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Demi mewujudkan cita-cita perubahan, 

pemilih rasional menentukan pilihan politik 
berdasarkan pertimbangan integritas, kapasitas, 

dan kompetensi seorang calon pemimpin. 
Bukti konkret adalah rekam jejak positif 

sang kandidat. Dialah Anies Rasyid Baswedan.
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Harapan Baru
dari Yang Terbaik

Momen Partai Nasional Demokrat (NasDem) pimpinan Surya Paloh (depan, kanan) mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

T anpa harapan, kata para filsuf dan ahli 
hikmah, hidup terasa sangat berat 
dan membosankan. Maka harapan 
seharusnya tetap dinyalakan, bahkan 
dikobarkan, di tengah terpaan 

gelombang kegamangan akibat ketidakpastian 
situasi dan kondisi sosial yang berdampak pada 
hajat hidup masyarakat.

Dari hari ke hari, rakyat merasakan hidup 
semakin berat. Berbagai beban kian mengimpit 
dan menjerat. Belum sembuh betul dari dampak 
deraan pandemi Covid-19, kondisi perekonomian 
dan politik global akhir-akhir ini juga andil 
memperdalam kegamangan yang ditandai dengan, 
di antaranya, kenaikan harga bahan bakar minyak 
(BBM) dan berbagai kebutuhan pokok.

Nilai tukar rupiah melemah. Daya beli 
masyarakat merosot. Ketika susah mendapatkan 
pekerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) 
justru masih terjadi di mana-mana. Di sisi lain, 
utang pemerintah juga semakin menggunung. 

Situasi dan kondisi tersebut memang rentan 
memicu frustrasi dan alienasi. Namun, terpuruk 
atau tetap berdiam diri merenungi nasib jelas 
bukan jawaban. Pun, berdosa jika berputus asa. 
Agar tidak semakin merusak jiwa, harapan harus 
tetap ditumbuhkan dalam diri. Selalu meyakini 
bahwa hari-hari ke depan menjanjikan situasi dan 
kondisi yang lebih baik.

Oleh karena itu, saat ini rakyat Indonesia sangat 

membutuhkan harapan baru (new hope). Harapan 
atas kehadiran sosok pemimpin nasional baru 
setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat 
dua periode. Sesuai ketentuan dalam konstitusi, 
ia dilarang tampil sebagai calon presiden pada 
Pilpres 2024.

Di antara nama-nama calon pemimpin 
nasional itu adalah Anies Baswedan yang resmi 
mengakhiri lima tahun jabatan sebagai Gubernur 
DKI Jakarta pada Minggu, 16 Oktober 2022. 

Munculnya nama Anies di papan atas daftar 
kandidat capres, pada satu sisi, bisa dibilang 
mengejutkan. Namun, di sisi lain, sejatinya itu 
bukan lagi kejutan jika mengilas serta mengulas 
kiprah Anies dalam berbagai bidang yang bertalian 
dengan hajat dan kepentingan masyarakat, 
termasuk politik yang mengantarnya menjadi 
Gubernur DKI pada 2017.

Maka, sungguh sebuah momen bersejarah 
—lebih dari sekadar fenomena menarik— ketika 
Partai Nasional Demokrat (NasDem) resmi 
mendeklarasikan Anies sebagai capresnya untuk 
kontestasi Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan 
pada Senin, 3 Oktober 2022, atau hampir dua 
pekan sebelum Anies merampungkan amanah 
sebagai Gubernur DKI.

Bisa dibilang, pada diri Anies-lah NasDem 
melihat cahaya new hope itu. Namun, mengapa 
harus Anies? Bukankah NasDem menyokong 
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), rival Anies, di 

Pilgub 2017? 
Hingga kini NasDem juga penyokong 

kekuatan koalisi di pemerintahan pimpinan 
Jokowi (PDI-P) hasil Pilpres 2014 dan 2019. 
Lantas, kok mengusung Anies yang non-partai 
saat dideklarasikan sebagai capres, bukan dari 
kader sendiri atau sesama anggota koalisi di 
pemerintahan. Kan, di sana ada Menhan Prabowo 
Subianto (Gerindra) – rival sengit Jokowi di Pilpres 
2019, Menko Bidang Perekonomian Airlangga 
Hartarto (Golkar), serta Ketua DPR Puan Maharani 
dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
(keduanya separtai dengan Presiden Jokowi di 
PDI-P).

Nama-nama tersebut juga langganan masuk 
daftar survei bakal capres untuk Pilpres 2024. 
Namun, sekali lagi, masih muncul pertanyaan 
bahwa pertimbangan-pertimbangan seperti apa 
yang membuat NasDem pimpinan Surya Paloh 
justru menjatuhkan pilihan kepada sosok Anies. 

Ternyata, jawaban yang diberikan Surya Paloh 
cukup singkat, lugas, dan nyata bernas. Tidak 
hanya merefleksikan rekaman data-fakta atas 
berbagai kiprah dan hasil kinerja Anies, tetapi juga 
realitas keseharian yang dirasakan masyarakat.

‘’Why not the best (kenapa tidak yang terbaik)?’’ 
kata Surya Paloh di hadapan massa pengurus 
Partai NasDem dan relawan di Auditorium 
NasDem Tower saat deklarasi pencapresan Anies.

Idiom dalam bahasa Inggris yang digaungkan 

Surya Paloh itu langsung viral dan menjadi 
perbincangan orang selama berhari-hari 
kemudian hingga kini. Why not the best? seperti 
langsung terasosiasi dan melekat pada diri Anies.

Data, fakta, dan realitas. Semua nyata adanya. 
Namun, tetap saja tiada hak untuk melarang 
orang meragukan, mendebat, bahkan menyangkal 
berbagai capaian maupun prestasi Anies. 

Pun, siapa saja boleh menolak idiom why not 
the best? untuk Anies. Meski demikian, semua itu 
tidak akan menghapus penilaian yang dibuktikan 
Partai NasDem dengan tindakan nyata, sikap 
politik, bahwa mantan Gubernur DKI tersebut 
yang terbaik dari semua calon potensial yang 
diperbicangkan di panggung politik nasional saat 
ini.

Dengan tema besar Indonesia Memanggil, 
penerbitan KBA Newspaper Edisi 09 ini merupakan 
yang kali pertama sejak Anies merampungkan 
jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Pembaca akan mendapatkan gambaran 
representatif lewat kilasan maupun ulasan 
ringkas tentang sosok Anies, kiprah, prestasi, serta 
capaian berbagai kinerjanya. Pun, berbagai dasar 
pertimbangan dan pemikiran yang menguatkan 
betapa sosok Anies Baswedan merupakan harapan 
baru menuju Indonesia yang lebih baik. 

Selamat membaca. Semoga bermanfaat. Mari 
bersama-sama menjaga lisan dan jari demi tetap 
berpolitik santun serta bermartabat. (kba)
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Momen bersejarah pada halaman 
buku perjalanan demokrasi 
di Indonesia ditulis Partai 
Nasional Demokrat (NasDem). 
Bertempat di kantor pusatnya, 

NasDem Tower, kawasan Gondangdia, Menteng, 
Jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022, NasDem 
mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai 
calon presiden (capres) untuk diusung pada 
kontestasi politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 
2024.

Pada satu sisi, pendeklarasian Anies sebagai 
capres oleh NasDem mungkin tidak terlalu 
mengejutkan. Nama Anies termasuk dari tiga 
kandidat capres bersama Ganjar Pranowo 
(Gubernur Jawa Tengah) dan Jenderal TNI 
Muhammad Andika Perkasa (Panglima TNI saat 
diumumkan) yang diumumkan Ketua Umum 
Surya Paloh sebelum penutupan Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas) Partai NasDem 2022 selama 
tiga hari di Jakarta Convention Center, Jumat, 17 
Juni 2022.

Di sisi lain, pendeklarasian sebagai capres 
hampir dua pekan sebelum Anies merampungkan 
amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta (2017—
2022) itu merupakan langkah Partai NasDem 
yang penuh percaya diri sekaligus berani. 

Bahkan, tidak dimungkiri berbagai kalangan 
menyebut langkah NasDem nekat dan berisiko 
kala partai ini masih terus mematangkan Koalisi 
Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). Penilaian NasDem 
bakal ditinggalkan pemilih dan pendukungnya 
juga ikut mewarnai.

Berbeda dengan Demokrat dan PKS, 
bukankah sejak Pilpres 2014 NasDem loyal 
mengusung Presiden Joko Widodo, kader PDI 
Perjuangan (PDI-P), dan hingga kini masih 

menjadi bagian dari koalisi yang memerintah? 
Pun, pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 
NasDem menyokong Basuki Tjahaja Purnama 
(Ahok), rival Anies.

Politik itu dinamis. Jelas NasDem tidak 
sekadar memiliki, melainkan juga meyakini, atas 
pilihannya pada sosok Anies. Begitu pula sang 
ketum Surya Paloh, politikus senior kenyang 
pengalaman dilengkapi penginderaan dan naluri 
tajam berkat kiprah sebagai pengusaha, termasuk 
media. 

Meski demikian, ujar Paloh saat deklarasi, 
selain berkontemplasi mendalam sebelum diberi 
kuasa menentukan satu nama sebagai capres dari 
tiga bacapres yang diumumkan pada rakernas, 
ia juga berikhtiar meminta masukan, saran, serta 
pandangan dari berbagai pihak. Nah, dari yang baik-
baik itu, Anies pun dinilai sebagai yang terbaik. 

‘’Semoga bisa memberikan penjelasan kenapa 
Anies Baswedan. Jawabannya adalah why not the 
best (kenapa tidak yang terbaik)?” kata Paloh.

Sebagai partai dengan visi ‘Restorasi Indonesia’, 
NasDem sangat berharap Anies —jika terpilih 
sebagai presiden pada Pilpres 2024—menjadikan 
Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat 
dan berkarakter. Tidak hanya mengutamakan 
pembangunan fisik, melainkan juga karakter bangsa. 
Anies harus mengkaji lagi sejauh mana nilai, harkat, 
serta martabat bangsa ini dibangun. 

Perimbangan pembangunan yang dicita-
citakan tersebut sudah diikhtiarkan dan 
dilakukan Anies selama memimpin DKI Jakarta. 
Paloh berharap pengalaman Anies menakhodai 
Ibu Kota juga bisa diterapkan ketika ia diberi 
amanah memimpin bangsa ini. Yang sudah baik 
diteruskan, yang masih kurang diperbaiki. 

Menyadari harmoni dan kekompakan mutlak 
diperlukan dalam penentuan kebijakan serta 

eksekusinya, Paloh menyerahkan sepenuhnya 
kepada Anies untuk memilih calon wakil presiden 
(cawapres). Paloh optimistis komunikasi 
NasDem dan Anies dengan Demokrat serta 
PKS menyangkut koalisi, termasuk penentuan 
cawapres, bakal membuahkan kesepakatan yang 
bisa diterima semua pihak.

‘’Bismillah, kami terima dan siap menjawab 
tantangan itu,’’ kata Anies di NasDem Tower 
merespon pencapresannya oleh Partai NasDem.

Baik Demokrat maupun PKS menyambut baik 
pencapresan Anies oleh Partai NasDem. Mengingat 
masing-masing partai memiliki mekanismenya 
sendiri, mereka juga menghormati langkah NasDem 
yang lebih dulu mendeklarasikan Anies sebagai 
capres.

Sebagaimana di NasDem, dalam wawancara 
dengan media Tanah Air sejumlah petinggi 
dan pengurus Demokrat serta PKS mengamini 
bahwa Anies merupakan salah seorang tokoh 
nasional dengan track record kepemimpinan yang 
baik, berjiwa nasionalis-religius, serta memiliki 
kapasitas untuk memimpin bangsa ini. 

Di tengah kondisi dan beragam tantangan di 
dalam negeri maupun global saat ini, Anies dinilai 
sebagai simbol perubahan menuju Indonesia 
yang lebih baik.

Anies, kata pakar Hukum Tata Negara Refly 
Harun di kanal YouTube pribadinya, adalah 
harapan baru (new hope) bagi rakyat Indonesia 
untuk bisa keluar dari kondisi ekonomi dan sosial 
yang saat ini mencekik.

‘’Rakyat mencari harapan baru dari figur 
pemimpin nasional yang ada saat ini. Jokowi 
sudah dua periode dan, menurut konstitusi, tidak 
bisa lagi maju sebagai calon presiden pada 2024. 
Calon yang potensial ada tiga atau empat, itu yang 
ditunjukkan oleh hasil survei,’’ kata Refly.

Capres Pilihan,
Bukan Asal Pilih 

Selama menjabat gubernur, fokus Anies Baswedan adalah menjadikan Jakarta 
sebagai kota untuk semua. Beragam bukti keberhasilan di Ibu Kota menumbuhkan 
harapan kuat masyarakat luas ia mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Anies Baswedan di tengah lautan massa di Ibu Kota pada hari terakhirnya menjabat Gubernur DKI Jakarta, Minggu, 16 Oktober 2022. Melalui akun medsosnya, Anies sangat tidak 
menyangka disambut semeriah ini oleh warga Jakarta, bahkan dari luar kota, yang memang datang pagi-pagi untuk menyambut serta mendampingi perjalanannya bersepeda dari 
rumahnya menuju Balai Kota. ‘’Bagi kami, ini adalah bukti bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta dengan hati, maka akan diterima dengan hati pula 
oleh masyarakat luas,’’ tulisnya. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN
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Meski hasil beragam survei itu tetap layak 
dipertanyakan, ujarnya menambahkan, umumnya 
terdapat tiga nama dengan dukungan suara besar. 
Mereka adalah Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto 
(Ketum Partai Gerindra – Menteri Pertahanan). 

Menurut Refly, Puan Maharani (Ketua DPR 
– PDI-P) dan Airlangga Hartarto (Ketum Partai 
Golkar – Menko Bidang Perekonomian) tidak 
pernah masuk tiga besar dalam pelbagai survei, 
tetapi keduanya perlu juga disebutkan karena 
posisinya sebagai elite dari dua partai besar.

Nah, dari kelima nama tersebut, hanya Anies 
yang bukan termasuk all Jokowi’s men or women, 
orangnya Jokowi.

Prabowo dan Airlangga adalah menteri-menteri 
di kabinet pimpinan Jokowi. Ganjar dan Puan 
separtai dengan Jokowi di PDI-P. Mereka diprediksi 
kuat bakal meneruskan sejumlah kebijakan era 
Jokowi yang dirasakan kurang pro-rakyat.

Sementara itu, nama Anies berkibar karena 
dinilai sukses menghadirkan perubahan positif 
dan manusiawi selama lima tahun menakhodai 
DKI Jakarta. Slogan ‘Maju Kotanya, Bahagia 
Warganya’ benar-benar dibumikan dengan 
mantra kolaborasi (melibatkan semua unsur dan 
elemen masyarakat), bukan one-man show.

Siapa pun berhak mendebat, bahkan 
menyangkal, segenap capaian dan prestasi Anies. 
Juga mencibir kala berbagai survei menyematkan 
penilaian positif kepada Anies. Namun, deretan 
piagam dan piala untuk Anies serta jajarannya 
di Pemprov DKI Jakarta adalah bukti pengakuan 
sekaligus apresiasi atas kinerja yang tidak 
terbantahkan.

Kehadiran lebih dari 1 juta orang yang 
mengiringi momen haru kala Anies berpamitan 
mengakhiri jabatan sebagai gubernur, Minggu, 16 
Oktober 2022, menjadi salah satu bukti betapa 
besar makna Anies bagi warganya. Realitas ini 
sekaligus menguatkan hasil sejumlah survei 
tentang tingkat kepuasan warga terhadap kinerja 
Anies dan wakilnya, Ahmad Riza Patria.

Hasil survei Pusat Data Bersatu yang 
dipublikasikan sekitar tiga pekan sebelum Anies 
resmi meninggalkan Balai Kota menyebutkan 
83,8 persen warga Jakarta puas dengan kinerja 
Anies-Riza. Selain itu, hampir sepekan setelah 
Anies purnatugas sebagai gubernur, publikasi 
hasil survei Populi Center menunjukkan tingkat 
kepuasan 83,5 persen dan 80,9 persen menurut 
hasil jajak Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Penilaian objektif berdasarkan data terukur 
disampaikan Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, SE, 
MS, DEA —Guru Besar Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen IPB University, Bogor— dalam 
diskusi virtual bertema ‘Seberapa Efektif Langkah 
NasDem Mencapreskan Anies Baswedan?’ oleh 
Narasi Institute, Jumat, 7 Okober 2022.

Mengutip data termutakhir Badan Pusat 
Statistik (BPS), Didin menyatakan, DKI Jakarta pada 
era kepemimpinan Anies menempati posisi tinggi 
dan unggul. Seandainya Jakarta sebuah negara, 
ia masuk kategori negara maju karena memiliki 
pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita 
sangat tinggi, yaitu US$ 18.300. Sementara PDB 
Indonesia selama delapan tahun pemerintahan 
Jokowi sebesar US$ 3.900 – masih terkategori 
negara miskin dan kurang sejahtera. 

‘’Itu data yang jelas dan tercatat. Walaupun 
kita merasa sedih, kok Jakarta menjulang 
dibandingkan dengan Indonesia yang merana 

dan tidak bagus itu,’’ kata Didin.
Data terkini BPS yang dipublikasikan pada 12 

Mei 2022 juga menyebutkan, Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) DKI Jakarta pada 2021 juga masuk 
kategori sangat tinggi, yaitu pada level 81,11 – naik 
0,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 
Bahkan, IPM DKI Jakarta tersebut melampaui IPM 
Nasional 2021 pada level 72,29 – naik 0,35 poin atau 
0,49 dibandingkan tahun sebelumnya.

Posisi IPM DKI Jakarta pada 2021 itu 
juga lebih tinggi ketimbang sebelum era 
kepemimpinan Anies, yaitu di level 80,06 pada 
2017. Kenaikan IPM DKI Jakarta 1,05 poin 
sepanjang kepemimpinan Anies ini membuktikan 
pembangunan di Ibu Kota tidak hanya mengejar 
fisik, tetapi juga fokus ke manusianya. 

Begitu juga dengan Indeks Gini atau Rasio Gini di 
mana data BPS menempatkan DKI Jakarta memiliki 
nilai 0,3 yang menunjukkan terciptanya pemerataan 
di masyarakat. Indeks ini merupakan indikator 
tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran 
penduduk di suatu wilayah secara menyeluruh. 
Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai yang 
semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat 
ketimpangan yang semakin tinggi. 

Menurut Didin, yang memiliki Rasio Gini merata 
adalah negara-negara di kawasan Skandinavia 
seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Sedangkan 
Rasio Gini Jakarta lebih baik dari banyak negara 
maju seperti Inggris dan Prancis di Eropa, bahkan 
Amerika Serikat.

Penduduk miskin di DKI Jakarta juga terdata 
4,69 persen – jauh di bawah rata-rata nasional 
yang mencapai 9 persen. Di tingkat nasional, DKI 
masuk tiga besar setelah Bangka Belitung dan 
Kalimantan Selatan. 

Selanjutnya, demikian Didin, Indeks 
Demokrasi di DKI Jakarta hampir sama, bahkan 
lebih baik ketimbang Australia dan Swiss. Kedua 
negara ini berada di angka 89,0 – jauh di bawah 
98,20 milik DKI Jakarta. 

‘’Di samping lebih baik dari kedua negara 
demokratis itu, Jakarta juga menduduki tempat 
tertinggi dibandingkan provinsi lain di seluruh 
Indonesia,’’ kata Didin.

Deretan data statistik bersifat kuantitatif 
tersebut merupakan bukti nyata prestasi Anies 
membangun DKI Jakarta dengan manfaat yang 
benar-benar bisa dirasakan warganya. Wajar 
jika warga begitu mengapresiasi kinerjanya, 
mencintainya, dan berbondong-bondong mem-
banjiri Balai Kota dan sejumlah area sekitarnya 
kala Anies berpamitan mengakhiri mandat sebagai 
gubernur.

Tidak mau ditinggalkan, mereka pun berharap 
pelbagai torehan sukses itu tidak berhenti di DKI 
Jakarta, melainkan berlanjut ke ranah lebih luas, 
yakni Indonesia. Penilaian demikian bergema pula 
kepada masyarakat di segenap penjuru negeri. 

Bagi mereka, Anies memang harapan menuju 
Indonesia yang lebih baik. Tak mengherankan dan 
lazim disaksikan ketika lautan manusia, ribuan jiwa, 
tua-muda, lelaki-perempuan, dari berbagai lapisan 
serta latar sosial, ekonomi, dan budaya begitu 
antusias menyambut Anies, ‘Sang Harapan Baru’, 
saat hadir di kotanya.

Bukti nyata itu bisa disaksikan ketika pada 
November 2022, sebulan setelah merampungkan 
jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies 
berkunjung ke sejumlah kota seperti Medan, 
Sumatera Utara (4-5 November); Solo, Jawa 
Tengah (15 November); Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta (16 November); serta Tasikmalaya dan 
Ciamis di Jawa Barat (19-20 November). 

Pemandangan serupa, bahkan lebih 
masif, diyakini juga bisa disaksikan kala Anies 
selanjutnya hadir di kota dan daerah lain. 
Masyarakat di negeri ini begitu merindukan 
perubahan. Sejauh ini harapan tersebut diyakini 
bakal didapatkan pada sosok Anies. 

Pribadi Santun dan Humanis
Banyak cibiran, perundungan (bully), bahkan 

cacian tidak hanya terhadap kinerja, melainkan 
juga langsung menohok ke pribadi Anies. Namun, 
semua itu terbukti tidak mampu mengalihkan 
fokus Anies untuk terus berikhtiar dan bekerja 
memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Pengakuan berupa data statistik bersifat 
kuantitatif tersebut serta deretan penghargaan 
untuk DKI Jakarta pada era kepemimpinan Anies, 
lagi-lagi, merupakan bukti tidak terbantahkan. 

