko,
pendidik bisa menggunakan
Transjakarta.

GALUH TISNA

PEMERHATI PENDIDIKAN

K

ebijakan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan
menaikkan dana hibah sebesar
10 persen dari Rp 489,9 miliar
menjadi Rp 538,9 miliar yang
diperuntukkan bagi 81 ribu
guru honorer sekolah swasta
dan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) pada 2022 ini patut
ditiru dan dicontoh oleh daerah
lain. Kenaikan dana hibah 10
persen tersebut adalah upaya
untuk kesejahteraan guru.

Pemerhati Pendidikan
Minta Daerah Lain Tiru
Anies Naikkan Dana Hibah
Guru Honorer
kbanews.com
Minggu, 20 Maret 2022

EDI SUGIANTO

AKADEMISI MUHAMMADIYAH

M

engapa Anies punya modal
besar untuk memajukan
pendidikan Indonesia?
Menurut saya, tinggal lihat
saja track record-nya dalam
dunia pendidikan. Gerakan
Indonesia Mengajar menjadi
bukti kepedulian dia terhadap
kualitas pendidikan di berbagai
pelosok negeri. Dia adalah salah
satu menteri terbaik pada masa
itu meskipun di-reshuffle secara
politis alias tanpa alasan yang
jelas.

Anies Punya Modal Besar
Majukan Pendidikan
Indonesia
kbanews.com
Kamis, 17 Maret 2022

ABU B. SOLISSA

DIREKTUR EKSEKUTIF PARTNER
POLITIK INDONESIA

A

nies sangat menonjol dari sisi
pendidikan. Pernah menjadi
Rektor Universitas Paramadina
dan sekaligus pendiri serta ketua
dari Indonesia Mengajar pada
tahun 2010. Dengan background
pendidikan yang begitu mumpuni,
Anies sukses menerjemahkannya
dalam kepemimpinannya di Jakarta.
Banyak perubahan yang terjadi
selama ia memimpin Jakarta.

Tak Heran jika Orang
Berpendidikan Lebih Memilih
Anies Jadi Presiden
kbanews.com
Kamis, 3 Maret 2022

SAAD

PENGAJAR SMAN 4 KOTA SERANG,
BANTEN

S

aya berharap Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan
menjadi pemimpin di Indonesia
agar pendidikan terus maju, karena
Anies merupakan sosok pemimpin
yang paham betul soal pendidikan
Indonesia. Kalau saya titipkan ke
orang lain, saya yakin dia itu tidak
paham pendidikan. Tapi kalau
di Pak Anies, saya yakin dengan
apa saya dengar dan apa yang dia
sampaikan. Dia bisa mencari solusi
untuk pendidikan.

Perhatikan Pendidikan
Indonesia, Guru Berharap Anies
Jadi Presiden
kbanews.com
Sabtu, 20 November 2021

Bus sekolahnya itu nyaman,
mentereng, bagus-bagus gratis
pula. Guru-guru juga pernah naik
bus sekolah. Saya pernah nanya ke
siswa-siswa yang naik bus sekolah,
mereka bilang, ‘’Keren, Pak.’’

HARTI

WARGA PEKAYON, JAKTIM,
PENERIMA KJP PLUS

ADI DASMIN
KETUA PGRI DKI JAKARTA
Ketua PGRI DKI Akui
Pendidikan Jakarta Semakin
Maju di Tangan Anies
kbanews.com
Senin, 11 April 2022

HERU KURNIANTO TJAHJONO
GURU BESAR TIDAK TETAP
MM UGM YOGYAKARTA

A

G

Program Pangan Bersubsidi
Kembali Cair, Warga:
Pak Anies Makasih
Sudah Bantu Kita

Sosok Pemimpin yang
Menghargai Perbedaan
dengan Sikap Adil

danya Kartu Jakarta
Pintar (KJP) Plus, lumayan
banget buat buka puasa, emang
ngarepin itu. Bapaknya (anakanak) udah ga kerja. Kalau harus
ganti baju atau sepatu sekolah
ya saya duluin yang itu daripada
sembako. Pak Anies makasih
banyak sudah bantu kita untuk
ringanin beban kita. Pokoknya
saya mah berterima kasih
banyak ada bantuan ini.

kbanews.com
Rabu, 6 April 2022

IRWANDI

aya kepemimpinan
Anies Baswedan menjadi
mudah bagi saya menjelaskan
contoh nyata kepemimpinan
yang autentik sekaligus
transformasional pada generasi
muda di kelas.

kbanews.com
Jumat, 8 Juli 2022

KETUA DPW IKATAN KELUARGA
MINANG (IKM) DKI JAKARTA

M. SONTANG SIHOTANG

KEPALA LABORATORIUM FISIKA
NUKLIR FMIPA, UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

I

S

Warga Puas! Sederet Janji
Kampanye Direalisasikan

Inisiator Sahabat Anies
Komunitas PPTI
Sowan ke Tuan Guru Besilam
Langkat

KM merasa puas Pak Anies
telah mewujudkan janji-janji
saat kampanye Pilgub 2017,
salah satunya peluncuran Kartu
Jakarta Pintar (KJP) Plus.

kbanews.com
Minggu, 26 September 2021

esama dosen, saya sudah
kenal dan tahu Pak Anies
sejak jadi Rektor Paramadina.
Saya kan lama (tinggal) di
Jakarta. Delapan belas tahun.
Beliau orang yang moderat.

kbanews.com
Jumat, 1 Juli 2022
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High Commitment
to Education

Anies Baswedan’s experience
in education has made him
authoritative when it comes
to the best strategy
for transforming society
towards progress.