Meski demikian, kata Prof. Didin, faktor 
lain tidak bisa dimungkiri adalah kepribadian 
dan kapasitas personal Anies. Ia bukan tipe 
pendendam bagi pengkritik dan rival politiknya, 
apalagi sampai menyeretnya ke jalur hukum. 
Kepribadiannya menyenangkan, bahkan dinilai 
santun oleh banyak kalangan.

Selain cerdas dan perfeksionis, Anies juga 
mampu menguasai diri dan emosinya. Bisa 
dipahami menilik latar belakang keluarga dan 
basis latar akademiknya di Tanah Air hingga 
meraih gelar doktor ilmu politik dari universitas 
terkemuka di Amerika Serikat. Wajar jika ia 
memiliki kemampuan narasi yang mengagumkan, 
meski beberapa orang atau pihak menjadikannya 
untuk menyerang balik Anies.

‘’Dia terlihat menguasai masalah dan pembicara 
yang sangat menarik buat publik,” kata Didin.

Selain itu, kesan sebagai seorang pemimpin 
yang humanis, yang memikirkan nasib rakyat 
kecil, juga melekat kuat pada diri Anies. Misalnya, 
ujar Didin, ‘’Sadar bahwa sebagian besar 
warganya hanya mampu membeli sepeda motor, 
dia kembali mengizinkan pengendara motor 
untuk melintasi dua jalan protokol, Thamrin dan 
Sudirman, yang waktu era Ahok dilarang.’’

Pada era Anies pula trotoar-trotoar dibikin 
indah dan nyaman bagi pejalan kaki. Infrastruktur 
transportasi dirancang dan dibangun dengan 
mengintegrasikan berbagai tranportasi publik, 
sehingga tidak hanya memudahkan pengguna, 
tapi juga membuat tarifnya lebih murah. Sebuah 
penghargaan kelas dunia menguatkan pengakuan 
atas prestasi ini.

‘’Walaupun transportasi publik itu diawali 
oleh gubernur-gubernur sebelumnya, tetapi yang 
mengintegrasikan menjadi transportasi publik 
yang baik dan ramah adalah Anies,’’ kata Didin 
menjelaskan.

Toleransi antarumat beragama di DKI 
Jakarta juga sangat terawat dan terjaga dengan 
baik pada era Anies. Tidak ketinggalan ia juga 
mewujudkan ruang-ruang publik bagi warga 
untuk bersosialisasi dan mengemukakan 
pendapat. Taman-taman ekologi dan rekreasi nan 
indah dibangun dan ditata rapi. 

Taman Ismail Marzuki (TIM) direnovasi demi 
lebih mewadahi warga untuk mengekspresikan 
kreativitas seni dan budaya. TIM bukan saja 
menjadi ruang yang megah, tetapi juga berwibawa. 
‘’Perkembangan di TIM itu diapresasi oleh 
masyarakat internasional sehingga Jakarta terpilih 
sebagai salah satu kota budaya dunia,’’ kata Didin.

Sang profesor pun tidak lupa menyinggung 
helatan balapan mobil listrik Formula E sebagai 
momentum untuk mengangkat lebih tinggi 
derajat Kota Jakarta di mata dunia dan terbukti 
berhasil. Namun, yang berbeda pandangan dan 
berseberangan pilihan politik justru menjadikannya 
sebagai alat untuk mengkriminalisasi Anies.

Begitu pula Jakarta International Stadium 
(JIS) demi memfasilitasi prestasi sepak bola 
Indonesia, Jakarta khususnya, dengan stadion 
bertaraf internasional dilengkapi segenap fasilitas 
pendukungnya. Yang belum bisa menikmati JIS, 
di Jakarta dibangun lima stadion berstandar FIFA 
di tengah perkampungan warga. Toh, masih saja 
ada yang menyebut JIS belum memenuhi standar 
internasional meski FIFA menyatakan stadion ini 
layak, bahkan hebat dan futuristik.

Dengan semua capaian itu, kata Didin, 
terbukti Anies adalah sosok pemimpin yang 
cerdas. Ia memang berpolitik, tetapi tidak seperti 
politisi yang cenderung berorientasi sempit 
demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. 
Semasa menakhodai DKI Jakarta, fokus Anies 
adalah penduduk, bukan semata warga Ibu Kota. 
Jakarta sebagai kota untuk semua.

‘’Di era Anies, semua orang mengakui bahwa dia 
telah berbuat yang terbaik,’’ kata Didin menegaskan.

Nah, bertolak dari kesimpulan itu Didin 
meyakini, kritik di sana-sini tidak menggoyahkan 
pengakuan Partai NasDem bahwa Anies memang 
layak dimaklumatkan sebagai capres. Sebagai 
sosok yang kenyang pengalaman politik, Ketum 
NasDem Surya Paloh pun menyimpulkannya 
dalam sebuah idiom why not the best? (kba)

Warga menyambut dengan antusias kehadiran Anies Baswedan di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat, 4 November 
2022, pagi. Sambutan hangat warga terus berlangsung ketika Anies dalam perjalanan untuk melaksanakan shalat 
Jumat di Masjid Raya Al Mashun, Medan, yang terletak di seberang Istana Maimun. 

Kebahagiaan dirasakan Anies Baswedan saat bisa hadir kembali untuk bersilaturahmi dan disambut hangat warga 
Palu, Sulawesi Tengah, Jumat, 25 November 2022. ‘’Alhamdulillah, senang sekali dapat kembali bersilaturahmi ke 
Bumi Tadulako. Terima kasih untuk sambutan hangat teman-teman dari Palu dan sekitarnya,’’ katanya.

Kebahagiaan menyelimuti jiwa dan raga Anies Baswedan kala hadir untuk sejumlah agenda kegiatan di Yogyakarta, 
Kamis, 17 November 2022. ‘’Alhamdulillah, senang sekali bisa pulang kampung ke Jogja. Saya tumbuh besar di kota 
ini, dari kecil masih TK sampai kuliah di sini. Yogyakarta,’’ tulis Anies di akun medsosnya. 
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‘’Hanya jalan mendaki 
yang mengantarkan 

ke puncak-puncak baru.’’

Jumat, 11 November 2022. Di Jakarta 
Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, 
Partai Nasional Demokrat (NasDem) 
menghelat peringatan hari ulang 
tahunnya yang ke-11. Anies Baswedan, 

capres yang dideklarasikannya lebih dari sebulan 
sebelumnya, diberikan kesempatan berbicara di 
panggung.

Gubernur DKI Jakarta periode 2017—2022 
itu pun mengucapkan terima kasih kepada 
Partai NasDem dan Ketua Umum Surya Paloh 
yang telah mendeklarasikannya sebagai capres. 
Sebuah keputusan besar yang tidak biasa, bahkan 
berani, yang diibaratkan Anies sebagai perjalanan 
mendaki.

Dalam sebuah perjalanan, demikian Anies, 
ada jalan yang datar, menurun, juga mendaki. Ia 
mengibaratkan perjalanan mendaki gunung di 
malam hari tanpa tahu ke mana ujungnya.

‘’Tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki 
yang mengantarkan ke puncak-puncak baru. 
Hanya jalan mendaki,’’ katanya.

NasDem, ujarnya menambahkan, telah 
memilih mengambil jalan mendaki dan ia 
mendapatkan kehormatan diajak jalan bersama-
sama. ‘’Perjalanan mendaki yang mungkin terjal, 
yang mungkin belum ada peta rutenya. Tapi, 
perjalanan ini adalah perjalanan yang akan 
dicatat oleh sejarah Republik Indonesia.’’

Pada hari yang sama sebelum sambutan di 
JCC Senayan tersebut, melalui akun Instagram 
pribadi, Anies mengucapkan selamat ulang 
tahun untuk Partai NasDem dengan foto dirinya 
bersama Surya Paloh. Dalam unggahannya, Anies 
menyebut Partai NasDem merupakan rumah 
pergerakan yang konsisten menyuarakan aspirasi 
dan kepentingan masyarakat Indonesia.

‘’Gerakan perubahan untuk merestorasi 
apa yang menjadi tujuan dari didirikannya 
Republik ini. Republik ini didirikan untuk 
melindungi setiap anak bangsa, bukan 
sekadar mengejar kesejahteraan tapi juga 
menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia,’’ tulis Anies.

Untuk mewujudkannya, demikian Anies, 
tidak bisa diperjuangkan sendirian, melainkan 
bersama-sama. Bukan semata untuk Partai 
NasDem, tetapi juga untuk Indonesia. ‘’Dirgahayu 
Partai NasDem! It’s Time! Restorasi Indonesia.’’

Penegasan bahwa semua yang diperjuangkan 
itu adalah tentang Indonesia, demi Indonesia, 
disampaikan Anies lagi saat orasi pada ‘Deklarasi 
Forum Ka’bah Membangun dan Forum Ulama 
Membangun’ di Grand Pacific Restaurant & 

Convention Hall, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Rabu, 16 November 2022. 

‘’Saya ingin menggarisbawahi, ini bukan 
tentang Anies. Ini tentang masa depan Indonesia. 
Ini bukan tentang satu orang, tapi ini tentang 
satu generasi. Ini bukan tentang kita membahas 
situasi masa kini, ini adalah tentang masa depan. 
Apa yang kita perjuangan adalah Indonesia yang 
lebih baik,’’ ujar Anies. 

Yang dikerjakan bersama hari ini mungkin 
tidak berdampak langsung, tetapi insya Allah 
bakal dirasakan anak dan cucu pada masa 
mendatang.

Demi mewujudkan hasil pembangunan yang 
dicita-citakan bersama itu, Anies menekankan 
pentingnya persatuan. Tanpa persatuan bakal 
muncul ketimpangan. Namun, untuk mencapai 
persatuan diperlukan terwujudnya keadilan.

‘’Itu kenapa kita berbicara keadilan. Dengan 
menghadirkan keadilan, muncul persatuan. 
Dengan persatuan pembangunan bisa berjalan 
terus menerus. Itu sebuah rangkaian ke depan. 
Jadi kami melihat perjalanan ke depan, insya Allah 
diniatkan dengan baik, oleh orang-orang baik, 
dengan cara yang baik, maka mudah-mudahan 
dan kami yakin Allah akan membukakan pintu,’’ 
kata Anies menguraikan.

Pada forum lain, sebelumnya Anies 
menyatakan bahwa pada 2024 Indonesia 
dihadapkan pada momen persimpangan jalan. 
Oleh karena itu, siapa pun yang menghendaki 
perubahan seyogianya bersiap diri. 

‘’Ini persimpangan jalan. Kita mau jalan 
seperti ini terus atau perubahan. Kalau mau 
perubahan, maka bersiap dan harus siap,’’ katanya 

pada acara ‘Mudafest Konser Satu Bangsa’ oleh 
kader muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 
Sabtu, 29 Oktober 2022, yang diikuti kbanews.
com melalui siaran langsung kanal YouTube milik 
PKSTV.

Perubahan, demikian Anies, tidak datang 
otomatis melainkan harus diperjuangkan. Yang 
menginginkan perubahan harus bersiap diri 
mengantisipasi ikhtiar perubahan pada 2024 
tersebut.

Dalam rangka mengikhtiarkan perubahan 
itu, elite Partai NasDem dan Anies semakin intens 
melakukan dialog konstruktif dengan Partai 
Demokrat dan PKS untuk mematangkan Koalisi 
Perubahan menghadapi kontestasi politik 2024. 
Tentang calon wakil presiden (cawapres) yang 
bakal mendampingi Anies juga dibicarakan meski 
sejumlah elite partai-partai tersebut mengaku 
tidak masalah jika, pada akhirnya, cawapres yang 
dipilih Anies bukan kader mereka.

Soal penentuan cawapres, Anies 
mengatakan tidak mematok waktu pasti, 
melainkan tergantung dinamika politik 
yang bakal terjadi. Meski demikian, ia telah 
mengantongi sejumlah kriteria yang harus 
dimiliki calon pendampingnya. 

Menurut Anies, yang pertama sosok 
cawapresnya harus mampu berkontribusi untuk 
kemenangan dalam kontestasi politik (Pilpres 
2024) dan membantu stabilitas koalisi partai 
pendukung. Kedua, untuk stabilitas politik, dan 
ketiga, untuk efektivitas pemerintahan. 

‘’Kriterianya tiga itu,’’ ujar Anies kepada awak 
media usai ‘Diskusi Kebangsaan Demi Indonesia’ 
di Jakarta, Sabtu, 29 Oktober 2022, malam. (kba)

Jalan Mendaki demi Perubahan
Anies Baswedan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Ke-11 Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, Jumat, 11 November 2022. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

ANIES & KRITERIA CALON WAPRESNYA
Berkontribusi untuk 
memenangkan 
kontestasi politik dan 
membantu stabilitas 
koalisi partai 
pendukung.

Berkontribusi untuk 
stabilitas politik.

Berkontribusi 
untuk efektivitas 
pemerintahan. 
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Diyakini bakal banyak partai 
politik serta kader-kadernya 

memilih langkah cerdas 
dan tepat mengusung Anies 
Baswedan sebagai capres. 

Beberapa pihak menilai keputusan 
NasDem mencapreskan Anies 
Baswedan sebagai langkah yang 
berisiko bagi partai pimpinan Surya 
Paloh tersebut. Namun, banyak 

yang justru berpendapat NasDem melakukan 
langkah yang tidak hanya berani, tetapi juga tepat 
dan cerdas.

‘’Deklarasi yang luar biasa berani. Kita harus 
mengakui NasDem adalah partai cerdas dengan 
memilih calon pemimpin cerdas,’’ kata akademisi 
Muhammadiyah Edi Sugianto kepada KBA 
News.

Wakil Rektor Institut Al Ghurabaa, Jakarta 
Timur, itu pun optimistis langkah itu berdampak 
positif pada elektabilitas Partai NasDem. 
Masyarakat yang benar-benar rindu perubahan 
menuju Indonesia yang lebih baik bakal 
memberikan suaranya ke partai tersebut.

‘’Tentu efek Anies Baswedan sangat 
berpengaruh pada elektabilitas NasDem. Jadi, 
menurut saya, antara Anies dan NasDem adalah 
simbiosis mutualisme politik yang anggun,’’ kata 
Edi.

Tidak menampik hasil sejumlah survei 
tentang efek pencapresan Anies terhadap 
elektabilitas NasDem, tetapi Edi justru meyakini 
deklarasi itu akan membuat lebih banyak partai 
politik tertarik berkoalisi dengan NasDem.

‘’Meskipun masih banyak yang malu-malu 
kucing, pelan tapi pasti banyak partai yang tertarik 
dengan elektabilitas Anies. Mengapa? Karena 
mereka melihat fakta bahwa Anies sedang ‘naik 
daun’ dan sangat dicintai masyarakat Indonesia 
saat ini,’’ katanya menguraikan.

Di sisi lain, Edi meyakini perjalanan 
Anies menuju kontestasi politik 2024 bakal 
menghadapi banyak rintangan. Pasti ada pihak-

pihak yang tidak senang, bahkan berusaha sekuat 
tenaga menjegal Anies.

‘’Masih banyak buzzer bayaran dari lawan 
politik Anies. Jadi tantangannya, menurut saya, 
Anies dan para pendukungnya mesti berhati-
hati dan terus bersikap bijak. Jangan kebencian 
dibalas kebencian. Biarlah mereka capek sendiri,’’ 
ujar Edi.

Ia berharap, jika diberikan amanat sebagai 
presiden, Anies benar-benar menjadi pemimpin 
yang memperjuangkan kepentingan masyarakat 
kecil di Tanah Air dan tidak bersekongkol dengan 
oligarki. Pun, Anies mampu mengubah wajah 
Indonesia di mata dunia sebagai bangsa yang 
berwibawa.

Senada disampaikan Lalu Pujo Basuki – 
Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Ia meyakini Ketum NasDem Surya Paloh sudah 
menimbang matang sebelum mendeklarasikan 
Anies sebagai capres.

‘’Beliau tahu dan paham perkembangan 
politik di tingkat grassroot (akar rumput),’’ 
katanya kepada KBA News.

Mendeklarasikan Anies sebagai capres 
mendahului partai-partai politik lain, ujarnya 
menambahkan, adalah langkah cerdas. Sudah 
menjadi karakter politik masyarakat Indonesia 
bahwa mereka akan melirik partai-partai yang 
serius dan sungguh-sungguh mencalonkan tokoh 
yang mereka figurkan menjadi capres.

Lalu Pujo tetap meyakini keputusan 
mencapreskan Anies bakal berpengaruh positif 
pada elektabilitas NasDem dan partai-partai lain 
yang nantinya ada dalam koalisi. ‘’Fenomena ini 
sangat terasa di daerah, termasuk di NTB,’’ tuturnya.

Menurut dia, terkait partai-partai politik lain 
yang dimungkinkan bergabung atau tidak untuk 
bersama-sama mengusung Anies sebagai capres 
di Pilpres 2024, itu sangat tergantung pada 
orientasi ketumnya. 

‘’Kalau orientasi ketumnya sesaat, tentu 
dia akan mengambil keputusan yang lain dari 
NasDem. Tapi fakta di lapangan bahwa konstituen 
partai-partai politik sekarang justru terang-

terangan mendukung Anies walaupun para elite-
nya masih wait and see.’’

Realitas di lapangan membuktikan 
pernyataan Lalu Pujo. Meski para elite mereka 
memberikan klarifikasi dan sanggahan, di Jakarta, 
Yogyakarta, dan sejumlah daerah lain tidak sedikit 
kader partai-partai lain di luar NasDem, Demokrat, 
dan PKS (yang terus intens memantapkan koalisi) 
terang-terangan menyatakan diri dalam wadah 
relawan pendukung Anies.

Fenomena tersebut diyakini Lalu Pujo bakal 
terus terjadi. Dukungan kepada Anies dari kader-
kader partai lain akan semakin masif di berbagai 
daerah di Tanah Air.

‘’Harapan kami, menghadapi Pilpres 
2024 tim Anies, terutama tim IT (Information 
Technology)-nya harus lebih hebat dari tim IT 
KPU sekalipun. Karena sudah dua periode kita 
pemilu, pemenangnya itu tergantung siapa 
yang menghitung, bukan tergantung banyak 
pendukungnya. Menurut saya sebagai orang 
kampung, hanya satu yang bisa mengalahkan 
Anies, yakni kecurangan,’’ kata Lalu Pujo.

Dari hari ke hari, tekad kuat mengantarkan 
Anies menduduki kursi RI-1 demi Indonesia 
yang lebih baik dan bermartabat semakin 
masif di sejumlah daerah. Demikian pula yang 
digelorakan tokoh agama di DKI Jakarta Habib 
Yahya bin Yahya.

‘’It’s the time for Restorasi Indonesia. Sekarang 
waktunya melakukan perubahan besar-besaran 
di Indonesia,’’ katanya kepada KBA News.

Menurut dia, semua orang baik yang ikut 
berpolitik seperti Anies harus dikawal. Jangan 
dibiarkan berjuang sendiri. Masyarakat juga 
sudah semakin cerdas menghindari politik uang 
dari para politisi dengan harta melimpah yang 
berniat buruk membodohi warga.

Orang-orang baik, demikian Habib Yahya, 
juga harus ikut berpolitik demi mengawal semua 
produk perundang-undangan yang akan dibuat 
pemerintah di pusat maupun daerah.

‘’Semoga Allah SWT meridhoi semua yang 
mempunyai niat baik kepada negara Republik 
Indonesia ini,’’ ujarnya. (kba)

Simbiosis Mutualisme 
nan Anggun

Anies Baswedan disambut hangat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berkunjung ke Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2022. Foto kanan: Silaturahmi Anies 
di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu, 30 Oktober 2022, disambut hangat Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri) dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan (kanan).
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Masih banyak buzzer bayaran 
dari lawan politik Anies. Jadi 

tantangannya, menurut saya, Anies dan 
para pendukungnya mesti berhati-
hati dan terus bersikap bijak. Jangan 
kebencian dibalas kebencian. Biarlah 
mereka capek sendiri.

EDI SUGIANTO
WAKIL REKTOR 
INSTITUT AL 
GHURABAA, 
JAKARTA TIMUR

Kalau orientasi ketumnya sesaat, 
tentu dia akan mengambil 

keputusan yang lain dari NasDem. Tapi 
fakta di lapangan bahwa konstituen 
partai-partai politik sekarang justru 
terang-terangan mendukung Anies 
walaupun para elite-nya masih wait and 
see.

LALU PUJO BASUKI
KETUA DEWAN ALIANSI 
MASYARAKAT ADAT 
LOMBOK TENGAH, NTB

It’s the time for Restorasi Indonesia. 
Sekarang waktunya melakukan 

perubahan besar-besaran di Indonesia... 
Semoga Allah SWT meridhoi semua yang 
mempunyai niat baik kepada negara 
Republik Indonesia ini.

HABIB YAHYA BIN YAHYA

TOKOH AGAMA
DKI JAKARTA
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Segmen pemilih rasional 
menentukan pilihan 

politiknya berdasarkan 
pertimbangan integritas, 

kapasitas, dan kompetensi 
seorang kandidat. 

Rekam jejak kandidat pun 
menjadi pertimbangan 

sangat penting. 

Sebuah survei nasional bertajuk 
‘Pemilih Muda dan Pemilu 2024: 
Dinamika dan Preferensi Sosial 
Politik Pascapandemi’ dilakukan 
lembaga sangat kredibel Center 

for Strategic and International Studies 
(CSIS), Agustus tahun ini. Hasilnya, sangat 
mencengangkan!