T

he Jakarta Governor Anies Baswedan
comes from a family of educators who
continued his family tradition. Before
taking office at the Jakarta governorship in
2017, he directly involved himself in any
educational and research activities which later
made him being appointed as the Rector of
Paramadina University in Jakarta. President
Joko Widodo even trusted Anies to hold the
post of Minister of Education and Culture in
the cabinet during his first period.
Discussing about education, it seems
Anies understand well both theoretically and
practically. It has made him authoritative when
it comes to the best strategy for transforming
society towards progress.
‘’History of the Republic (of Indonesia)
has shown those who are educated and their
places in the social strata,’’ Anies said before
the audiences and participants of a working
conference held by the Jakarta Chapter of
Indonesian Teachers’ Association (PGRI) at a
hotel in Central Jakarta in March this year.
Anies took an illustration of a car that was
ridden by a number of passengers. The car has
a front seat for the driver and the conductor
and passengers sitting in the back. The car was
then driven to a nearby restaurant.
‘’Where is the difference? When you come
to a restaurant, someone is served, others
are also served, what’s the difference? Same
ethnicity, same language, same religion,
same food, the difference is educational
opportunity,’’ he stressed.
Then the Covid-19 pandemic has
compelled any changes in the society.
One of them is a virtual communication,
communication done virtually like virtual
teaching and learning. Despite causing a crisis,
the pandemic actually accelerates change in
society.
‘’The tool is the same on our computer,
it’s called ‘zoom’, after that we will continue to
use it. We use zoom for meeting, teaching also
uses zoom. And suddenly we make a quick
study. We create a hybrid class. So a crisis is
an accelerated change, a crisis is actually an
accelerated change,’’ Anies said.
At the same event, as announced by
Governor Anies through his Instagram account
@aniesbaswedan quoted by KBA News on
Friday, March 18, 2022, for the current fiscal
year 2022, the provincial government of DKI
Jakarta will increase the grant fund by 10
percent from IDR 489.9 billion to IDR 538.9
billion.
The grant is intended for 81,000 nonpermanent teachers (guru honorer) at private
schools and pre-school or early childhood
education program (Pendidikan Anak Usia
Dini/PAUD).
Anies hopes the fund can improve the
welfare of non-permanent teachers and
motivate educators to strive to improve their
teaching competence. ‘’So that they can give
birth to the next generation of great nation and

Chairman of PGRI DKI Jakarta Adi Dasmin presented a national-level award Anugerah Dwija Praja Nugraha to Jakarta Governor Anies Baswedan at the Golden Boutique Hotel,
Kemayoran, Jakarta, on Friday, March 18, 2022. PHOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

noble character,” he said.
He underlined the important role of
education in changing society for the better.
“Education is a strategy to transform society.
The transformation of society is carried out
through education.’’
In this context, teachers play very
important and strategic roles in implementing
the Indonesian education system.
According to Anies, in supporting the
provincial government of DKI Jakarta program
on education, namely Qualified and Complete
Education, PGRI Jakarta Chapter and its
members to develop themselves so that they
can become teachers to produce higher quality
human resources.
On the other hand, he hoped PGRI Jakarta
Chapter as a professional organization
could be an inspiration for PGRI movements
throughout Indonesia. ‘’God willing, Jakarta
can become a pioneer in other regions in
the country in overcoming problems in the
education sector, so that together we can
advance Indonesian education,’’ he said.
The Chairman of PGRI Jakarta Chapter,
Adi Dasmin, expressed his gratitude for the
presence of Governor Anies. He hoped the
working conference can meet the governor’s
expectation.

Meanwhile, a video taken on the sideline
of the event shows Adi of the PGRI Jakarta
Chapter presented the Dwija Praja Nugraha
award to Governor Anies for his commitment
and achievements in education development.
‘’For us, this award is a gift given to the
people of Jakarta who have worked hand in
hand to achieve one mission, namely to create
a prosperous Jakarta society physically and
spiritually,’’ Anies said.
Writing on the Instagram official account
of PGRI Jakarta Chapter @pgridki_info on
March 18, 2022, Adi said, as an education
practitioner and the administrator of the
professional teachers’ organization in Jakarta,
he and members of PGRI Jakarta Chapter
possess an emotional closeness to Governor
Anies.
According to Adi, Anies does not only
understand well about education but also
pays attention to teachers’ interests, welfares,
and efforts to elevate teachers’ dignity. It is
understandable since the governor was born
in a family of educators. Both of his parents are
educators.
Furthermore, Adi added, ‘’He is one of
the regional heads who has extraordinary
communication skills. If we look at Anies
Baswedan, his speech is always structured,

clear and pleasant to hear. That is his specialty
as a regional head whose background as an
educator and a family of educators.”
Adi then mentioned the records of Anies’
achievements. He was an outstanding student
and student leader, a researcher and a lecturer
who became the rector, the initiator of the
Indonesian Teaching Movement and later
occupied the minister of education’s post.
Anies has been smart to make ‘’academic and
organizational achievements.’’
Adi invited the present and future teachers
in Indonesia come out as a great leader like
Anies Baswedan who comes from the family of
educators, the family of teachers, and proves
his leadership capacity both at the local and
national levels.
‘’The great importance is how teachers
educate and teach pupils and students well
so that in the future there will be outstanding
students. Likewise families, why don’t we have
children as Anies Baswedan’s profile who
always inspires and fascinates the public,’’ Adi
said.
“In the current era of independent
learning, I wish you success in producing
students with the profile of Pancasila. At
least the figure of Anies Baswedan can be an
example for students.’’ (kba)

FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

RASYID BASWEDAN

ANIES