Jika berhadapan head-to-head dengan 
Ganjar Pranowo untuk kursi Presiden RI, Anies 
Baswedan unggul dengan 47,8 persen suara, 
sedangkan Ganjar 43,9 persen. 

Survei CSIS ini dilakukan pada 8-13 
Agustus 2022 terhadap 1.200 responden di 34 
provinsi dengan multistage random sampling 
untuk penarikan sampelnya. Proses kendali 
mutu dengan analisis data valid 1.192 sampel. 
Tingkat penyimpangan (margin of error) 
dipatok lebih kurang 2,84 persen dengan 
tingkat kepercayaan 95 persen.

‘’Usia rata-rata anak muda yang mengikuti 
survei 17–39 tahun,” kata Ketua Departemen 
Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya 
Fernandes dalam diskusi yang disiarkan akun 
YouTube CSIS, Senin, 26 September 2022. 

Usia 17–39 tahun tergolong sebagai 
populasi pemilih muda. Mereka terdiri atas 
‘Generasi Z’ yang berusia 17 hingga 24 tahun 
dan ‘Generasi Milenial’ pada rentang usia 24 
hingga 39 tahun.

Keunggulan Anies atas Ganjar di kalangan 
pemilih muda tersebut tidak mengejutkan 
Hendri Satrio. Pengamat politik sekaligus 
pemimpin lembaga survei Kedai Kopi ini 
mengatakan, survei CSIS yang menitikberatkan 
pada pandangan kaum milenial sudah tepat. 

Menurut Hendri, hasil survei itu 
menandakan bahwa Anies layak disebut sebagai 
tokoh perubahan yang diinginkan kaum muda. 
‘’Anies bukan saja paket lengkap capres, tapi 
juga simbol pergerakan perubahan,” katanya 
kepada KBA News, Selasa, 27 September 2022.

Meski layak disematkan sebagai tokoh 
perubahan, Hendri tidak sependapat jika Anies 
dikatakan berseberangan, bahkan berlawanan 
atau antitesis, dengan Presiden Jokowi.

‘’Walaupun kantornya berseberangan 
(Kantor Gubernur DKI dan Istana Kepresidenan), 
dibandingkan calon-calon lain, yang jelas citra 
yang dimiliki Anies adalah tokoh yang berada di 
luar pemerintahan,” kata Hendri menjabarkan.

Mengharapkan perubahan dari sosok 
berprestasi memang rasional. Hasil survei Voxpol 
Center Research & Consulting pada 22 Oktober– 
7 November 2022 terhadap 1.220 responden 
berusia lebih dari 17 tahun juga menguatkannya. 
Ini sekaligus membuktikan bahwa Partai NasDem 
mengambil langkah yang tepat mendeklarasikan 
Anies sebagai capres.

Dalam survei Voxpol Center bertajuk 
‘Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres-

Cawapres Pilpres 2024’ yang dipublikasikan 
pada Jumat, 18 November 2022, Anies 
mencatatkan elektabilitas tertinggi (26,1 
persen) pada simulasi pertanyaan tertutup. 
Berikutnya ada nama Ganjar (25 persen), 
Prabowo Subianto (20,7 persen), Gubernur 
Jawa Barat Ridwal Kamil (6,1 persen), dan 
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti 
Yudhoyono (AHY) dengan 3,4 persen.

Survei Voxpol Center juga merilis hasil riset 
tentang persaingan pasangan capres-cawapres. 
Hasilnya, Anies-AHY menang atas pasangan-
pasangan lainnya, khususnya dalam skenario 
empat, tiga, serta dua poros koalisi.

Simulasi dua poros menghasilkan pasangan 
Anies-AHY yang didukung NasDem-Demokrat-
PKS unggul telak dengan 50,7 persen kontra 
pasangan Ganjar–Puan Maharani dengan 
elektabilitas 32,6 persen meskipun didukung 
koalisi besar PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, PPP, 
dan PAN.

Hasil simulasi juga mengunggulkan Anies-
AHY dengan elektabilitas 49,4 persen jika 
dihadapkan dengan Prabowo–Puan Maharani 
(32,8 persen).

Sedangkan untuk simulasi tiga poros, 
Anies-AHY yang didukung NasDem-Demokrat-
PKS masih unggul (37,3 persen) melawan 
Ganjar–Airlangga Hartarto (28 persen) yang 
didukung Golkar-PAN-PPP. Pun, Anies-AHY 
tetap unggul atas Prabowo–Puan (23,4 persen) 
yang didukung koalisi PDI-P-Gerindra-PKB.

Untuk simulasi empat poros, lagi-lagi Anies-
AHY unggul (38,4 persen) menghadapi Puan–
Andika Perkasa (6,9 persen) yang didukung 
PDI-P; pasangan Airlangga–Ridwan Kamil (5 
persen) sokongan Koalisi Indonesia Bersatu/
KIB (Golkar-PAN-PPP); serta Prabowo–
Khofifah Indar Parawansa (33,8 persen) yang 
diusung Gerindra-PKB.

Bahkan, Anies-AHY tetap unggul (32 
persen) ketika kombinasi pasangan capres-
cawapres dari KIB diganti menjadi Ganjar-
Erick Thohir (29,5 persen) serta Gerindra-PKB 
mengusung Prabowo-Muhaimin Iskandar (25,5 
persen). Sementara, jika PDI-P menandemkan 
Puan dengan Andika cuma meraup 3,1 persen.

Asa Milenial dan 
Suara Rasional Masyarakat

Bersama sejumlah anak muda, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membaca buku di dalam kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta jurusan Stasiun Bundaran HI—Lebak 
Bulus menandai peluncuran kampanye #RuangBacaJakarta, gerakan membaca di ruang-ruang publik Jakarta, Minggu, 8 September 2019. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

PERGERAKAN POSITIF ELEKTABILITAS ANIES

CENTER FOR STRATEGIC AND 
INTERNATIONAL STUDIES (CSIS)

47,8% 43,9%

* Head-to-head, survei pada 8-13 Agustus 2022 
dengan 1.200 responden di 34 provinsi.

VOXPOL CENTER 
RESEARCH & CONSULTING

INDOPOL

INDIKATOR POLITIK INDONESIA

* Simulasi pertanyaan tertutup Survei pada 22 Oktober–7 November 
2022 dengan 1.220 responden berusia lebih dari 17 tahun. 

* Survei 8-14 November 2022 dengan 1.240 responden 
di 34 provinsi.

* Rilis Desember 2022 hasil survei 
30 Oktober-5 November 2022 dengan 1.220 responden 
WNI berusia 17 tahun ke atas.
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Dari gambaran hasil-hasil tersebut, kata 
Direktur Eksekutif Voxpol Center Syarwi 
Pangi Chaniago melalui keterangan tertulis, 
‘’Ini berarti pasangan Anies-AHY berpotensi 
menang pilpres satu putaran.’’

Mengapa dukungan kepada Anies begitu 
dominan? 

Menurut Pangi, Anies dipilih karena alasan 
rasional. Ia dinilai berprestasi saat menjadi 
Gubernur DKI Jakarta. Publik melihat bukti 
nyata kinerja dan capaiannya. 

Segmen pemilih rasional, demikian Pangi, 
menentukan pilihan politiknya berdasarkan 
pertimbangan integritas, kapasitas, serta 
kompetensi. Oleh karena itu, bagi pemilih 
rekam jejak seorang kandidat menjadi 
pertimbangan yang sangat penting.

‘’Dalam temuan survei ini, ketika kita tanya 
ke responden apa alasan ibu/bapak/saudara 
memilih calon presiden? Sebesar 21,2 persen 
menjawab Anies Rasyid Baswedan adalah 
gubernur berprestasi,’’ kata Pangi dalam 
keterangan tertulis, Selasa, 29 November 2022.

Model pertanyaan serupa, sebanyak 42,0 
persen responden memilih berdasarkan alasan 
sosiologis bahwa Ganjar dianggap ‘dekat 
dengan rakyat’. Sedangan 35,4 persen yang 
memilih Prabowo lebih ke faktor psikologis 
dengan menyebut Ketum Partai Gerindra dan 
Menhan RI itu sebagai ‘pemimpin yang tegas’.

Semua mafhum, rasionalitas berdasarkan 
rekam jejak dan bukti nyata atas berbagai 
capaian kinerja adalah fakta yang tidak 
terbantahkan. Sedangkan pertimbangan 
sosiologis dan psikologis lebih condong 
merujuk ke sebatas persepsi individu.

Sementara itu, Pangi juga menyoroti posisi 
cawapres pada Pilpres 2024. Disebutkan, 
cawapres bakal menjadi faktor penentu ketika 
para capres dalam kontestasi politik itu dinilai 

setara atau tidak ada yang lebih menonjol. 
‘’Kandidat berlatar belakang militer seperti 

AHY unggul karena alasan psikologis, yaitu 
tegas,’’ ujar Pangi.

Tak Terpengaruh ‘Endorsement’
Yang juga menarik dikaji dari hasil survei 

Voxpol Center Research & Consulting tersebut, 
ternyata mayoritas publik tidak terpengaruh 
oleh arah dukungan maupun endorsement 
(restu) Presiden Jokowi kepada kandidat 
capres tertentu. 

Sebanyak 65,7 persen menyatakan tidak 
terpengaruh oleh arah dukungan Jokowi 
berbanding hanya 25 persen yang mengatakan 
terpengaruh. Sedangkan 9,3 persen responden 
menyatakan tidak tahu atau belum menentukap 
sikap.

‘’Artinya, ketika Pak Jokowi meng-endorse 
siapa nanti, tetap masyarakat sudah punya 
pilihan sendiri,’’ kata Pangi saat publikasi 
hasil riset di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 18 
November 2022.

Ia menjabarkan, dari persentase utama 
yang terpengaruh oleh arah dukungan Jokowi, 
sebanyak 32,1 persen responden cenderung 
memilih Ganjar, kemudian 22,3 persen memilih 
Anies, dan 18,7 persen ke Prabowo.

Oleh karena itu, kata Pangi, ‘’Kalau ada 
anggapan Anies antitesis Jokowi, itu enggak 
ketemu dari data kita. Buktinya, kalau misalnya 
pengaruh Pak Jokowi yang 25 persen tadi, 
ternyata di situ ada pemilih Anies.’’

Survei Voxpol ini juga menghasilkan temuan 
bahwa mayoritas publik (20,6 persen responden) 
memandang yang paling ideal bagi capres-
cawapres adalah kombinasi militer-sipil.

Didapati responden yang terpengaruh arah 
dukungan Jokowi cenderung memilih Ridwan 
Kamil (6 persen), Puan (5,6 persen), AHY (4,6 

persen), Andika Perkasa (3,3 persen), Sandiaga 
Uno (2,3 persen), Erick Thohir (1 persen), dan 
Airlangga (0,3 persen).

Pergeseran Pendukung dan Tren Kenaikan
Orang boleh berpendapat macam-macam. 

Namun, nyata terbukti langkah NasDem 
mencapreskan Anies Baswedan tidak salah. 
Justru ini langkah tepat sekaligus cerdas.

Dalam jajak lembaga survei Indopol pada 
8-14 November 2022 yang melibatkan 1.240 
responden di 34 provinsi, Anies berjaya di 
posisi teratas dengan dukungan 25,09 persen 
suara berbanding 22,03 persen untuk Ganjar 
dan 13,50 persen untuk Prabowo.

Survei ber-multistage random sampling 
tersebut dilakukan dengan wawancara 
langsung atau tatap muka. Sedangkan margin 
of error dipatok sebesar 2,85 persen dengan 
tingkat kepercayaan 95 persen.

Pada awalnya responden diberi pertanyaan 
terkait sosok atau tokoh nasional yang dinilai 
layak menjadi pemimpin atau Presiden RI 
pada 2024. Dalam hal ini, responden diminta 
menjawab secara terbuka, tanpa diberikan 
nama maupun foto sosok atau tokoh nasional 
yang potensial tampil sebagai capres. Tampillah 
nama Anies di posisi teratas.

‘’Ada pergeseran peta dukungan publik 
mulai November 2021 hingga November 2022 
ini. Di November 2022 ini, nampak figur Anies 
Baswedan mendapatkan apresiasi sebesar 
25,09 persen,’’ kata Direktur Eksekutif Indopol 
Ratno Sulistiyanto dalam rilis survei, Senin, 28 
November 2022.

Ia tidak menafikan pergeseran dukungan 
kepada Anies terjadi usai deklarasi capres oleh 
Partai NasDem. Deklarasi NasDem menjelma 
sebagai momentum politik berbuah lonjakan 
suara bagi Anies.

‘’Di November 2022 ini, sebenarnya semua 
naik tapi ada pergeseran dukungan, ada apa 
di situ, kira-kira dugaan kami karena ada 
deklarasi NasDem di 3 Oktober. Jadi selang 
waktu satu bulan itu Anies mendapatkan 
momentum politik. Ini lonjakannya tinggi, dari 
Juni 2022 sebesar 16,42 persen naik menjadi 
25,09 persen,’’ ujar Ratno menguraikan.

Ia memahami fenomena itu. Wajar karena 
hanya Anies yang mendapatkan momentum 
politik, sementara Prabowo masih biasa-biasa 
saja meski telah memaklumatkan capres dari 
Gerindra.

Untuk kategori ini, responden juga 
menyebutkan nama Ridwan Kamil (3,9 persen), 
Jokowi (2,6 persen), Sandiaga Uno (1,54 persen), 
Susilo Bambang Yudhoyono (1,06 persen), dan 
Puan (0,98 persen) beserta nama-nama lain 
peraih dukungan di bawah 1 persen. Akumulasi 
nama-nama lain yang kurang memenuhi 
syarat didata sendiri sebesar 2,20 persen. Yang 
menjawab tidak tahu 22,11 persen.

Dalam survei tersebut, Indopol 

memberikan pertanyaan serupa tetapi 
melengkapinya dengan 16 nama tokoh yang 
berpotensi maju sebagai capres. Hasilnya, 
Anies tetap teratas dengan dukungan 30,33 
persen suara, disusul Ganjar 25,53 persen, dan 
Prabowo 15,37 persen. 

Kemudian ada nama Ridwan Kamil 4,88 
persen, Sandiaga 2,68 persen, Andika 1,71 
persen, AHY 1,54 persen, Muhaimin 1,30 
persen, Erick Thohir 1,22 persen, Puan 0,98 
persen serta nama-nama lain dengan dukungan 
di bawah 1 persen. Untuk nama-nama lain 
yang tidak ada dalam daftar 1,46 persen. Yang 
menjawab tidak tahu 10,81 persen.

Sementara itu, hasil survei Indikator Politik 
Indonesia pada 30 Oktober—5 November 2022 
menempatkan elektabilitas Ganjar di posisi 
teratas. Namun, ia mengalami tren penurunan 
dukungan. Sedangkan tren dukungan kepada 
Anies justru meningkat tajam.

Untuk simulasi tiga nama capres, Ganjar 
mendapatkan 33,9 persen, dikuntit Anies (32,2 
persen) dan Prabowo yang terpaut cukup jauh, 
23,9 persen. Persentase dukungan untuk Anies 
ini mengejutkan mengingat dalam hasil survei 
yang dirilis pada September 2022 ia masih di 
bawah Prabowo.

Pada hasil survei September itu, Ganjar 
berada pada angka 36,2 persen, Prabowo 
29,1 persen, dan Anies 25,7 persen. Bisa 
disimpulkan kenaikan dukungan untuk Anies 
meningkat pesat dalam tiga bulan terakhir. 

Dalam rilis hasil survei secara daring, 
Kamis, 1 Desember 2022, Direktur Eksekutif 
Indikator Politik Indonesia Burhanuddin 
Muhtadi mengatakan, merosotnya elektabilitas 
Prabowo karena dinilai kinerjanya tidak 
bersentuhan langsung dengan masyarakat. 
Beda dengan Ganjar yang gubernur dan Anies 
yang juga pernah menjabat gubernur.

‘’Beliau (Prabowo) bukan kepala daerah. 
Beliau seorang menteri pertahanan yang 
sangat fokus pada kinerjanya. Kinerjanya juga 
sangat spesifik kan, lain dengan Anies atau 
Ganjar yang ruangnya lebih leluasa untuk 
tampil bersama publik,’’ kata Burhanuddin.

Di sisi lain, ujarnya menambahkan, publik 
mempersepsikan Prabowo sebagai figur lama 
pada kontestasi pilpres. Nah, ketika ada tokoh 
baru seperti Anies muncul, dukungan suara 
untuk Prabowo pun terpengaruh dan menurun.

‘’Karena basis Pak Prabowo dengan Anies 
mirip, maka sebagian pendukung Pak Prabowo 
mulai pindah terutama ke Anies, terutama lagi 
setelah deklarasi (Anies sebagai capres oleh Partai 
NasDem),’’ kata Burhanuddin menguraikan.

Survei Indikator Politik Indonesia dengan 
metode multistage random sampling ini 
melibatkan 1.220 responden WNI berusia 17 
tahun ke atas. Margin of error ditentukan sekitar 
2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen 
dan menerapkan kendali quality control sehingga 
dimungkinkan nirkesalahan. (kba)

Anies Baswedan dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim di sela-sela kesibukan 
menyongsong G20 di Nusa Dua, Bali, Minggu, 13 November 2022. Mereka bertukar pikiran tentang kondisi 
demokrasi dan percaturan global, situasi ekonomi dunia, perkembangan terkini di Tanah Air, dan berbagi cerita 
tentang transformasi di Jakarta selama lima tahun terakhir. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disambut hangat penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, 
Cipayung, Jakarta Timur, Senin, 1 Januari 2018. Pada hari pertama Tahun Baru 2018, Anies memilih berinteraksi 
dengan para orang tua mulia yang tak sempat menua di tengah kehangatan keluarga kandungnya terkasih. Di panti 
ini kehangatan itu diusahakan hadir menemani. FOTO: FACEBOOK KHAIRUDDIN SAFRI 

Anies Baswedan bersilaturahmi dan sarapan bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebelum berangkat 
bersama ke acara puncak Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 15 November 
2022. Mereka berbagi pengalaman terkait transportasi publik serta bincang-bincang ringan lainnya. Keduanya juga 
saling memuji terkait pengelolaan kota. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN
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Sodorkan rekam jejak, 
bukan visi-misi. Banyaklah 
berbicara tentang hal-hal 

positif dan jangan menjelek-
jelekkan. Jika dijelek-

jelekkan, jawablah dengan 
‘Assalamu’alaikum’. 

Dalam sejumlah kesempatan, 
Anies Baswedan menekankan 
relawannya agar tidak fokus 
menawarkan visi dan misi kepada 
masyarakat, melainkan rekam 

jejak. Relawan dan masyarakat pendukung juga 
diajak selalu berperilaku santun, menjauhi hoaks, 
serta permusuhan dengan menjelekkan orang, 
pihak, maupun kandidat pemimpin lain yang 
beda pandangan dan pilihan politik.

Visi dan misi, demikian Anies, bisa dikarang 
serta bisa dibuatkan orang lain. Visi dan misi tidak 
bisa diuji, sementara rekam jejak bisa karena 
konkret adanya, bisa dilihat serta dirasakan 
langsung oleh masyarakat.

‘’Yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya 
yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam 
jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau 
visi yang menyusun tidak perlu siapin bukti. Yang 
menentang juga tidak bisa siapkan buktinya,’’ 
katanya saat memberikan sambutan dalam 
Deklarasi Relawan IndonesiAnies di Jakarta 
Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu, 
2 November 2022.

Menurut Anies, kinerja dan capaiannya 
sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan 
bukti rekam jejak yang bisa disampaikan 
kepada masyarakat. Ketika menakhodai Ibu 
Kota, ia membeberkan bahwa semua rencana 
pembangunan dan eksekusinya diikhtiarkan 
selalu berlandaskan prinsip keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat.

‘’Saat kami (bersama Wagub Ahmad 
Riza Patria) selesai bertugas di Jakarta, saya 
sampaikan saat pidato penutupan bahwa saya 
tidak akan berbicara panjang tentang apa yang 
sudah dibangun di Jakarta. Biarlah kenyataan itu 

yang bercerita dengan amat panjang tentang apa 
yang dikerjakan di Jakarta,’’ kata Anies.

Pernyataan di acara Deklarasi Relawan 
IndonesiAnies tersebut menggemakan kembali 
yang disampaikan Anies beberapa hari 
sebelumnya pada ‘Mudafest Konser Satu Bangsa’ 
yang dihelat kader-kader muda Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS).

Kepada kader-kader muda PKS, Sabtu, 29 
Oktober 2022, Anies mengatakan, dalam memilih 
pemimpin, yang pertama layak ditanyakan 
adalah rekam jejak, bukan visi dan misi. Mengapa 
demikian? 

Visi dan misi, ujar Anies, bisa berupa 
imajinasi yang sangat mungkin siapa pun 
mampu mengarangnya dan belum tentu pula 
dilaksanakan. ‘’Menyusun visi dan misi tidak 
kredibel sama sekali bila tidak ditopang dengan 
yang namanya rekam jejak. Anda bisa membawa 
karangan siapa pun dan katakan ini visi misi saya.’’

Ia pun menyodorkan cara mengkaji rekam 
jejak seorang calon pemimpin, yaitu dengan 
mengulas aktivitas yang bersangkutan sejak 
masih muda. ‘’Umur 20-an, 30-an, apa yang 
dilakukan. Dari situ terlihat ini orang bekerja 

untuk republik, untuk masyarakat, atau untuk 
dirinya sendiri. Kerja untuk kumpulkan kekayaan 
atau manfaat bagi masyarakat,’’ kata Anies.

Tentang pentingnya rekam jejak seorang 
calon pemimpin itu bergaung lagi saat Anies 
berpidato pada Deklarasi Forum Ka’bah 
Membangun dan Forum Ulama Membangun di 
Grand Pacific Restaurant & Convention Hall, Mlati, 
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Rabu, 16 November 2022.

Tentang rekam jejaknya selama memimpin 
DKI Jakarta, Anies tidak menutup mata dan telinga 
bahwa banyak kritikan, kecaman, bahkan hujatan 
dialamatkan kepadanya. Ia tidak mempersoalkan 
semua itu asalkan disertai bukti.

Dalam kesempatan itu, Anies juga 
menyinggung soal rekam jejak. Dia mengatakan 
apabila ada tuduhan-tuduhan kepadanya maka 
harus disertai dengan bukti.

Padahal, kata Anies, ‘’Buktinya gampang. 
Lihat saja di Jakarta, Jakarta sudah mengerjakan 
lima tahun, silakan tengok dan alhamdulillah yang 
dijanjikan, dengan izin Allah, tertunaikan semua.’’

Anies tidak asal klaim. Fakta di lapangan 
membuktikan ucapannya. Begitu pula 

hasil sejumlah survei yang dilakukan dan 
dipublikasikan sebelum maupun setelah ia 
menuntaskan amanat sebagai Gubernur DKI 
Jakarta.

Di forum itu pula Anies menyatakan bahwa 
relawannya bukan pembelah bangsa, melainkan 
relawan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ia 
mengajak relawannya banyak berbicara tentang 
hal-hal positif dan tidak menjelekkan calon lain. 

‘’Kita rombongan yang mempersatukan. 
Jangkau semuanya. Tidak perlu menjelekkan 
siapa pun. Biasanya yang menjelekkan itu, 
biasanya sedang jelek. Kalau yang sudah baik 
tidak perlu menjelekkan yang lain. Tunjukkan 
saja kebaikannya. Kalau sudah baik buat apa 
menunjukkan yang jelek. Kita tinggal tunjukkan 
kebaikannya,” kata Anies menguraikan. 

Bagaimana jika relawan Anies yang diserang 
dan dijelek-jelekkan?

‘’Janji sama saya, semua relawan jangan 
terbawa, ikut-ikutan menjelekkan. Bila kita 
dijelekkan, dijawab ‘Assalamu’alaikum’. Sampai-
kan ke semua bahwa kita ingin bersatu, bekerja 
bersama. Ini adalah ikhtiar untuk semua,’’ ujar 
Anies. (kba)

Anies Baswedan merespon sambutan hangat hadirin pada Deklarasi Relawan IndonesiAnies di Jakarta Convention 
Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu, 2 November 2022. FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

Dari Anies untuk Relawan

P enilaian positif masyarakat 
ini berpeluang menjadi bekal 

politik sekaligus catatan track record 
kepemimpinan Anies yang memadai, 
untuk maju dalam beragam kontestasi 
politik ke depan.

KHOIRUL UMAM
DIREKTUR EKSEKUTIF 
INDOSTRATEGIC

REKAM JEJAK KEPUASAN 
TERHADAP KINERJA ANIES

Survei Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) 
yang dipublikasikan pada Senin, 14 November 2022 —hampir sebulan 

setelah Anies Baswedan merampungkan amanat memimpin DKI Jakarta— 
menunjukkan tingkat kepuasan warga DKI terhadap kinerja Gubernur Anies 

dan Wagub Ahmad Riza Patria.

77%

15,3%

0,9%

6,8% *) Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka, 8-16 Oktober 2022. Sampel diambil dari seluruh kota atau 
kabupaten di Provinsi DKI Jakarta yang terdistribusi secara proporsional dengan 1.200 responden pemilik hak suara 
dalam pemilu dipilih acak bertingkat (multistage random sampling). Margin of error lebih kurang 2,8 persen pada 
tingkat kepercayaan 95 persen.

KEPUASAN TERHADAP PROGRAM UNGGULAN

PUAS 

KURANG PUAS 

SANGAT TIDAK PUAS

TIDAK MENJAWAB 

FORMULA E

JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM (JIS)

TRANSPORTASI UMUM TERINTEGRASI (JAKLINGKO)

LAINNYA

RUANG PUBLIK TERPADU
RAMAH ANAK (RPTRA)

58,2%
PUAS 

16,2%
SANGAT PUAS 

16,1%
SANGAT PUAS 

81,1%
KARTU KESEJAHTERAAN

2,2%
SANGAT TIDAK PUAS 

6,9%
KURANG PUAS

4,6%
KURANG PUAS

67,1%
NATURALISASI SUNGAI

18,3%
KURANG PUAS 

64,9%
CUKUP PUAS 

68,9%
CUKUP PUAS 

78,8%
REVITALISASI TAMAN 
ISMAIL MARZUKI (TIM)

17,7%
SANGAT PUAS 

0,3%
SANGAT TIDAK PUAS

0,3%
SANGAT TIDAK PUAS

70%
CUKUP PUAS 
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Tidak menantang, melainkan 
menjawab dengan berbicara 
sejujurnya. Begitulah Anies 
Baswedan ketika dihantam tuduhan 
saat menjabat Gubernur DKI 

Jakarta ia memanfaatkan buzzer atau pasukan 
berbayar di dunia maya untuk bertarung di media 
sosial (medsos) demi memengaruhi maupun 
membentuk opini positif publik .

‘’Saya menjawab dengan rekam jejak. Jawab 
besok belum tentu, yang sudah saja. Apakah 
selama saya bertugas menggunakan buzzer? 
Apakah menggunakan pasukan berbayar 
untuk bertempur di social media? Enggak. 
Boleh dicek,’’ kata Anies di podcast Refly Harun 
Channel yang disimak KBA News, Kamis, 1 
Desember 2022.

Menurut Anies, Jakarta memang terlihat 
sebagai kota besar, tetapi sesungguhnya kecil. 
‘’Siapa saja mengetahui apa yang dikerjakan orang 
lain. Tahulah di sini dan semuanya bercerita.’’

Anies menyadari apa pun bisa terjadi di 
medsos, ditulis ini dan itu. Namun, ia tidak 
merisaukannya. Yang justru ia pikirkan adalah 
yang ditulis sejarawan di kemudian hari dan, 
yang terpenting, pertanggungjawaban kepada 
Allah SWT.

‘’Apa yang disampaikan di media sosial hari 
ini, itu dua-tiga minggu lagi akan lewat kok. Di 
social media kita bisa dipuji-puji setinggi langit 
sekarang, besok bisa dicaci-maki luar biasa. Tapi 
para sejarawan akan menilai kita dengan data 
yang lengkap. Mereka akan menulis dengan 
informasi yang lengkap,’’ ujar Anies menguraikan.

Bagi Anies, jurus di medsos adalah tetap 
bersikap respek kepada pengguna atau audiens. 
Di sisi lain, lewat medsos pula informasi yang 
akurat, baik, dan lengkap perlu pula disampaikan. 
Menyampaikan informasi yang tidak benar 
berarti merendahkan audiens.

Bukankah untuk menyampaikan semua yang 
benar dan baik itu kadang juga membutuhkan 
jasa buzzer?

Lagi-lagi Anies menjawab secara tegas, ‘’Saya 
tidak menggunakan (buzzer) kemarin (saat 
menjabat Gubernur DKI Jakarta). Otomatis bisa 

diprediksi besok juga enggak pakai, gitu kira-
kira.’’

Sementara itu, seiring semakin menanjaknya 
popularitas dan elektabilitas Anies menuju 
kontestasi politik Pilpres 2024, pelbagai tuduhan 
dan serangan miring pun kian kencang. Yang 
lazim ditemui adalah tudingan bahwa Anies 
intoleran serta memainkan politik identitas 
berkat kemenangannya di Pemilihan Gubernur 
DKI Jakarta 2017. 

Padahal, tuduhan-tuduhan yang menjurus ke 
stigmatisasi itu sama sekali tidak mendapatkan 
bukti pembenaran. Stigma itu masih saja kerap 
digaungkan lawan-lawan politik Anies sejak 
pilgub, kini, serta dimungkinkan hingga tiba 
waktu Pilpres 2024.

Namun, dalam pandangan analis politik Pangi 
Syarwi Chaniago dari Voxpol Center Research and 
Consulting, stempel intoleran tidak lagi relevan 
dengan sosok Anies. 

‘’Anies, saya lihat, sudah mulai berhasil 
dalam soal mementahkan stigma kalau beliau 
didukung kelompok intoleran. Artinya, stempel 
Anies intoleran sudah nggak ngefek dan relevan 
di dalam men-downgrade racikan elektoralnya,’’ 
kata Pangi yang dihubungi Tempo, Senin, 5 
Desember 2022.

Lelaki yang juga CEO dan Founder 
Voxpol Center itu mendasarkan penilaian 
tersebut dari hasil survei lembaga risetnya 
pada 22 Oktober—7 November 2022. Survei 
menggunakan metode multistage random 
sampling melalui dua tahap, yakni systematic 
random sampling dalam memilih tempat 
pemungutan suara (TPS) dan systematic 
random sampling dalam memilih responden 
dari daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah sampel 
dalam survei 1.220 responden dengan margin 
of error lebih kurang 2,81 persen. 

Dalam survei tersebut, mayoritas pemilih 
Anies yang beragama Hindu memiliki persentase 
38,2 persen, Katolik 36,8 persen, Islam 33,3 
persen, Kristen 29 persen, dan Buddha 28,6 
persen.

‘’Dalam data kita saja, pendukung Kristen-
Katolik sudah terbelah. Kalau waktu Jokowi kan 

semua bulat Kristen-Katolik. Kalau Anies masih 
kental soal capres intoleran, nggak mungkin 
Kristen-Katolik mendukung beliau,’’ ujar Pangi 
menegaskan. 

Pun, dalam survei itu, tentang alasan 
masyarakat tidak memilih Anies, hanya 3,2 
pesen yang menjadikan faktor karena Anies 
dekat dengan ‘kelompok intoleran’. Sedangkan 
mayoritas yang tidak memilih Anies karena 
alasan tertarik dengan kandidat lain. 

Fakta di lapangan membuktikan, selama 
Anies memimpin di DKI Jakarta, kerukunan 
antarumat beragama sangat terjaga dan 
harmonis. Bahkan, izin mendirikan bangunan 
(IMB) tempat-tempat ibadah bagi pemeluk 
sejumlah agama yang mandek pada era gubernur-
gubernur sebelumnya justru mendapatkan solusi 
pada masa kepemimpinan Anies.

Bahkan, selama kepemimpinan Anies 
pula tempat ibadah semua agama yang ada di 
Jakarta mendapatkan bantuan sosial melalui 
dana hibah Bantuan Operasional Tempat Ibadah 
(BOTI). Para tokoh lintas agama di Jakarta pun 
mengapresiasinya dan merasakan manfaat BOTI.

Kenyataan itu pula yang mendorong para 
tokoh pendidikan dan lintas agama yang 
tergabung dalam Laskar Angkatan Muda Anies 
Baswedan (Laskar Aman) mendeklarasikan 
dukungan kepada Anies di Sofyan Hotel Soepomo, 
Jakarta, Minggu, 4 Desember 2022.

‘’Relawan Laskar Aman ini merupakan 
organik dan bukan bayaran. Dukungan kepada 
Anies Baswedan sebagai bentuk kecintaan pada 
Ibu Pertiwi,’’ tulis Juru Bicara Laskar Aman, 
Indra Charismiadji, dalam keterangan yang juga 
dipublikasikan Tempo. 

Menurut Indra, selama lima tahun 
menjabat Gubernur DKI Jakarta tuduhan Anies 
berhubungan dengan kelompok intoleran tidak 
terbukti, apalagi tuduhan Jakarta akan menjadi 
provinsi syariah atau pengusung negara khilafah.

‘’Jadi, apa yang ditakutkan tidak terjadi. 
Tingkat kohesivitas, alias tidak ada polarisasi, 
sangat tinggi sekali. Ini kajiannya dari Nanyang 
Technical University Singapura loh, bukan abal-
abal, dan pembangunan rumah ibadah semua 

yang selama ini kesulitan mendapatkan IMB-nya, 
tetapi selama Anies menjabat sebagai gubernur 
justru terjadi,’’ ujar Indra. 

Manuver Pembusukan
Terkait tuduhan Anies memainkan politik 

identitas, bantahan keras disampaikan Wakil 
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Jazilul Fawaid. Ia menyatakan, tidak ada rekam 
jejak sebagai bukti kuat Anies memainkan politik 
identitas sejak memenangkan Pilgub DKI 2017 
seperti yang dituduhkan sejumlah pihak.

‘’Di mana politik identitasnya Pak Anies? 
Di mana rekam jejak politik identitasnya Pak 
Anies? Saya harus sampaikan ini supaya tidak 
salah paham,’’ kata Jazilul di Kompleks Parlemen 
Senayan, Jakarta, seperti dilansir cnnindonesia.
com, Rabu, 23 November 2022.

Politikus PKB yang juga menjabat Wakil Ketua 
MPR RI ini mempersilakan publik menganalisis 
rekam jejak Anies sejak menjadi aktivis hingga 
gubernur. 

‘’Enggak ada (bukti memainkan politik 
identitas). Itu semua, menurut saya, sedang 
dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies,’’ 
ujar Jazilul menegaskan.

Menurut dia, agama Islam memang kerap 
menjadi korban narasi yang membahayakan 
dan dimanfaatkan menjelang pemilu. Padahal, 
politisasi hukum dan kapital lebih berbahaya 
ketimbang meributkan agama. 

Jazilul pun menduga isu politisasi agama 
ini sengaja dibuat-buat dan dibiayai pihak 
tertentu. ‘’Selalu agama ini menjadi korban, 
dianggap politisasi agama berbahaya, memang. 
Tapi lebih dari itu, menurut saya, kita juga harus 
mewaspadai bahayanya politisasi hukum, 
politisasi kapital.’’

Agama, demikian Jazilul, pada prinsipnya 
terus menyampaikan kedamaian. Oleh karena itu, 
ia menolak keras jika agama dimanfaatkan untuk 
kepentingan politik semata.

‘’Ada kelompok yang mengatasnamakan agama. 
Seperti halnya politisasi kapital, ada segelintir elite 
kekuasaan pemilik modal yang ngatur, ini harus 
diwaspadai juga,’’ kata Jazilul. (kba)

Menjawab Tuduhan 
Miring dan Keji

Benarkah selama menjabat Gubernur DKI Jakarta Anies memanfaatkan 
buzzer untuk bertarung di medsos? Pun, tidak perlu buang-buang energi dan 

waktu menstempel Anies intoleran dan memainkan politik identitas 
karena realitas di lapangan sudah cukup menjadi penangkal nan jitu.
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D
eretan trofi dan piagam penghargaan 
dari dalam dan luar negeri jelas bukan 
sekadar hiasan pemanis. Bukan pula 
sebagai penguat atas beragam klaim 
sebatas kata-kata. Semuanya menjadi 

bukti pengakuan yang tidak terbantahkan bahwa, 
selama lima tahun menakhodai Provinsi DKI Jakarta, 
Anies Baswedan tidak semata memosisikan diri 
sebagai pemberi perintah, melainkan juga sosok yang 
menginspirasi, menggerakkan, bahkan memberikan 
teladan dengan tindakan. 

Pun, Anies bukan one-man show. Dalam sepak 
terjangnya sebagai pemimpin di Ibu Kota, mantra 

83,5 persen serta 80,9 persen menurut hasil jajak 
Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Bagaimanapun, Anies juga manusia biasa. Di 
antara pelbagai kelebihan yang dimiliki, tentu 
masih ada ceruk kekurangannya. Namun, menutup 
mata dan telinga atas hasil-hasil kinerja serta 
torehan prestasinya adalah pengingkaran nyata 
atas realitas. Tidak hanya pada berbagai ikhtiar 
Anies beserta segenap jajarannya di Pemprov DKI 
Jakarta, tetapi juga merendahkan (underestimate) 
kredibilitas institusi, lembaga, organisasi, maupun 
entitas yang memberikan pengakuan dalam wujud 
apresiasi dan penghargaan. (*)

kolaborasi dengan merangkul serta melibatkan 
semua unsur dan elemen masyarakat senantiasa 
menjadi pegangan demi membumikan cita-cita 
‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’. 

Hasilnya pun nyata dirasakan oleh warga maupun 
penduduk Jakarta. Sekitar tiga pekan sebelum 
Anies resmi meninggalkan Balai Kota pada 16 
Oktober 2022, hasil survei Pusat Data Bersatu 
menunjukkan 83,8 persen warga Jakarta puas 
dengan kinerja Anies dan wakilnya, Ahmad Riza 
Patria. Hampir sepekan setelah Anies purnatugas 
sebagai gubernur, publikasi hasil survei Populi 
Center menyebutkan tingkat kepuasan sebesar 

KEKUATANKEKUATAN
PENGAKUANPENGAKUAN
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n DKI Jakarta berada di posisi ke-
47 dalam pemeringkatan global 
Smart City Government. Posisi 
DKI tidak jauh berbeda dengan 
Kota Paris (Prancis) di posisi ke-
46. Dari 10 indikator penilaian, DKI 
Jakarta meraih 3 nilai tertinggi, 
yaitu untuk Visi Pemprov DKI 
Jakarta, Kepemimpinan Gubernur 
Provinsi DKI Anies Baswedan 
sebagai Kepala Pemerintahan, serta 
Alokasi Anggaran/APBD Provinsi 
DKI. Pemeringkatan global ini juga 
pengakuan atas fokus Pemprov DKI 
pada 6 indikator Jakarta Smart City, 
yakni Smart Governance, Smart 
Economy, Smart People, Smart 
Mobility, Smart Environment, dan 
Smart Living.

n Penghargaan untuk kategori 
Pemerintah Daerah Peduli Anak dari 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) atas komitmen Pemprov DKI 
terhadap perlindungan perempuan 
dan anak sebagaimana tertuang 
dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

n Penghargaan TOP BUMD 2019 untuk 
kategori TOP BUMD 2019 Sektor-
TOP BUMD Aneka Usaha 2019 
(Perumda Pembangunan Sarana 
Jaya), Kategori TOP BUMD 2019-Best 
All Criteria (DKI Jakarta), Kategori 
TOP Pembina BUMD (Gubernur DKI 
Anies Baswedan), dan Kategori TOP 
CEO BUMD 2019 Berbasis Karakter 
& Soft Competency-Top CEO Bidang 
Peningkatan Motivasi Bisnis 2019 
(Direktur Utama, Yoory C. Pinontoan). 
Penghargaan TOP BUMD 2019 
diberikan Majalah Top Business 
bersama Asia Business Research 
Center serta beberapa lembaga tim 
penilai.

n Penghargaan Tim Pengendalian 
Inflasi Daerah (TPID) Terbaik 
Tingkat Provinsi se-Jawa-Bali 
dari Kementerian Koordinator 
Perekonomian RI.

n Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Tahun Anggaran 2018. 

n Kafilah Provinsi DKI Jakarta 
mempertahankan status Juara Umum 
Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits 
(STQH) Ke-25 di Pontianak.

n Penghargaan Pelopor Provinsi 
Layak Anak 2019 dari Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak RI.

n Anugerah Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir (@BAPETEN) 2019 
untuk kategori Keselamatan dan 
Keamanan Tenaga Nuklir. Provinsi DKI 
Jakarta dinilai berhasil mendukung 
tercapainya standar penggunaan 
maupun pemanfaatan nuklir secara 
aman.

n Penghargaan untuk kategori 
Badan Publik Pemerintah Provinsi 
Kualifikasi Informatif dari Komisi 
Informasi Pusat (KIP) RI.

n Anugerah Penghargaan Pembina 
Produktivitas Paramakarya 2019 
dari Kementerian Ketenagakerjaan 
RI. Penghargaan untuk kepala 
daerah yang dinilai mendukung 
serta membina pelaku usaha kecil 
dan menengah, serta perusahaan 
yang berhasil meningkatkan atau 
mempertahankan produktivitas. 
Paramakarya ini yang kali pertama 
diterima DKI, tepatnya untuk 
penilaian atas kategori perusahaan 
besar (PT PGAS Solution). 

n Penghargaan Zona Integritas sebagai 
Kepala Daerah Pelopor Perubahan 
Pembangunan Zona Integritas, 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), 
serta Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM) Tahun 2019 dari 
Kementerian PAN-RB.

n Penghargaan Universal Health 
Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN)-Kartu Indonesia 
Sehat (KIS) Award dari Presiden Joko 
Widodo.

n Penghargaan sebagai kota paling 
dicintai, One Planet City Challenge 
dan We Love Cities 2018, dari World 
Wide Fund for Nature (WWF).

n Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Tahun Anggaran 2017. Opini WTP ini 
yang kali pertama diraih DKI Jakarta 
sejak 2012.

n Penghargaan sebagai Pemerintah 
Provinsi Berkategori Informatif dari 
Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. DKI 
Jakarta diapresiasi untuk informasi 
kebijakan, mulai dari perencanaan 
hingga eksekusi, yang bisa diakses 
publik.

n Penghargaan terbaik pada AP2I 
Award dari Kementerian PPN/
Bappenas untuk capaian Indeks 
Pembangunan Ekonomi Inklusif 
2018 dalam bidang perencanaan 
pembangunan.

n 10 Penghargaan Kota Layak 
Anak dalam Peringatan Hari 
Anak Nasional (HAN) 2018 dari 
Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. 
Dari 10 penghargaan, dua untuk 
provinsi (Pengembangan Penggerak 
Kabupaten/Kota Layak Anak dan 
sebagai Inisiator Pembentukan 
UPTD P2TP2A); untuk tingkat kota 
(Kota Ramah Anak Tingkat Madya 
untuk Pemkot Jakarta Selatan dan 
Jakarta Timur), tingkat pratama 
(Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta 
Utara, dan Kabupaten Kepulauan 
Seribu); Sudin Dukcapil Jakarta 
Barat untuk penghargaan pelayanan 
akta kelahiran tingkat madya; dan 
Kategori Sekolah Ramah Anak untuk 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 13 
Jakarta Selatan.

n Dua Penghargaan Top 40 Inovasi 
Pelayanan Publik 2018 dari 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi. Dua penghargaan untuk 
inovasi. Pertama, inovasi Cek Dan 
Sadari (Cegah Kanker Serviks Dengan 
Aplikasi MAPLE-S dan Mobil Deteksi 
Kanker HIBISCUS) untuk Puskesmas 
Senen, serta inovasi Sipil Doyan 
Jalan (Sistem Pilih Dokter dan Waktu 
Pelayanan Pasien Rawat Jalan dan 
Peserta JKN-KIS) untuk Rumah Sakit 
Koja.

n Empat Kategori Penghargaan di 
Indeks Prestasi Ketenagakerjaan 
(INTEGRA) 2018 dari Kementerian 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 
Keempat penghargaan untuk 
Pemprov DKI Jakarta ini untuk 
empat kategori indikator, yaitu 
indikator urusan ketenagakerjaan 
terbaik, kesempatan kerja terbaik, 
produktivitas tenaga kerja terbaik, 
serta jaminan sosial tenaga kerja 
terbaik.

n Penghargaan Layanan Publik 
Sangat Baik dan Pelayanan Prima 
dari Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi RI.

n Penghargaan sebagai Pemerintah 
Provinsi dengan Komitmen Tinggi 
terhadap Pelaksanaan Pembinaan 
Sosial bagi Anak Jalanan dari 
Kementerian Sosial RI atas 
keberhasilan menurunkan jumlah 
anak jalanan (anjal).

n Tiga Penghargaan dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) RI 
untuk kategori Pemerintah Daerah 
dengan Sistem Pengendalian 
Gratifikasi Terbaik Tahun 2018; 
Pemerintah Daerah dengan Nilai 
Pelaporan Gratifikasi Terbesar yang 
Ditetapkan Menjadi Milik Negara 
Tahun 2018; dan Pemerintah Daerah 
Pelapor LHKPN KPK Terbaik Tahun 
2018.

n Penghargaan Reksa Bahasa 
dari Badan Bahasa, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, atas 
kontribusi DKI Jakarta menjaga 
bahasa Indonesia dalam program 
pemerintah daerah.

n Penghargaan (medali emas) 
Bhumandala Kanaka dari Badan 
Informasi Geospasial (BIG) Republik 
Indonesia untuk kategori Simpul 
Jaringan Provinsi. Pemprov DKI 
Jakarta dinilai berhasil membangun 
simpul jaringan informasi dengan 
baik dan aktif, serta sistem referensi 
geospasial nasional.

n Provinsi DKI Jakarta meraih 
peringkat pertama Indeks Demokrasi 
Indonesia 2017 dari Badan Pusat 
Statistik (BPS). Penghargaan 
diserahkan di Jakarta oleh 
Menkopolhukam Wiranto bersamaan 
launching buku Indeks Demokrasi 
Indonesia 2017.

n Klub kebanggaan Ibu Kota Persija 
Jakarta mengawinkan gelar Juara 
Liga 1 2018 dan Juara Piala Presiden 
2018. Torehan prestasi seperti ini 
baru terjadi di DKI Jakarta pada era 
kepemimpinan Anies Baswedan.

2018 2019

FOTO-FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN
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n IDC Future Enterprise Awards 
2021 untuk Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) Jakarta Smart City 
sebagai peraih penghargaan kategori 
Best in Future of Digital Innovation’ 
melalui inovasi JAKI (Jakarta Kini) – 
platform layanan digital warga yang 
dapat memudahkan dan membawa 
kebahagiaan untuk warga Jakarta. 
JAKI terpilih di antara lebih dari 1.000 
proposal di kawasan Asia-Pasifik. 
Kemenangan ini membawa Jakarta 
Smart City maju sebagai perwakilan 
Indonesia untuk merebut posisi terbaik 
di tingkat regional Asia-Pasifik.

 
n Penghargaan Bhumandala Award 

dari Badan Informasi Geospasial 
untuk Dinas Cipta Karya, Tata 
Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta 
dan Jakarta Satu sebagai ‘Simpul 
Jaringan Geospasial Terbaik’ berkat 
inovasi aplikasi Informasi Rencana 
Kota (IRK) untuk pemanfaatan 
informasi geospasial yang 
dikembangkan DCKTRP DKI Jakarta 
pada portal Jakarta Satu.

n Tiga penghargaan di bidang 
pengelolaan media sosial dalam ajang 
Government Social Media Summit 
(GSMS) 2021 oleh Awrago, lembaga 
analitik media sosial pemerintah yang 
didukung Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kemenkominfo) 
RI dan NoLimit Indonesia. Ketiga 
penghargaan itu untuk kategori 
Best Use of Image (Revitalisasi 
Stasiun Tebet dan Sneak Peak 
Stasiun); kategori Best Use of Video 
(Pemprov DKI apresiasi gugatan 
warga terhadap kualitas udara); dan 
kategori Best Account untuk apresiasi 
pengelolaan akun media sosial 
dengan baik.

n Penghargaan dari Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) atas 
penyelesaian tindak lanjut hasil 
pengawasan Itjen Kemendagri.

n Penghargaan tingkat internasional 
terkait penanganan Covid-19. DKI 
Jakarta masuk 50 kota terbaik di 
dunia (City Safety Ranking Kuartal 
II-2021) dalam respons penanganan 
pandemi Covid-19. City Safety 
Ranking merupakan kajian khusus 
dari Deep Knowledge Analytics 
(DKA), konsorsium internasional 
non-profit dan komersial. Kajian 
mengacu pada data yang dihimpun 
hingga September 2021, DKI Jakarta 
menempati peringkat ke-47 di dunia 
dengan skor 51,43.

n Sejumlah penghargaan tingkat 
nasional terkait penanganan 
Covid-19 dari Kementerian Kesehatan 
RI. DKI Jakarta meraih penghargaan 
untuk kategori Pelaksanaan Tes 
Lacak Isolasi, Penerapan K3 dan 
Protokol Kesehatan COVID-19, 
Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 
Terbaik, dan Indeks Keluarga Sehat 
(IKS).

n Penghargaan tingkat global nan 
prestisius Sustainable Transport 
Award (STA) 2021 dari Institute for 
Transportation and Development 
(ITDP). DKI Jakarta dinilai sukses 
dalam pengembangan program 
integrasi antarmoda transportasi 
publik dengan menghadirkan 
berbagai inovasi untuk meningkatkan 
mutu transportasi, seperti integrasi 
mikrobus (angkot) dengan layanan 
TransJakarta, MRT Jakarta, dan 
LRT Jakarta, integrasi layanan 
transportasi baik fisik maupun 
sistem pembayarannya, penataan 
kawasan transportasi publik milik 
DKI Jakarta dengan perusahaan 
transportasi publik milik negara, 
serta pengembangan bus listrik yang 
ramah lingkungan. Jakarta sebagai 
kota pertama di Asia Tenggara 
peraih penghargaan STA dengan 
menyisihkan 27 kota di dunia yang 
masuk nominasi.

n Harmony Award 2020 dari 
Kementerian Agama Republik 
Indonesia. Jakarta bersama Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 
meraih penghargaan atas kontribusi 
membangun kehidupan dan 
kerukunan umat beragama. 

n Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Tahun Anggaran 2020. 

n Penghargaan sebagai Pemerintah 
Provinsi Berkategori Informatif dari 
Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. 

n KPPU Award 2021 dari Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
untuk Diseminasi Persaingan Usaha 
dan Pengawasan Kemitraan. 

n Provinsi DKI Jakarta dinobatkan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI 
sebagai Provinsi Terbaik dalam 
Pengembangan Program Inklusi 
Keuangan di Wilayah Perkotaan 
pada ajang Tim Percepatan Akses 
Keuangan Daerah (TPAKD) Award 
Tahun 2021.

n Tujuh penghargaan diraih Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Provinsi DKI Jakarta, sehingga 
dinobatkan berpredikat Platinum 
Awards (Juara Umum) pada ajang 
Public Relations Indonesia Awards 
(PRIA) 2021 yang diselenggarakan 
PR Indonesia. Tujuh penghargaan 
itu: Platinum Awards (Juara Umum) 
PRIA 2021 Kategori Pemerintah 
Daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten); 
Pemenang PRIA 2021 Kategori 
Pemerintah Provinsi Terpopuler di 
Media Cetak; Best Presenter PRIA 
2021 Kategori Pemerintah Daerah 
(Provinsi/Kota/Kabupaten) untuk 
Rinaldi, S.I.Kom., M.Si., Kepala Seksi 
Penyuluhan DPMPTSP Provinsi 
DKI Jakarta; Gold Winner Kategori 
Departement PR - Kinerja Penyuluhan 
Terpadu/ Komunikasi Masyarakat 
Bidang Penyuluhan dan Pengaduan 
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta; Gold 
Winner Sub Kategori Aplikasi-Aplikasi 
Perizinan Daring, Jakarta Evolution 
(JakEVO); Gold Winner Sub Kategori 
Krisis-Penanganan Krisis Perizinan 
Surat Izin Keluar Masuk (SIKM); 
dan Gold Winner Sub Kategori 
Government PR - Kampanye Publik 
Urus Izin Sendiri #BisaDariRumah, 
Urus Izin Sendiri Itu Mudah.

 

n Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Tahun Anggaran 2019. 

n Penghargaan dari Kementerian 
Agama RI untuk Kontribusi dalam 
Pengembangan Pendidikan Agama 
dan Keagamaan di DKI Jakarta 
dalam acara Malam Tasyakuran: 
Hari Amal Bakti Ke-74 Kementerian 
Agama 2020.

n Tiga penghargaan Top Digital Award 
2020 untuk Kategori Top Digital 
Implementation 2020 on Province 
Government Level Stars 5, Top Digital 
Transformation Readiness 2020, dan 
Top Leader on Digital Implementation 
2020. 

n Indeks Pembangunan 
Ketenagakerjaan (IPK) Terbaik 2020 
dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

n Penghargaan Innovative 
Government Award (IGA) 2020 dari 
Kementerian Dalam Negeri untuk 
Kategori Provinsi terinovatif 2020. 

n Penghargaan sebagai Kota Peduli 
Hak Asasi Manusia (HAM) 2020 dari 
Kementerian Hukum dan HAM RI.

 
n Penghargaan Bhumandala Award dari 

Badan Informasi Geospasial. 

n Penghargaan sebagai Pemerintah 
Provinsi Berkategori Informatif dari 
Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. 

n Penghargaan Indonesia Government 
Procurement Award 2020 dari 
Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 
Republik Indonesia. 

n Juara Umum Ke-2 Musabaqah 
Tilawatil Quran (MTQ) Nasional 
XXVIII Tahun 2020 di Provinsi 
Sumatera Barat.

n Penghargaan untuk Aplikasi JAKI 
sebagai Juara Pertama Kompetisi 
Nasional Program Indonesia 
Entrepreneur TIK (IdenTIK) 2020 
dari Kementerian Komunikasi dan 
Informatika. 

n Penghargaan TOP BUMD Awards 
2020 untuk Kategori Top Pembina 
BUMD dari Majalah Top Business.

n Juara Umum Anugerah Media 
Humas 2021 yang diselenggarakan 
Badan Koordinasi Hubungan 
Masyarakat (Bakohumas) 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika RI. Dari empat kategori 
yang dilombakan (Komunikasi Publik, 
Siaran Pers, Website, dan Media 
Sosial), Pemprov DKI melalui Dinas 
Komunikasi, Informatika, dan Statistik 
(Diskominfotik) DKI meraih predikat 
Terbaik I Komunikasi Publik, Terbaik 
I Siaran Pers, Terbaik I Website, dan 
Terbaik II Media Sosial. 

n Anugerah Penghargaan Sahabat 
Saksi dan Korban dari Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK). 

n Penghargaan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBBM) dan 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari 
Kementerian Pemberdayaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan RB). Penghargaan 
WBBM untuk unit pengelola 
Taman Margasatwa Ragunan, 
Dinas Pertamanan Hutan Kota 
DKI Jakarta, dan unit pengelola 
Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 
Pulogadung, Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta. Sementara predikat 
WBK untuk SMK Negeri 57, Dinas 
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. 

n Penghargaan Gratifikasi Inspiratif 
Tahun 2021 untuk Direktur Utama 
Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin 
dari Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Republik Indonesia. Mengingat 
Pasar Jaya merupakan badan usaha 
yang murni 100 persen milik Pemprov 
DKI Jakarta, sebagai bagian dari 
tata kelola aparatur pemerintahan, 
Arief menilai sebuah kewajiban 
bahwa barang yang diterimanya 
dikembalikan ke negara melalui 
Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan 
Publik KPK. 

n Lima penghargaan Top Digital 
Awards 2021 untuk kategori Top 
Digital Implementation 2021 Level 
Stars 5 (Pemprov DKI); Top Leader 
on Digital Implementation 2021 
(Gubernur DKI Anies Baswedan); 
Top CIO on Digital Implementation 
2021 (Kepala Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Provinsi DKI 
Atika Nur Rahmania); Top Digital in 
Public Service & Smartcity Solution 
2021 (Pemprov DKI); dan Top IT 
Manager on Digital Implementation 
2021 untuk Kepala BLUD Jakarta 
Smart City (Yudhistira Nugraha). 

n Provinsi DKI Jakarta dinobatkan 
penerima penghargaan tertinggi 
(GOLD) sebagai Kota Ramah Sepeda 
Se-Indonesia pada ajang Bike to 
Work Community (B2W) Indonesia 
Award 2021. Jakarta merupakan 
kota pertama penerima penghargaan 
untuk kategori Kota Metropolitan ini.

2020 2021
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2022
n Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) meraih 

medali emas pada ajang ASEAN ICT 
Awards (AICTA) 2021 untuk Kategori 
Public Sector (Sektor Publik). Di final 
AICTA 2021 pada 14-15 Desember 
2021, inovasi JAKI yang dipaparkan 
Kepala BLUD Jakarta Smart City 
Yudhistira Nugraha berhasil memukau 
dewan juri yang terdiri atas 10 
anggota masing-masing negara 
ASEAN plus dua juri independen dari 
Jepang dan China. Hasil final AICTA 
2021 yang diumumkan pada 28 
Januari 2022, aplikasi JAKI berhasil 
mengalahkan inovasi Singapura dan 
Kamboja.

n Kemacetan di Jakarta terus 
berkurang. Dirilis pada Februari 2022, 
TomTom Traffic Index menempatkan 
Jakarta pada urutan ke-46 daftar 
kota termacet di dunia pada 2021 
dengan tingkat kemacetan 34 persen. 
Pemeringkatan dilakukan terhadap 
kondisi lalu lintas 404 kota di 58 
negara di dunia (semakin besar 
peringkat menunjukkan pengurangan 
kemacetan). Pada 2017, Jakarta 
di posisi ke-4 dengan tingkat 
kemacetan 61 persen; pada 2018 
turun ke posisi ke-7 (53 persen); terus 
turun menuju posisi ke-10 (53 persen) 
pada 2019; dan terus turun ke posisi 
ke-31 (36 persen) pada 2020.

n Kementerian Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia (Kemnaker 
RI) menobatkan DKI Jakarta 
sebagai Provinsi dengan Tingkat 
Kesejahteraan Tenaga Kerja 
Tertinggi secara Nasional pada 2021.

n Penghargaan dari Masyarakat 
Energi Terbarukan Indonesia (METI) 
untuk Jakarta Smart City —salah 
satu Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) di bawah Dinas Komunikasi, 
Informatika, dan Statistik Pemprov 
DKI Jakarta— berdasarkan penilaian 
pelayanan. Jakarta Smart City dinilai 
sangat perhatian pada penggunaan 
energi yang lebih efisien dan terus 
menggalakkan penggunaan energi 
terbarukan.

n Penghargaan dari Kementerian 
Investasi/Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) untuk 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Pemprov DKI Jakarta 
atas capaian realisasi investasi pada 
2021 sebesar Rp 95 triliun, naik 8,8 
persen dibandingkan pada 2020.

n Penghargaan dari Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
untuk Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta 
atas peran aktif mewujudkan 
ketangguhan bangsa menghadapi 
bencana.

n Anugerah Dwija Praja 
Nugraha dari Persatuan 
Guru Republik Indonesia 
(PGRI) untuk Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan atas 
komitmen dan prestasinya 
dalam pembangunan 
pendidikan.

n Sebanyak 11 Penghargaan 
PR Indonesia Awards 2022 
diraih Pemprov DKI Jakarta, 
di antaranya, untuk Kategori 
Pemerintah Daerah Terbaik, 
BUMD Terbaik, Media Cetak 
Terpopuler, serta Presenter Pemda 
Terbaik.

n JAKSTAT Team —kolaborasi 
Unit Pengelola Statistik Dinas 
Komunikasi, Informatika, dan 
Statistik (Diskominfotik) Pemprov DKI 
Jakarta bersama Starcore Analytics 
dan IPB University— meraih tiga 
penghargaan untuk kategori public 
sector pada ajang SAS Hackathon 
2022 di Kanada. Tahun ini SAS 
Hackathon diikuti oleh 1.300 peserta 
dari 75 negara.

n PT JakLingko Indonesia meraih 
penghargaan internasional Highly 
Commended Smart Ticketing 
Programme untuk kategori Best 
Smart Ticketing Programme (200k+ 
Daily Journey) pada ajang Transport 
Ticketing Global Award di London, 
Inggris.

n Mewakili Indonesia, Jakarta Youth 
Choir (JYC) meraih dua penghargaan 
internasional dalam ajang di Spanyol 
dan Prancis dengan membawakan, 
di antaranya, lagu daerah asal Papua 
Yamko Rambe Yamko. 

n Tim Penggerak PKK DKI Jakarta 
meraih Rekor Museum Rekor Dunia 
Indonesia (MURI) atas pelaksanaan 
pendataan keluarga secara satu 
pintu terbanyak, yakni 7,9 juta data 
keluarga, dengan aplikasi seluler 
CARIK JAKARTA.

n Pemprov DKI Jakarta meraih 
penghargaan Badan Kepegawaian 
Nasional (BKN) Award 2022 untuk 
kategori Penilaian Kompetensi 
Pemerintah Provinsi Tipe Besar serta 
Penerapan Pemanfaatan Data Sistem 
Informasi dan CAT. 

n Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) memberikan dua penghargaan 
Anugerah KPAI kepada Dinas 
Pemberdayaan, Perlindungan Anak, 
dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) 
DKI Jakarta atas komitmennya 
terhadap perlindungan anak serta 
pelaporan berbasis aplikasi (SIMEP) 
perlindungan anak, sehingga DKI 
Jakarta masuk kategori Kota Ramah 
Anak.

n PT Food Station Tjipinang Jaya, 
sebagai BUMD Pangan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, meraih 
penghargaan Human Capital on 
Resilience Excellence Award 
(HCREA) 2022 atas konsistensinya 
melakukan peningkatan kapasitas 
Human Capital (HC). Ajang ini dihelat 
First Indonesia Magazine.

n Dengan nilai di atas 80, untuk kali 
pertama dalam sejarah Pemprov 
DKI Jakarta mendapatkan Predikat 
A sejak Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan 
Reformasi Birokrasi (RB) diberikan 
pada 2010. SAKIP & RB merupakan 
sistem penilaian Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) 
terhadap kinerja instansi pemerintah.

n Tujuh Penghargaan TOP BUMD 
Award 2022 diberikan kepada 
Pemprov DKI Jakarta. Ketujuh 
penghargaan tersebut diborong oleh 
PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT 
Food Station Tjipinang Jaya.

n Bertepatan dengan Peringatan Hari 
Kartini pada 21 April 2022, lima 
perempuan anggota Tim Penggerak 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga Kelurahan (TP PKK) DKI 
Jakarta menerima Penghargaan 
Perempuan Berjasa dan Berprestasi 
dari Organisasi Aksi Solidaritas Era 
Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM).

n Lagi-lagi rekor dicatatkan Pemprov 
DKI Jakarta dengan meraih predikat 
opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) lima kali berturut-turut (2017, 
2018, 2019, 2020, 2021) dari Badan 
Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

n Inovasi sistem pengendalian banjir 
(flood control system) dalam Jakarta 
Smart City yang dikembangkan 
Pemprov DKI Jakarta tampil sebagai 
juara dunia dengan menyabet WSIS 
Prizes 2022 untuk Kategori ICT 
Applications: e-Science pada ajang 
World Summit on the Information 
Society (WSIS) – konferensi global 
masyarakat informasi yang digelar 
International Telecommunication 
Union (ITU), badan khusus di bawah 
naungan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) untuk teknologi 
komunikasi dan informasi.

n Sistem pengendalian banjir DKI 
Jakarta melalui Jakarta Smart City 
juga meraih trofi juara pertama pada 
ajang internasional IDC Smart City 
Asia/Pacific Awards 2022. Jakarta 
Smart City dinobatkan sebagai 
inovasi terbaik untuk kategori Public 
Safety – Next-Generation Emergency 
Services. Penghargaan IDC Smart 
City Asia/Pacific Awards ini yang 
kedua beruntun diraih Pemprov DKI 
Jakarta setelah pada 2021 melalui 
aplikasi JAKI.

n Pemprov DKI Jakarta kembali 
menerima penghargaan dari 
Kementerian Pertanian (Kementan) 
sebagai salah satu provinsi terbaik 
dalam pengendalian penyakit 
mulut dan kuku (PMK) pada hewan 
ternak pada acara Tasyakuran dan 
Penyerahan Penghargaan Tahun 
2022.

n Majalah The Asian Post menobatkan 
Bank DKI sebagai salah satu Bank 
Pembangunan Daerah berpredikat 
‘Excellent’ untuk kategori KBMI 
2 Bank dengan aset Rp 50 triliun 
hingga Rp 100 triliun.

n Bank DKI, Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) Pemprov DKI 
Jakarta, meraih Top BUMD Awards 
dengan tiga penghargaan pada 
ajang 27th Infobank Awards. Ketiga 
penghargaan ini untuk Special 
Performance Bank dengan kategori 
Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 
2 beraset Rp 50 triliun hingga di 
bawah Rp 100 triliun; Golden Trophy 
(predikat kinerja ‘sangat bagus’ 
selama lima tahun berturut-turut), 
serta predikat kinerja ‘Sangat Bagus’ 
kategori KBMI 2 dengan aset Rp 50 
triliun hingga di bawah Rp 100 triliun.

n Pemprov DKI Jakarta –melalui 
Unit Pengelola Metrologi, Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah (DPPKUKM) DKI— meraih 
penghargaan sebagai Daerah Tertib 
Ukur dari Kementerian Perdagangan 
Republik Indonesia.

n PT JakLingko Indonesia meraih 
penghargaan pada TOP Governance, 
Risk, and Compliance (GRC) Awards 
2022 atas keberhasilan melaksanakan 
manajemen tata kelola, risiko, dan 
kepatuhan dalam menjalankan 
kegiatan usaha.

n Dewan Kerajinan Nasional Daerah 
(Dekranasda) DKI Jakarta meraih 
penghargaan dari Dewan Kerajinan 
Nasional (Dekranas) untuk tiga 
kategori pada keikutsertaannya 
dalam Pameran Kriya Nusa 2022 
di Hall A Balai Sidang Jakarta 
Convention Center, Jakarta Selatan.

n Bunda Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) DKI Jakarta Fery Farhati 
menerima Penghargaan Wiyata 
Dharma Madya dari Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset 
dan Teknologi Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Republik Indonesia Nomor 
219/P/2022.

n Pemprov DKI Jakarta kembali meraih 
Penghargaan Sistem Merit dan 
Kode Etik dari Komite Aparatur Sipil 
Negara (KASN) dengan nilai 335,5 

(kategori ‘Sangat Baik’).

n Penghargaan Bisnis 
Indonesia Financial Award 
(BIFA) 2022 untuk The 
Best Performance Bank 
Kategori BPD (aset > Rp 
30 triliun) kepada Bank 
DKI atas keberhasilannya 
mencatatkan pertumbuhan 
kinerja positif pada kuartal II 
tahun 2022. 

FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN



15kba newspaper | Edisi 09 | 31 Januari 2023 periskop

JEJAK PRIBADI JEJAK PRIBADI 
BERPRESTASIBERPRESTASI

Sejak belia prestasi demi prestasi ditorehkan Anies Baswedan. Jejaknya begitu 
panjang, mulai dari saat duduk di bangku sekolah menengah di Yogyakarta 

hingga ketika mengemban amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

1982
SD IKIP Labrotori II Yogyakarta

1985
SMP Negeri 5 Yogyakarta

1988
South Milwaukee, Senior High School 
(AFS Year Program) Wisconsin, 
Amerika Serikat

1989
SMA Negeri 2 Yogyakarta

1995
Sarjana Fakultas Ekonomi 
Universitas Gadjah Mada 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

NAMA LENGKAP
Anies Rasyid Baswedan 

LAHIR
7 Mei 1969, Kuningan, Jawa Barat

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

2005-2009
Direktur Riset The Indonesian 
Institute, Center for Public Policy 
Analysis, Jakarta

2005-2007
Peneliti Utama di The Indonesian 
Survey Institute (LSI), Jakarta

2006-2007
National Advisor Bidang 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah 
pada Partnership for Governance 
Reform, Jakarta

2000
Peneliti pada Center for Governmental 
Studies, Northern Illinois University

2000-2004
Peneliti pada The Office of Research, 
Evaluation, and Policy Studies, 
Northern Illinois University

2004-2005
Research Manager di IPC, Inc., 
Chicago, Illinois, Amerika 

2007-2011
Rektor Universitas Paramadina, Jakarta 

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 Widodo- Wakil 
Presiden Jusuf Kalla

2017-2022
Gubernur DKI Jakarta

ISTRI
Fery Farhati Ganis

ANAK
1. Mutiara Annisa Baswedan
2. Mikail Azizi Baswedan
3. Kaisar Hakam Baswedan
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2018
n Penerima anugerah Obsession 

Awards 2018 untuk kategori 
individu ‘Best Achiever in 
Regional Leader’, Obsession 
Media Group (OMG), Jakarta.

n Dinobatkan sebagai Bapak 
Peningkatan Kompetensi Guru 
Indonesia oleh Ikatan Guru 
Indonesia (IGI) untuk berbagai 
terobosan saat menjabat Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan.

n Penerima Pembina BUMD 2018 
Award dari Majalah Indonesia 
Business News.

n Dinobatkan sebagai satu dari 
hanya tiga Tamu Kehormatan 
(Guest of Honour) Parlemen Kota 
Otonom Buenos Aires, Argentina, 
di sela-sela pertemuan Urban 20. 

n Penerima Grand Property 
Award untuk kategori ‘Gubernur 
Paling Menginspirasi dan Aktif 
Melakukan Pembinaan kepada 
BUMD’ pada Malam Apresiasi 
Indonesia Property and Bank 
Award XIII Tahun 2018 oleh 
Majalah Property & Bank.

n Penerima Moeslim Choice 
Government Award 2018 dalam 
rangka 1st Anniversary Moeslim 
Choice Media, Jakarta.

2019
n Penghargaan Gubernur Terbaik 

(Gubernur Merah Putih) pada 
ajang Anugerah Indonesia Maju 
2019 oleh Warta Ekonomi dan 
Rakyat Merdeka.

n Penghargaan untuk kategori TOP 
Pembina BUMD pada ajang TOP 
BUMD Awards 2019 oleh Majalah 
Top Business bersama Asia 
Research Center.

n Penerima Penghargaan Pembina 
Produktivitas Paramkarya 2019 
dari Kementerian Ketenagakerjaan 
RI.

n Penghargaan Kepala Daerah 
Pelopor Pembangunan Zona 
Integritas, Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK), serta Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani 
(WBBM) 2019 dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi.

2020
n Dinobatkan sebagai TOP Leader 

on Digital Implementation pada 
ajang TOP Digital Awards 2020. 
Selain Anies, Pemprov DKI 
Jakarta juga meraih penghargaan 
‘TOP Digital Implementation 2020 
Level Stars 5’ untuk kategori 
pemerintah provinsi dan ‘TOP 
Digital Transformation Readiness 
2020’.

n Kembali meraih penghargaan 
untuk kategori TOP Pembina 
BUMD pada ajang TOP BUMD 
Awards 2020 yang dihelat Majalah 
Top Business.

2021
n Dinobatkan sebagai Pahlawan 

Transportasi Dunia dalam 21 
Heroes 2021 oleh organisasi 
global Transformative Urban 
Mobility Initiative (TUMI). Anies 
dinilai mampu mengembangkan 
sistem transportasi urban 
berkelanjutan di tengah tantangan 
global dalam menghadapi 
pandemi Covid-19. Penghargaan 
serupa diberikan TUMI kepada 
Elon Musk, CEO SpaceX dan 
Tesla.

n Penerima penghargaan 
BeritaSatu Public Leader Awards 
dari BeritaSatu Media Holdings, 
Jakarta, untuk penanganan dan 
pengendalian pandemi Covid-19.

n Penerima Penghargaan Karya 
Bhakti Peduli Satpol PP dari 
Kementerian Dalam Negeri 
RI sebagai apresiasi atas 
dukungan penuh kepada Satpol 
PP DKI Jakarta sehingga bisa 
menjalankan tugas secara 
bertanggung jawab.

n Dinobatkan lagi sebagai TOP 
Leader on Digital Implementation 
pada ajang TOP Digital 
Awards 2021 bersama empat 
penghargaan kategori lain untuk 
empat kepala dinas di Pemprov 
DKI Jakarta atas pembangunan 
ekosistem digital di lingkungan 
Pemprov DKI.

n Dinobatkan sebagai Best 
Governor for Inclusive Economic 
Growth pada ajang ‘People of The 
Year 2021’ oleh MetroTV.

n Dinobatkan sebagai Best 
Regional Leader dari 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika RI sebagai tokoh yang 
mampu dan tangguh membangun 
perekonomian, ketokohan, dan 
berbagai usaha di tengah deraan 
pandemi Covid-19.

2022
n Dinobatkan sebagai Tokoh 

Persatuan dan Pembangunan 
oleh DPD Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) Provinsi 
DKI Jakarta. Anies dinilai sebagai 
salah satu tokoh bangsa yang 
telah mendedikasikan diri dan 
berhasil merawat persatuan 
dengan pembangunan.

n Penerima Anugerah Dwija Praja 
Nugraha dari Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI) untuk 
komitmen dan prestasinya dalam 
pembangunan pendidikan.

n Untuk kali ketiga dinobatkan 
sebagai TOP Pembina BUMD 
pada ajang TOP BUMD Awards 
2022 . Selain Anies, PT MRT 
Jakarta juga memborong empat 
penghargaan dan tiga untuk PT 
Food Station Tjipinang Jaya.

n Masuk dalam daftar 14 tokoh 
dunia yang diundang berbicara 
di Chatham House di London, 
Inggris. Juga dikenal sebagai 
Royal Institute of International 
Affairs, Chatham House 
merupakan institusi independen 
wadah pemikir (think tank) yang 
mengupas berbagai kebijakan 
demi menjawab tantangan 
global. Chatham House 
merupakan think tank independen 
paling berpengaruh di dunia 
selain Brookings Institution 
di Washington D.C., Amerika 
Serikat. Beberapa tokoh dunia 
yang pernah diundang berbicara 
di Chatham House adalah 
mantan Menlu Hillary Clinton 
(AS), mendiang Ratu Elizabeth II 
(Inggris), Presiden Recep Tayyip 
Erdogan (Turkiye), Muhammad 
Yunus (Pendiri Grameen Bank 
Bangladesh), Yoichi Masuzoe 
(Gubernur Tokyo 2014-2016 - 
Jepang), dan Mahathir Mohamad 
(PM Ke-4 dan Ke-7 Malaysia).

n Menerima penghargaan PWI Jaya 
Award atas peran, kepedulian, 
dan kontribusinya pada 
pembangunan dan kebebasan 
pers di Ibu Kota Jakarta dari 
Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI) Provinsi DKI Jakarta dalam 
ajang Anugerah Jurnalistik M.H. 
Thamrin Ke-48.

n Menerima Anugerah Lee Kuan 
Yew Exchange Fellow Ke-72 dari 
Pemerintah Singapura. Anies juga 
memberikan kuliah umum di Lee 
Kuan Yew School of Public Policy 
Singapura. 

n Dinobatkan sebagai Bapak 
Kesetaraan Indonesia oleh 
Lembaga Paskah Nasional Pusat 
Pelayanan Kristiani Jakarta.

n Dinobatkan sebagai Bapak 
Integrasi Transportasi oleh Dinas 
Perhubungan DKI Jakarta. Anies 
dinilai sebagai kreator yang 
mampu mewujudkan layanan 
integrasi transportasi di Jakarta. 
Selama menjabat gubernur pada 
2017-2022, Anies melakukan 
banyak terobosan di sektor 
transportasi. Salah satunya 
mengubah mindset masyarakat 
dengan menempatkan pejalan 
kaki dan pesepeda sebagai 
prioritas.

n Governor of the Year for 
E-Government & Digital 
Information, ‘People of the Year 
2022’, MetroTV.
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Tidak ada niat menebar sensasi, 
apalagi berharap menjadi acuan 
trend. Namun, apa pun yang 
dilakukan Anies Baswedan hampir 
selalu disorot warga media sosial 

(medsos) dan publik luas, bahkan dengan 
beragam penafsiran. 

Jelang pengujung November 2020, misalnya, 
respons warga medsos dan publik Tanah Air pun 
riuh setelah Anies mengunggah foto di rumahnya 
sedang membaca buku How Democracies Die 
karya dua profesor ilmu politik Harvard University, 
Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Aneka ragam 
penafsiran bermunculan, tetapi Anies memilih 
tidak berkomentar. Mungkin ia mempersilakan 
khalayak menikmati kemerdekaan berpikir dan 
menafsirkan. 

Lantas, pada pertengahan Maret 2022 ketika 
Anies menghadiri prosesi penyerahan tanah dan 
air yang dibawa dari wilayah DKI Jakarta kepada 
Presiden Joko Widodo di Titik Nol, Ibu Kota 
Negara (IKN) Nusantara – ibu kota negara yang 
baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten 
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Meski 
Anies sudah menjelaskan mengapa yang dibawa 
tanah dari Kampung Akuarium, plus air dari 
enam tempat ibadah di DKI Jakarta, masih saja 
muncul aneka komentar dan penafsiran.

Berikutnya, banyak yang sudah tahu Anies 
hobi merawat kucing, aneka burung, ikan koi, 
olahraga bersepeda (gowes), serta menggeber 
vespa pada saat-saat senggang. Namun, siapa 
sangka pada hari bersejarah saat berpamitan di 
akhir mandatnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, 
Minggu, 16 Oktober 2022, ia masih juga nggowes 
saat berangkat dari rumah dan pulang dengan 
mengendarai vespa.

Pada Minggu pagi itu, Anies bersiap ke Balai 
Kota untuk acara pelepasan dirinya sebagai 
gubernur yang bertajuk ‘Terima Kasih Jakarta’. 
Sekitar pukul 05.50 WIB, sejumlah sepeda telah 
siap di pintu gerbang halaman rumah Anies di 
bilangan Lebak Bulus Dalam II, Cilandak, Jakarta 
Selatan. 

Jarak tempuh dari rumah menuju Balai Kota 
sekitar 20 kilometer dengan rute Lebak Bulus-
Fatmawati-Panglima Polim-Bundaran Senayan-
Jalan Sudirman-Bundaran Bank Indonesia-
Patung Kuda, lalu belok kanan menuju Balai Kota 
di Jalan Medan Merdeka Selatan. 

‘’Pagi ini mau ke Balai Kota. Terus berangkat 
dari sini bebas kendaraan bermotor. Kita naik 
sepeda dan memang saya biasanya kan naik 
sepeda,” kata Anies.

Mengapa masih memilih bersepeda di hari 
‘spesial dan bersejarah’ itu?

Menurut Anies, selain tetap berolahraga 
sambil berikhtiar mengurangi polusi, pada 
hari terakhirnya mengemban amanat sebagai 
gubernur ia tetap ingin melihat situasi Ibu Kota 
serta berada dan berjalan bersama warga.

Tepat pukul 06.00 WIB, Anies memulai 
nggowes meninggalkan rumah ditemani tiga anak 
lelakinya (Mikail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam 
Baswedan, Ismail Hakim Baswedan), dan sang 
menantu, Ali Saleh Alhuraiby. Sejumlah jurnalis, 
termasuk KBA News, juga menyertai Anies 
nggowes menuju Balai Kota.

Sambil nggowes, Anies kerap menyapa serta 
membalas dengan ramah sapaan warga dari 
beragam kalangan. Bukan hanya penghobi jogging 
di Minggu pagi, termasuk emak-emak, tetapi juga 
pesepeda, pemulung, petugas kebersihan yang 

sedang beraktivitas, dan lainnya. Bahkan, beberapa 
kali ia menghentikan laju sepedanya untuk 
berbicara dengan warga, termasuk memenuhi 
permintaan mereka berfoto bareng.

Pada titik jalan dekat Jembatan Penye berang-
an Orang (JPO) Kapal Pinisi, semakin banyak 
warga berkumpul dan mengelu-elukannya, ter-
masuk dengan pekikan ‘Presiden’. Begitu pula 
jalan-jalan menuju Balai Kota. Kamera yang 
terpasang di sepeda Anies pun tidak mampu lagi 
merekam secara optimal.

Di atas panggung utama yang sudah disiapkan 
di Pendopo Balai Kota, Anies mengucapkan kata 
pamitnya bersama Wakil Gubernur Ahmad Riza 
Patria. 

‘’Di hari terakhir masa tugas kami di sini, 
izinkan saya menyampaikan dengan lantang 
dan dari lubuk hati yang terdalam, ‘Terima 
kasih, Jakarta’. Terima kasih atas amanat yang 
diembankan, terima kasih atas kepercayaan 
yang disematkan, terima kasih atas dukungan 
yang diberikan. Terima kasih atas kerja yang 
disumbangkan. Terima kasih atas kritik yang 
dikirimkan, terima kasih atas doa dari tempat 
sunyi yang tidak pernah kita lihat wajahnya. 
Terima kasih kepada semua,’’ kata Anies disambut 
tepukan riuh lautan warga.

Selepas acara di Balai Kota, Anies kembali 
ke rumahnya di Lebak Bulus Dalam, Cilandak, 
dengan mengendari vespa klasik kesayangan 
sekaligus kendaraan pertama keluarganya, vespa 
Sprint 1968 warna silver berpelat nomor AB 
6094 OX. Vespa ini milik sang ayah, kemudian 
diserahkan kepada Anies untuk dipakai ke 

sekolah ketika SMA, kuliah di Universitas Gadjah 
Mada (UGM) Yogyakarta, serta masih terawat dan 
melaju hingga kini.

Mengenakan helm warna hitam, Anies 
menarik pelan gas vespanya meninggalkan Balai 
Kota. Sang istri, Fery Farhati, bersama Mutiara 
Annisa Baswedan (anak sulung) dan suaminya, 
Ali Saleh, berada dalam rombongan mobil yang 
mengawal Anies dari belakang.

Kaus Nyeleneh 
Jika jeli mencermati, salah satu ‘ciri khas’ Anies 

adalah kegemarannya mengenakan kaus dengan 
tulisan nyeleneh. Ini tidak hanya mengundang 
penasaran, tetapi juga minat cukup banyak orang 
untuk memiliki kaus serupa. Termutakhir, kaus 
bertulisan nyeleneh juga dipakai Anies ketika 
berkunjung ke Aceh, Jumat, 2 Desember 2022, 
malam.

Saat menonton pertandingan sepak bola Piala 
Dunia 2022 Qatar ditemani sang putri, Mutiara 
Annisa Baswedan, di kedai kopi Waroeng Pak 
Haji, Lamlagang, Banda Aceh, Anies mengenakan 
kaus bertulisan ‘Keliling Indonesia Itu Berat, Biar 
Aku Aja’.

Publik luas mengetahui nyentrik-nya Anies 
dengan kaus bertulisan nyeleneh tersebut 
setelah ia membagikan momen ngopi itu 
lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, 
Sabtu, 3 Desember 2022. Sejumlah narasi 
melengkapi unggahan foto tersebut. Berjibun 
komentar, termasuk yang tidak kalah nyentrik, 
bermunculan di medsos.

Namun, seperti biasa Anies tidak menying-

gung soal kata-kata nyeleneh di kausnya. Biar 
khalayak sendiri yang menafsirkan. Ia lebih suka 
membicarakan kopi dan ngopi.

Minum kopi, tulis Anies, telah menjadi budaya 
di Aceh. Serambi Mekah ini juga dijuluki ‘Negeri 
Seribu Kedai Kopi’. Kedai kopi pun telah menjadi 
ruang ketiga bagi masyarakat Aceh. 

‘’Baik siang maupun malam, berbagai lapisan 
masyarakat Aceh mengisi kedai-kedai kopi (di 
desa dan di kota) untuk bersantai minum kopi. 
Tidak terbatas dari yang tua hingga yang muda, 
lelaki maupun perempuan, miskin ataupun kaya, 
semua berbaur tanpa sekat-sekat pembatas,’’ 
ujarnya. 

Di Waroeng Pak Haji, ia pun mengaku senang 
bisa mampir ngopi bersama-sama warga. Tidak 
hanya ngopi, Anies juga diajari meracik kopi aceh 
yang harus disaring berkali-kali. Alhasil, setiap 
kedai bisa menghasilkan cita rasa kopi yang 
berbeda.

‘’Kiban, kaleuh neu jep kupi beungoeh nyo? 
(Gimana, sudah ngopi pagi ini?),’’ tulis Anies.

Meski Anies tidak mengomentari tulisan 
di kausnya itu, sejumlah orang menyebut kata-
katanya mirip dengan dialog di film Dilan 1990. 
Film adaptasi novel best seller karya Pidi Baiq 
dengan pemeran utama Iqbaal Ramadhan (Dilan) 
dan Vanesha Prescilla (Milea) ini menghadirkan 
kisah perjalanan cinta anak SMA.

Nah, salah satu dialog dalam alur film itu yang 
dinilai begitu melekat di benak penonton adalah 
ketika Dilan mengungkapkan isi hatinya tentang 
rindu kepada Milea. ‘’Jangan rindu. Ini berat. Kau 
tak akan kuat. Biar aku saja,’’ ucap Dilan. (kba)

‘Nyentrik’ yang Menggelitik
Nampaknya memang benar kata Anies Baswedan. 

Ia tidak butuh buzzer untuk sekadar bisa dibincang ramai di media sosial.

Anies Baswedan memakai kaus dengan tulisan yang 
dianggap nyeleneh oleh sebagian kalangan saat ngopi 
sambil nobar siaran langsung pertandingan sepak bola 
Piala Dunia di Waroeng Pak Haji, Lamlagang, Banda 
Aceh, Jumat, 2 Desember 2022, malam. Di warkop ini 
Anies juga sempat diajari meracik kopi aceh. 
FOTO-FOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN
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ACEH: Anies Baswedan dan lautan massa di Banda Aceh dalam kegiatan jalan sehat pada Sabtu, 3 Desember 2022,  
pagi nan teduh. Tiba di Aceh sehari sebelumnya dan melakukan sejumlah kegiatan bersama tokoh agama, tokoh 
masyarakat, serta relawan, Anies juga menunaikan shalat Jumat di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, dan spontan 
disambut hangat serta dielu-elukan warga. ‘’Kita semuanya harus siap menuju perubahan, Aceh harus sejahtera 
tetapi dengan bekerja bersama-sama... Apakah siap menjadi bagian dari perubahan? Siap untuk berjalan bersama?’’ 
tulis Anies di akun medsosnya tentang kunjungan ke Aceh ini.

RIAU: Dari Padang, Silaturahmi Kebangsaan membawa Anies Baswedan ke Pekanbaru, Riau, Minggu, 4 Desember 
2022. Lazimnya di kota-kota lain, sejak tiba ia disambut meriah dan superhangat ribuan warga Bumi Lancang Kuning. 
Agenda pertemuan dengan relawan, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, hingga rapat akbar pun selalu riuh 
meriah dalam damai. Anies berharap seluruh rakyat, termasuk di Riau, merasakan hasil kemerdekaan, merasakan 
hasil pembangunan yang setara dengan tempat-tempat lain. Untuk itu, mulai sekarang hingga 2024 semua kader dan 
relawan harus siap bergerak bersama dan merapikan barisan. 

SUMBAR: Di Padang, Sumatera Barat, hujan pada Minggu, 4 Desember 2022, pagi tidak menyurutkan ribuan warga 
mengikuti jalan sehat bersama Anies Baswedan. Namun, acara yang diagendakan mulai pukul 06.30 WIB ini batal 
digelar karena hujan tidak kunjung berhenti. Toh, ribuan memilih tidak bubar. Dengan tebaran payung aneka warna, 
mereka bertahan di kawasan Danau Cimpago Pantai Padang hingga Anies hadir dan disambut supermeriah. Di 
Padang, Anies juga bertemu tokoh masyarakat dan 31 kelompok relawan di ruang pertemuan Hotel Truntum. Hujan 
boleh turun, tapi semangat menuju perubahan tidak akan pernah.

PAPUA: Anies Baswedan tiba Jayapura, Papua, Kamis, 8 Desember 2022, untuk kunjungan dua hari. Sambutan 
hangat dan meriah, termasuk berupa tarian, terjadi sejak di bandara hingga pada hari yang sama menghadiri 
Perayaan Natal Nasional bersama Partai NasDem di Auditorium Universitas Cenderawasih, Jayapura, dan temu kaum 
muda milenial di SGP Kotaraja. Agenda kegiatan lain Anies selama dua hari di Papua, antara lain, melakukan tatap 
muka dengan tokoh adat, tokoh agama, paguyuban, tokoh perempuan, relawan, serta mengunjungi Pasar Mama-
mama Papua.

Kala ‘Terima Kasih Jakarta’ menjadi tema 
besar di Ibu Kota menandai berakhirnya 
masa jabatan Anies Baswedan sebagai 

Gubernur DKI Jakarta, pada tempat-tempat lain di 
seantero negeri justru menggemakan ‘Indonesia 
Memanggil’.

Tema non-wilayah Jakarta itu merupakan 
bentuk dukungan tegas kepada Anies untuk maju 
sebagai capres di Pilpres 2024. Beragam wujud 
kegiatan dilakukan relawan dan pendukung untuk 
menerjemahkan tema besar ‘Indonesia Memanggil’.

Di Bandung, Jawa Barat, misalnya. Forum 
Komunikasi (Forkom) Relawan Anies Jawa Barat 
(Jabar) —didukung DPW Partai NasDem Jawa 
Barat dan DPD Partai NasDem Kota Bandung— 
menggelar jalan santai dan pengumpulan sejuta 
tandatangan dukungan dari warga Jabar untuk 
Anies maju sebagai capres.

Sambutan publik yang berpartisipasi dalam 
jalan santai ‘Indonesia Memanggil’ pada Minggu, 16 
Oktober 2022, mulai pukul 06.45 WIB, itu pun luar 
biasa. Lebih dari 2.000 relawan Anies dari Forkom 
Relawan Anies Jabar, yang terdiri atas 21 simpul 
relawan dan dari Partai NasDem, serta warga 
mengikuti jalan santai dengan start dari depan 
Gedung DPRD Jabar ini.

Rute yang ditempuh peserta jalan santai 
itu adalah Jalan Djuanda, Merdeka, Lembong, 
Tamblong, dan finis dipatok sekitar pukul 08.00 
WIB di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika. 

Hadir pula dalam kegiatan jalan santai ini 
Sekretaris DPW Partai NasDem Mamat Rahmat, 
Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung Rendiana 
Awangga, sejumlah guru besar dan akademisi 
senior di Jabar seperti Prof. Herman Susanto, Prof. 
Sanusi Uwes dari simpul relawan ABADAN, dan 
Prof. Dadang K. Mihardja dari SIGA4P.

Tidak ketinggalan para pengurus simpul 
relawan Anies di Jabar lainnya seperti ANIES 
(Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera), JABAR 
MANIES, KOMANDAN, GEMAKOPIN, Sobat Anies, 

Gelora Semangat dari Jawa Barat
AREA, AFPI, Anies P-24, UMKM MANIES, Dunsanak 
Anies, ABRI SATU, Payung Anies, REKANAN, Jarnas 
ABW Pasundan, dan Gernis 99.

Pada acara jalan santai dibentangkan pula 
kain putih besar bertajuk ‘Sejuta Tanda Tangan 
Warga Jawa Barat Dukung Anies Baswedan sebagai 
Presiden 2024’. 

Sembari berjalan, sejumlah peserta juga mem-
bagikan KBA Newspaper Edisi 02 dengan tema 
Mengapa Harus Anies?  kepada warga. Yel-yel  
‘Anies Presiden’ dan ‘NasDem menang’ menggema 
sepanjang perjalanan.

Usai jalan santai tapi pengumpulan tandatangan 
masih berlangsung, kegiatan berlanjut dengan 
panggung orasi. Mamat, Rendiana, serta para ketua 
dari 21 simpul relawan Anies di Forkom Relawan 
Anies Jabar pun berorasi dengan penuh semangat 
mendukung Anies.

‘’Bapak Anies Rasyid Baswedan itu adalah 
kelahiran (di Tatar) Sunda. Lahir di Kuningan, besar 
di Yogya, berkarier di Jakarta. Insya Allah Presiden 
2024,’’ ujar Tarmidzi Yusuf, koordinator lapangan 
sekaligus Ketua Umum DPP JABAR MANIES.

Panggung orasi ditutup dengan doa serta 
pembacaan bersama Aspirasi Kehendak Rakyat 
dipimpin Tarmidzi didampingi ketua-ketua 
simpul relawan Anies di Jabar dan pengurus Partai 
NasDem. Aspirasi Kehendak Rakyat tersebut 
memuat tiga hal, mulai dari pengawalan pemilu 
yang jujur dan adil; desakan kepada partai politik 
mendukung calon presiden dan calon wakil 
presiden yang memiliki integritas, kapasitas, dan 
kapabilitas dalam mewujudkan Indonesia sejahtera 
yang bermartabat; hingga tekad memenangkan 
Anies sebagai presiden di Pilpres 2024.

Ketua DPD NasDem Kota Bandung Rendiana 
Awangga menyambut baik inisiatif, militansi, 
dan loyalitas relawan tanpa harus dimobilisasi, 
melainkan karena panggilan hati nurani semata 
untuk memenangkan Anies. Alhasil, tersenggaralah 
dengan sukses kegiatan bertajuk ‘Indonesia 

Memanggil’ yang juga dimeriahkan kader dan 
anggota NasDem dengan antusiasme tinggi. 

‘’Alhamdulillah, ternyata ini disambut baik oleh 
struktural kita, di mana jumlah peserta dari NasDem 
yang ikut ada 1.000 orang,’’ ujar anggota DPRD Kota 
Bandung yang karib disapa Kang Awang itu.

Ia berharap kegiatan ‘Indonesia Memanggil’ itu 
menjadi momentum bagi NasDem Kota Bandung 
dan para relawan memperkuat komitmen dalam 
pemenangan Anies di Pilpres 2024. 

‘’Kita akan terus berkolaborasi antara relawan 
dan NasDem untuk mengawal, memperjuangkan, 
dan memastikan Anies menjadi Presiden di 2024,’’ 
kata Kang Awang mantap. 

Sekitar pukul 10.00 WIB, rangkaian kegiatan 
jalan santai, pengumpulan tandatangan, dan 
orasi selesai. Tarmidzi bersama Ketua Umum 
GEMAKOPIN Ahmad Sehu Ibrahim, Ketua Umum 
ABRI SATU Syifa Indriani, dan Sekretaris Jenderal 
JABAR MANIES Rois Muhammad langsung 
bergerak menuju kediaman Anies Baswedan di 
kawasan Lebak Bulus Dalam II, Jakarta Selatan.

Sekitar pukul 15.30 WIB, mereka tiba di tujuan 

dan menyerahkan langsung kain putih berisi 
tandatangan dukungan warga Jabar itu kepada 
Anies. ‘’Assalamu’alaikum, Pak Anies. Ini ‘Sejuta 
Tanda Tangan dari Warga Jawa Barat untuk Anies 
Presiden,’’ kata Tarmidzi.

Saat menerimanya, Anies pun berucap, ‘’Masya 
Allah.’’ Ia kagum dan berterima kasih kepada warga 
Jabar atas dukungan kepada dirinya untuk maju dan 
menang di Pilpres 2024. 

‘’Anies Presiden,’’ teriak massa menimpali.
Saat itu di lokasi memang lagi riuh oleh warga 

setempat yang begitu haru dan antusias menyambut 
kepulangan Anies dari acara pelepasan di Balai Kota 
Jakarta pada pagi harinya. Nampak sekali mereka 
begitu antusias menyaksian gerak-gerik serta 
menyimak apa pun yang dikatakan Anies. 

‘’Tugas di Jakarta sudah selesai, tapi 
kebersamaan kita tak selesai hari itu. Insya Allah 
kita tetap berjalan bersama ke depan. Bila ada 
niat baik, dikerjakan dengan cara-cara yang baik, 
bersama dengan orang-orang baik, insya Allah akan 
membuka pintu kesuksesan ke depan,’’ kata Anies.

Namun, sebagaimana yang dikatakan 
sebelumnya di Balai Kota, ia memilih tidak berbicara 
panjang tentang apa saja yang telah dilakukan 
bersama wakil serta seluruh jajarannya selama 
menakhodai DKI Jakarta.

‘’Tidak usah pernyataan-pernyataan panjang, 
tetapi kenyataaan yang bercerita panjang,’’ ujarnya.

Menurut Anies, pernyataan panjang tidak 
diperlukan mengingat perjalanan ke depan masih 
panjang. Ia memilih langsung fokus ke urusan 
selanjutnya setelah urusan di Jakarta purna. Ia 
menyongsong amanat berikutnya usai satu amanat 
dituntaskan dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Anies pun mengajak warga berjalan dan berjuang 
bersama menyongsong masa depan. Menyongsong 
perubahan demi masa depan yang lebih baik dan 
bermartabat. ‘’Bapak-Ibu siap?” tanyanya.

Warga dan massa langsung merespon dan 
kompak menjawab, ‘’Siaaap...!’’ (kba)

Tarmidzi Yusuf (kedua dari kanan) menyerahkan kain 
putih berisi tandatangan dukungan warga Jabar 
kepada Anies Baswedan di Jakarta, Minggu, 16 
Oktober 2022, sore. FOTO: ANIES JABAR
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Pangkep Hebat! Sejak subuh pada Minggu, 11 Desember 2022, puluhan ribu warga memenuhi Taman Musafir di 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) demi sang idola, Anies Baswedan. ‘’Insya Allah semangat dari 
Pangkep ini bisa menular ke seluruh Indonesia,’’ kata Anies. 

Guyuran hujan tidak menyurutkan antusiasme 
puluhan ribu warga berjumpa Anies Baswedan dalam 
Silaturahmi Kebangsaan di Istana Maimun, Medan, 
Sumatera Utara, Jumat, 4 November 2022.

Tidak dimungkiri, sepak 
terjang para relawan andil 

membuat masyarakat di 
segenap penjuru negeri 

merindukan kehadiran Anies 
Baswedan. Di mana pun 

Anies menjejak, di situ pula 
lautan warga sangat antusias 

menyambutnya.

Pemandangan mengesankan hadir 
di depan mata kala acara bertajuk 
‘Terima Kasih Jakarta’ berlangsung 
di halaman Balai Kota Jakarta, Minggu, 
16 Oktober 2022. Mengakhiri amanat 

sebagai gubernur dan wakil gubernur, Anies 
Baswedan-Ahmad Riza Patria menerima buah 
tangan berupa roti buaya dibungkus rapi dengan 
plastik berhias pita berwarna merah muda.

Masyarakat Betawi memberikan buah tangan 
makanan khasnya itu sebagai tanda ucapan 
terima kasih telah memimpin Jakarta dengan 
sangat baik dan memuaskan warga. Ketika Anies 
mengangkat roti buaya sembari tersenyum lebar 
kepada perwakilan warga di panggung hiburan 
serta himpunan besar massa di sekelilingnya, 
respons yang muncul sangat mengejutkan.

‘’Anies Presiden, Anies Presiden… Majulah, 
majulah menang,’’ teriak mereka dengan penuh 
semangat.

Nah, semangat maju dan menang demi 
Indonesia yang lebih baik juga digelorakan Anies 
kepada ribuan anggota dari 59 simpul relawan yang 
tergabung dalam Forum Komunikasi Relawan Anies 
Baswedan Sulsel serta masyarakat pendukung di 
Gedung Celebes Convention Center, Makassar, 
Sulawesi Selatan, Sabtu, 10 Desember 2022.

‘’Sulawesi Selatan siap maju, siap menang, 
dan pesan itu dikirimkan ke seluruh wilayah 
Indonesia. Setiap tetes keringat kita menandakan 
kita bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang 
lebih baik,” kata Anies.

Sulawesi Selatan, ujarnya menambahkan, 
adalah tempatnya pejuang. Tempat orang-orang 
yang tidak bisa dibayar dan bekerja untuk 
kebaikan. ‘’Di sini idealisme tidak diperjualbelikan 
dan teman-teman datang menunggu berjam-jam, 
insya Allah ini semua menjadi bukti perjuangan 
untuk Indonesia lebih baik.’’

Pernyataan tersebut membawa sebagian 
orang mengilas jauh ke belakang. Salah satu sikap 
Anies yang pernah dituangkan dalam rangkaian 
kata layak kutip (quotable quote) adalah tentang 
relawan ini: ‘’Relawan tidak dibayar bukan karena 
tak bernilai, tetapi karena tak ternilai’’. 

Selanjutnya, kepada relawan di Makassar 
tersebut, Anies juga mengimbau mereka menjaga 
fisik dan stamina selama 14 bulan ke depan untuk 
menggalang dukungan dari berbagai kalangan. 
Untuk kali kesekian pula, Anies mengajak 
relawan melakukan hal-hal baik demi tujuan baik 
yang diperjuangkan.

‘’Ingat, jaga stamina fisik, stamina mental, 
stamina intelektual. Jaga itu semua. Insya Allah 
dengan stamina yang terjaga dan pesan-pesan 
yang positif karena kita ini bukan bagian yang 
memecah belah. Kita adalah rombongan yang 
mempersatukan,’’ katanya menguraikan.

Demi perubahan, Ketua Dewan Pimpinan 
Wila yah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selat-
an Rusdi Masse pun mengobarkan tekad me-
menangkan Anies di daerahnya pada Pilpres 2024.

‘’Insya Allah ke depan, sebagai kader Partai 
NasDem, kamilah semua yang bertanggung jawab 
di Sulawesi Selatan ini untuk memenangkan 
Bapak Anies. Kita sudah bilang semua ‘(Anies) 
Presidenku’. Artinya, ini jadi tanggung jawab kita 

semua,’’ ujar Rusdi.
Semangat besar menuju perubahan juga 

ditunjukkan puluhan ribu orang yang menghadiri 
Silaturahmi Kebangsaan di Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulsel. 
Sejak subuh pada Minggu, 11 Desember 2022, 
mereka membanjiri Taman Musafir.

‘’Puluhan ribu masyarakat sudah memenuhi 
Taman Musafir di Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan (Pangkep) sejak selepas subuh. 
Kita semua datang secara sukarela. Inilah para 
pejuang perubahan,’’ kata Anies. 

Di lokasi hadir pula mendampingi Wakil Ketua 
Umum Partai NasDem Ahmad Ali, Ketua DPW 
NasDem Sulsel Rusdi Masse, sejumlah Ketua DPP 
NasDem seperti Sugeng Suparwoto dan Lathifa Al 
Anshori, serta ustadz kondang Das’ad Latif.

‘’Insya Allah semangat dari Pangkep ini bisa 
menular ke seluruh Indonesia,’’ ujar Anies.

Sementara, Ahmad Ali menyatakan, perubah-
an yang didambakan itu harus diperjuangkan 
bersama. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya 
NasDem dan Anies mutlak harus berkolaborasi 
dengan semua kelompok.

‘’Dari Pangkep kita kirim pesan perubahan 
untuk Indonesia. Terimah kasih atas keramahan 
masyarakat Sulsel menyambut rombongan Pak 
Anies Baswedan,’’ kata anggota Fraksi NasDem 
DPR RI itu.

Ia juga mengimbau sekaligus mengajak 
masyarakat berperan menciptakan pemilu yang 
aman, damai, penuh gagasan, dan suka cita. ‘’Apa 
pun kepentingan kita haruslah kepentingan 
bangsa di atas segalanya.’’

Semangat Menjulang di Medan
Sejak pertengahan 2021, kepribadian, kinerja, 

dan prestasi Anies andil menggerakkan begitu 
masif masyarakat di segenap penjuru Tanah Air 
untuk membentuk kelompok maupun jaringan 
relawan. Laksana jamur bermunculan di musim 
hujan. Tujuannya jelas dan tegas, mendukung 
dan mengawal Anies menuju kursi presiden pada 
kontestasi politik 2024. 

Beragam kegiatan positif mereka lakukan 
dalam rangka menyosialisasikan sosok Anies 

dan rekam jejak kinerja serta prestasinya. Tidak 
ketinggalan beragam kegiatan keagamaan serta 
bakti sosial dan kemanusiaan seperti membantu 
para korban bencana alam. 

Tidak dimungkiri, sepak terjang relawan pula 
yang membuat masyarakat di segenap penjuru 
negeri merindukan kehadiran Anies. Maka jangan 
heran jika di mana pun Anies menjejak, di situ pula 
lautan warga sangat antusias menyambutnya.

Bukti nyata, misalnya, bisa disaksikan saat 
Anies melakukan kunjungan dua hari di Sumatera 
Utara (Sumut) per Jumat, 4 November 2022, pagi. 
Sejak mendarat di Bandara Internasional Kuala 
Namu (KNIA) di Deli Serdang, ribuan massa 
menyambut hangat sampai sepanjang perjalanan 
menuju Medan. Tak terhitung pekik ‘Presiden’ 
meluncur dari lautan massa.

Sejumlah ibu pun bernyanyi riang, ‘’Pak Anies 
di hatiku, Pak Anies kebanggaanku.’’ 

Lebih dari 200 ribu orang menghadiri rangkaian 
acara Silaturahmi Kebangsaan gelar an DPW Partai 
NasDem Sumut untuk kian menguatkan hubungan 
Anies dengan tokoh lintas agama dan etnis, relawan, 
serta kalangan mahasiswa di Kota Medan dan 
Kabupaten Langkat. 

Sukses besar rangkaian acara itu juga tidak 
lepas dari efek kegiatan sebelumnya dengan 
tema besar ‘Indonesia Memanggil’ oleh Forum 
Komunikasi Antar-Jaringan Relawan Anies Sumut 
pada 16 Oktober 2022 – bertepatan dengan hari 
terakhir Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Kegiatan dimulai sekitar pukul 07.00 WIB 
dengan pawai keliling berupa gerak jalan santai 
yang diikuti tidak kurang dari 3.000 peserta. 
Dengan jarak tempuh 1,6 km, peserta melintasi 
rute populer di Kota Medan, bermula dari depan 
Istana Maimun, melewati Masjid Raya, memutar 
di depan Taman Sri Deli, sebelum kembali ke 
istana peninggalan Kesultanan Deli tersebut. 

Pawai berlangsung meriah. Warga pada rute 
yang dilewati menyambut antusias. Di sepanjang 
hampir selalu terdengar teriakan penuh semangat 
‘Anies Presiden, Anies Presiden’. Pawai usai 
disambung dengan panggung orasi oleh ketua atau 
perwakilan dari 35 simpul relawan. Masing-masing 
dijatah waktu berorasi sekitar tiga menit. 

‘’Semua pada dasarnya berpidato membakar 
semangat bahwa Indonesia perlu dibenahi, 
Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Figur 
yang cocok membenahi Indonesia adalah Pak 
Anies Baswedan,’’ kata Mislaini Suci Rahayu, 
koordinator kegiatan yang juga Ketua DPW 
Relawan Anies P-24 Sumut.

Ketua DPD NasDem Kota Medan Afif Abdillah 
juga berorasi tentang pertimbangan matang 
NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres 
dengan menyitir ungkapan why not the best? sang 
ketua umum, Surya Paloh. Maknanya, NasDem 
memilih Anies karena ia memang figur terbaik 

untuk menjadi presiden pada Pilpres 2024.
Sedangkan mantan Wali Kota Medan Achyar 

Nasution mengatakan, kehadiran ribuan massa ini 
bukti rakyat Indonesia, di Medan khususnya dan 
Sumut umumnya, mendukung Anies menjadi RI 1.

Sebelum rangkaian kegiatan berakhir 
menjelang dhuhur, relawan menggelar sejumlah 
program lain seperti pemeriksaan kesehatan 
gratis yang digawangi Relawan Anies P-24 dan 
Relawan Gerakan Nasional Pendukung Anies 
(Rengganies) serta pangkas rambut secara cuma-
cuma oleh simpul Aliansi Indonesia Sukseskan 
Anies Baswedan (Alinsan).

Mereka juga menggalang sumbangan pakaian 
layak pakai dari masyarakat untuk diserahkan 
kepada yang membutuhkan, terutama yang baru 
terkena musibah gempa bumi seperti di Tapanuli 
Utara.

Semarak kegiatan oleh Simpul Relawan Saha-
bat Anies Sumut berlanjut malam hari bertema 
‘Pantun Menjulang Anies Sebagai Presiden 2024’ di 
Audi Siba City Café. Sekitar 150 orang hadir di lokasi 
plus lebih dari 500 partisipan via zoom dari berbagai 
daerah di Indonesia, bahkan dari London, Inggris.

Ketua Relawan Sahabat Anies Sumut H. 
Syarifuddin Siba mengatakan, dalam adat Melayu 
Deli istilah ‘menjulang’ bermakna mengangkat ke 
atas pundak dan membawa ke tempat yang lebih 
tinggi. Melalui kegiatan ini relawan pun berharap 
membawa Anies menuju tempat yang lebih tinggi.

‘’Artinya, dengan berpantun kita mengobar-
kan semangat untuk menjulangkan Pak Anies 
setelah selesai tugas sebagai gubernur untuk kita 
julangkan ke jabatan presiden,’’ kata pemilik Siba 
Island Resort itu.

Acara dimulai dengan makan malam, 
dilanjutkan doa, dzikir, tahlil, tahmid, dan 
pembacaan Surah Yasin bersama-sama. Baru 
kemudian yang hadir menjulangkan masing-
masing dua pantun disambung saling berbalas 
pantun. Relawan dari luar Medan, termasuk yang 
dari London, juga menjulangkan pantunnya. 
Suasana pun meriah. Kental adat Melayu. 

‘’Makin gembira dan heboh. Nampaknya 
semua sudah mempersiapkan diri dengan 
pantun-pantun yang bagus dan baik. Sebagian 
besar pantun yang ditayangkan berisi semangat 
untuk berjuang bagi kemenangan di Pilpres 
2024,’’ ujar Syarifuddin Siba.

Dua pantun yang ia bawakan, pertama: Siba 
Island tujuan turis, air tenang tanpa gelombang 
/ Jika Presiden kita adalah Anies, semua orang 
jadi senang gembira riang. Kedua: Siba Island 
bertabur paluh, panggang-panggangkan ikan 
baronang / Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh, 
perjuangan relawan pasti menang.

Suasana tambah meriah kala Anies ber-
gabung melalui zoom sekitar pukul 22.15 WIB. 
Usai menyapa semua relawan, berharap acara 
sukses, dan semakin mampu memperkuat ikat-
an persaudaran sesama anak bangsa, Anies me-
nyampaikan dua buah pantun yang diminta panitia.

Pantun pertama Anies: Menari serampang 
lelah berkeringat, keringat diseka dengan kain 
katun / Banyak yang datang dengan semangat, 
hadir ramaikan Menjulang Pantun. Kedua: Kain 
panjang tergelar di alun-alun, ramai pertunjukan 
ajak sanak saudara / Kita kembangkan berpantun 
santun, pesankan kekayaan budaya Indonesia.

“Kita merasa bangga dan terhormat karena 
calon presiden yang kita hormati dan banggakan 
mau membagi waktunya yang sangat sempit dan 
terbatas untuk menyapa kami. Kita tahu beliau 
sudah menjalankan serangkaain acara pelepasan 
yang, tentunya, menyita tenaga, tetapi tetap 
semangat dan sumringah ketika menyapa kami 
di Medan. Insya Allah, jika beliau bekunjung ke 
Medan akan kita sambut dengan segala harkat 
dan martabat,’’ tutur Syarifuddin Siba. (kba) 

Bersiap Maju dan Menang
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Minggu, 16 Oktober 2022. Armada 
busway yang aku tumpangi tersendat, 
kemudian macet. Sama sekali tidak 

bergerak, tepat di air mancur Bundaran HI. Aku 
berpikir, kenapa orang-orang yang jogging di car-
free day ini tidak mau berbagi jalan. Toh, hanya 
busway yang lewat. Jumlahnya juga tidak terlalu 
banyak.

Karena terlalu lama, beberapa penumpang 
bus penasaran. Mereka berdiri, menengok keluar 
dari kaca mobil bagian samping. Aku pun ikut 
berdiri. Kulihat lautan massa tumpah memadati 
kawasan HI. Gak ada sela untuk busway lewat.

Ada satu titik yang menggoda untuk dilihat. 
Kerumunan massa yang padat, mereka berdesakan. 
Sebagian besar mereka mereka pegang HP, seperti 
sedang berebut untuk berfoto. Sepertinya, ada sosok 
yang mereka buru gambarnya. Entah siapa, kami 
para penumpang busway meraba-raba.

Siapa gerangan seseorang yang jadi rebutan 
di antara lautan massa itu? Gimana kalau tidak 
ada pengamanan, lalu sesak napas. Pikirku, 
bahaya jika tragedi di Stadion Kanjuruhan, 
Malang, terulang di Jakarta. 

Busway mulai bisa bergerak ke depan. 
Massa memberi sedikit jalan, tetapi tetap 
tersendat. Busway makin dekat dengan sosok 
yang dikerumuni ribuan massa itu. Nampak 
sosok yang mereka kerumunin itu seorang lelaki, 
memakai helm dan rompi biru. Wajahnya tidak 
terlihat karena tertutup helm dan massa yang 
berebut selfie.

Meski tersendat, sesekali busway masih 
bergerak dan semakin lama semakin mendekati 
sosok tersebut. Kami, para penumpang busway, 
berdiri serempak didorong penasaran. Kami 
amati lebih serius. Salah seorang penumpang bus 
kemudian berteriak, ‘’Itu Pak Anies Baswedan.’’

Ternyata, sosok itu adalah Anies Rasyid 
Baswedan yang hari itu mengakhiri masa 
baktinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tidak 
jauh dari Anies berdiri di tengah lautan massa, 
terdapat halte. Jaraknya sekitar 10 sampai 20 
meter. Aku putuskan turun meski sebelumnya 
gak ada niat turun di situ karena memang gak 
ada kepentingan. 

Karena ada konsentrasi massa, bagiku, ini 
menarik. Insting sebagai peneliti dan penulis 
seketika mendorongku untuk memutuskan 
turun, ingin tahu ada cerita dan peristiwa apa hari 
itu. Konsekuensinya, aku harus rela jalan kaki.

Terharu. Lautan massa memadati kawasan 
Bundaharan HI hingga Jalan Thamrin. Di Jalan 
Medan Merdeka Selatan sampai Balai Kota lebih 
padat lagi. Massa nampak terkonsentrasi di ruas 
ini. Sengaja aku berjalan kaki karena ingin tahu 
lebih dalam lagi.

hingga 80 persen masyarakat Jakarta puas atas 
kinerja Anies.

Anies pemimpin di Jakarta. Maka yang paling 
objektif adalah penilaian masyarakat Jakarta. 
Kenapa? Karena mereka yang melihat langsung 
dari dekat kinerja dan merasakan hasilnya.

Mau tahu Anies, tanyalah rakyat Jakarta. 
Tanya secara random. Tanya pedagang gado-gado, 
siomay, UMKM, mahasiswa, dan para pengguna 
transportasi umum. Ini lebih representatif dan 
lebih objektif. Jangan tanya politisi. Jangan tanya 
orang di luar Jakarta, apalagi buzzer. 

Anda ingin tahu Anies, tetapi bertanya kepada 
orang Jawa Tengah, ya pasti jawabannya ‘kata 
si anu…’, ‘infonya...’, atau ‘menurut berita…’ Pasti 
gak jelas. Sanadnya menyesatkan. Lebih banyak 
hoaks daripada benarnya. Akhirnya, malah fitnah 
yang muncul.

Sukses tidaknya Anies bisa dilihat dari 
tiga hal. Pertama, lihat prestasinya. Sederhana, 
apa pengahargaan yang diterima Jakarta dan 
bandingkan dengan daerah lain. Bandingkan juga 
dengan Jakarta sebelumnya. Sesederhana itu. 
Polos, dan terima data apa adanya. Jangan dulu 
berasumsi atau beropini. Biarkan data bicara.

Kedua, lihat dengan mata kepala sendiri 
bagaimana Jakarta. Kelilingi Kota Jakarta, apa 
yang berubah. Naik MRT, busway, dan angkutan 
umum. Kelilingi Kota Tua, mampir ke Taman 
Ismail Marzuki (TIM), turun di Tebet Eco Park. 
Sesekali turun di Jalan Sudirman, rasakan 
trotoarnya atau naik sepeda. Gak perlu keluar 
uang ratusan ribu. Cukup puluhan ribu, Anda bisa 
keliling Jakarta: makin baik atau makin buruk.

Ketiga, tanya masyarakat Jakarta. Apa kesan 
dan yang mereka rasakan selama dipimpin Anies 
Baswedan. Saya pikir, ini lebih objektif. 

Melihat animo masyarakat yang menyambut 
Anies ketika berpamitan kepada 
warga Jakarta dan para tokoh, 
serta antusiasme dan keharuan 
luar biasa mereka yang hadir di 

Balai Kota, ini sudah memberikan 
kesimpulan bahwa ‘Anies memang 

seorang pemimpin yang dirindukan’. 
Rasanya kesimpulan tersebut tidak 

berlebihan jika beberapa hari terakhir ini Anda 
mengikuti acara pamitan Anies dengan warga 
DKI melalui video-video yang viral, bahkan ikut 
menyaksikan langsung betapa fenomenalnya 
Anies di mata rakyat Jakarta. Saya pikir wajar jika 
mereka kemudian merindukan Anies memimpin 
Indonesia ke depan. (*)

Dimuat kali pertama di kbanews.com, 
Senin, 17 Oktober 2022

Kawasan Bundahan HI, sepanjang Jalan 
Thamrin, Jalan Medan Merdeka Selatan sampai 
Balai Kota massa betul-betul menumpuk. Tumpah 
ruah. Teriakan ‘Anies Presiden’ menggema di 
sepanjang jalan-jalan itu.

Anies gak bisa lewat. Massa merangsek. 
Pengawal harus kerja ekstra untuk menjaga dan 
melindungi Anies. Tak sigap, bisa terjadi hal-hal 
tak diinginkan.

Sebagian besar massa ingin mengabadikan 
momen itu dengan berfoto sebagai kenang-
kenangan bersama Anies. Ini orang spesial di 
momen yang spesial. Sebagian berebut ingin 
bersalaman dan mengucapkan, ‘’Terima kasih, 
Pak Anies.’’

Aku pantau dari jarak cukup jauh, sekitar 20-
50 meter. Sesekali mendekat untuk memastikan 
apa yang massa lakukan terhadap Anies. Ingin 
lihat suasananya dan bagaimana ekspresi 
massa itu. Tidak sedikit yang histeris dengan 
mata berkaca-kaca. Sedangkan Anies nampak 
berupaya menjaga senyum meski terlihat lelah 
dengan wajah dibasuh keringat.

Sampai di Balai Kota, nampak teras kantor 
Anies itu dipenuhi massa. Padat, rapat, tidak bisa 
dilewati. Halaman Balai Kota juga rapat sekali 
oleh massa. Hampir gak ada sela untuk orang 
lewat. Teriakan itu semakin menggema, ‘’Anies 
Presiden… Anies Presiden… Anies Presiden…’’ 
Semakin lama semakin keras.

Fenomenal sekali. Benar-benar fenomenal. 
Hampir gak pernah terjadi di sepanjang sejarah 
seorang pemimpin disambut massa sebesar 
ini ketika purnatugas. Penyambutan kepada Ali 
Sadikin, Gubernur DKI yang legendaris kala itu, 
tidak sebesar ini.

Sosok Anies dipuji dan dikagumi oleh 
rakyatnya. Jakarta berubah, kata mereka. Data 
sejumlah survei memaklumatkan lebih dari 70 

Anies, Pemimpin
yang Dirindukan

TONY ROSYID
PENGAMAT POLITIK DAN 

PEMERHATI BANGSA
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Setelah Partai NasDem mendeklarasikan 
H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. menjadi 
bakal calon Presiden RI untuk Pilpres 2024, 

berbagai respons atau reaksi muncul. 
Ada yang bernada positif menyambut dengan 

sukacita, menyampaikan tahniah, syukur, dan 
bangga. Namun, ada juga yang bernada minor 
dengan narasi negatif. Ada pula yang menyebut 
terburu-buru, terlalu dini, tidak tepat waktu, 
harus keluar dari kabinet, tidak etis, dan lain-lain.

Apa yang salah dari deklarasi itu?
Pertama, secara hukum apa yang dilanggar 

NasDem? Kedua, apa ukuran tepat atau tidaknya 
deklarasi? Itu relatif dan subjektif. Tergantung.

Ketiga, soal terlalu dini atau terlalu cepat. 
NasDem sejak lahir memang ditakdirkan selalu 
tercepat dalam mengambil keputusan. Tidak 
pernah menunggu di tikungan. Apa yang diyakini 
benar, terkait dengan kepentingan yang lebih luas, 
pasti cepat ambil sikap. Tidak berpikir untung-
rugi. Tidak menunggu mahar. NasDem berpolitik 
tanpa mahar.

Keempat, pengangkatan atau pergantian 
menteri itu hak prerogatif presiden. Namun, secara 
logis dan etis, presiden mengangkat menteri dari 
partai-partai pengusung dan pendukungnya. 
Partai NasDem mengusung, mendukung, bahkan 
berkorban untuk kemenangan Jokowi mulai 
Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019. 

Ketua Umum NasDem Surya Paloh pun 
selalu menegaskan dukungan NasDem kepada 
Jokowi dan pemerintahannya secara total, tanpa 
catatan, hingga masa pemerintahannya berakhir 
2024. Presiden tahu persis betapa besarnya 
pengorbanan Bang Surya dan seluruh kader 
Partai NasDem.

Kelima, soal etika. Standar etika apa yang 
dilanggar? Jauh sebelum deklarasi, Bang Surya 
telah berdiskusi dan menyampaikan gagasan, 
tawaran untuk Calon Presiden 2024. Kalau 
tawaran tidak direspon atau tidak ada kesamaan 
pandangan, tidak ada hak apa pun untuk saling 
memaksakan kehendak.

berani menyinggung salah satu kitab suci umat 
mayoritas dengan cara yang salah. Ujungnya 
dihukum dengan tuduhan penistaan agama. 
Meringkuk di penjara.

Ketika menghadapi ulah Ahok seperti 
itu, muncul reaksi dari umat mayoritas. Umat 
bersifat mereaksi, bukan mengawali bikin aksi. 
Hanya akibat, bukan menjadi sebab. Inilah yang 
kemudian dituduh sebagai politik identitas. Umat 
mayoritas inilah yang mendukung Anies. 

Jangan lupa, selama Anies memimpin DKI 
Jakarta terasa aman damai, tidak heboh, tidak 
banyak drama. Ada gagasan yang bermutu, 
narasi yang tertata baik, kerja nyata, sehingga DKI 
menjadi lebih indah. Juga tidak ada diskriminasi 
dalam kebijakan, suku atau agama apa pun, 
pendukung atau penentang, semua dilayani 
secara proporsional.

Lalu, apa yang salah dari pendukung Anies 
itu? Tidak ada yang salah.

Di antara mereka ada yang anggota FPI 
atau HTI (atau mantan anggota FPI atau HTI). 
Mereka merupakan warga negara Republik 
yang sah. Punya hak dipilih dan memilih. Sama 
seperti mantan anggota PKI dan anak keturunan 
mereka yang mendukung partai tertentu. 
Bahkan di antara kader partai tersebut ada yang 
menyatakan terang-terangan bangga menjadi 
anak PKI!

Jadi, mantan anggota PKI dan ahli waris 
mereka, mantan anggota FPI, dan mantan anggota 
HTI sama-sama Warga Negara Indonesia. Juga 
punya hak dipilih dan memilih.

Nah, kalau demikian, tidak ada alasan untuk 
mempersoalkan. Namun, mengapa tetap ada 
yang mempersoalkan? Padahal tanpa dasar! 

Oh, berarti dasarnya karena benci, sirik, 
dengki, hasut dendam, takabur, dan terkena 
penyakit hati lainnya. Narasi yang buruk cerminan 
hati dan otak yang buruk. Begitu juga sebaliknya.

Ajakan saya, mari dalam menghadapi Pemilu 
2024, kita tawarkan politik gagasan untuk 
Indonesia yang cemerlang dan berperadaban.

Wallahu a’lam bish-shawab. (*)

Dimuat kali pertama di kbanews.com, 
Senin, 24 Oktober 2022

NasDem memang masuk kabinet 
pemerintahan Jokowi, tetapi jangan lupa Jokowi 
menjadi presiden juga karena dukungan NasDem. 
Lalu siapa yang punya hak jadi fatsun politik?

Keenam, capres dan partai yang jadi rival 
politik saja masuk kabinet dan, tentu saja, ikut 
menikmati kekuasaan, tetapi tidak dipersoalkan. 
Bahkan, mereka telah membuat koalisi untuk 
Pilpres 2024. Ada yang sudah punya presiden, 
ada yang belum, mengapa itu tidak dipersoalkan? 
Tidak disuruh mundur dari kabinet? Dari 
hukumnya, waktu deklarasi koalisi, etika, atau 
fatsun politik?

Mengapa Anies dipersoalkan? Mengapa 
Anies dipersoalkan? Anies warga negara yang 
punya hak dipilih dan memilih. Apa yang aneh?

Kakeknya, A.R. Baswedan, pahlawan 
nasional. Ibu-bapaknya dosen dan guru besar 
perguruan tinggi. Anies sendiri terdidik dengan 
baik hingga mencapai gelar akademik tertinggi 
doktoral (Ph.D) dari salah satu universitas 
terbaik di Amerika Serikat. Selanjutnya, 
menjadi pimpinan tertinggi alias Rektor 
Universitas Paramadina. Jauh sebelumnya juga 
menjadi aktivis HMI. Pendirinya, Lafran Pane, 
jadi pahlawan nasional.

Pada Pilpres 2014, Anies pendukung dan 
jubir pasangan Jokowi-JK. Apa yang salah dari 
Anies?

Ketika Anies maju sebagai calon Gubernur 
DKI Jakarta, situasi politik Jakarta memang hiruk-
pikuk. Namun, itu bukan karena faktor Anies. 
Itu karena faktor ulah Ahok, Gubernur DKI yang 
maju lagi dengan pernyataan yang melenceng 
dari porsi dan posisinya. Sebagai gubernur 
dari etnis minoritas dan agama minoritas, 

Ayo Berlomba
Politik Gagasan

EFFENDY CHOIRIE
KETUA DPP PARTAI NASDEM 

BIDANG PEMENANGAN JAWA 1 
(BANTEN-DKI)
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diplomatic circles and forums, both in bilateral 
and multilateral negotiations. He is also less 
interested in world affairs, besides being less 
proficient in foreign languages.

Since the beginning of his administration, 
Jokowi has placed diplomacy in the back seat 
as if it was not considered a priority. Diplomacy 
might be regarded only as a ‘talking shop’ 
because the results are less tangible. Jokowi is 
indeed pragmatic in his diplomacy. However, 
diplomacy is, in fact, more than just language, 
money and trade.

This year 77th UNGA with the theme ‘A 
Watershed Moment: Transformative Solutions 
to Interlocking Challenges’ is special and for 
the first time it is held at full-speed, ending the 
mediocre period. 

The UN agenda this time is very urgent and 
crucial. The world is soon entering an era of 
turbulence as geo-economic and geopolitical 
shocks come together and the impact will begin 
to be felt starting in 2023, just as described by 
the 6th Indonesian President Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) in his ‘Indonesia’s fleet 
navigating in the turbulence ocean’.

Covid-19 may fade, but the invasion 
followed by the Russia-Ukraine conflict and the 
US-China feud are starting to disrupt the world’s 
agenda on economic recovery, climate change, 
food and energy crisis. Therefore, whatever 
the reason to justify the president’s absence, 
Jokowi’s decision is a diplomatic mistake that he 
may regret later, as stated by The Jakarta Post in 
its editorial on September 14, 2022.

What are the consequences of this ‘back-
seat diplomacy’ model?

First, the neglect of diplomacy as the 

Indonesia has lost a valuable opportunity to 
speak up and offer solutions.

What is missing in the ‘back-seat diplomacy’ 
model?

First, Indonesia is the largest ASEAN 
country, the world’s largest Muslim population, 
one of the 20 largest economies (G20), and 
the world’s third largest democracy. Hence, 
Indonesia’s leadership is frequently awaited by 
the international community.

Second, doing the global diplomacy is 
observing the mandate of founding fathers and 
the 1945 Constitution. The president owns full 
powers and is also the supreme commander in 
diplomacy as stated by Law Number 37 of 1999 
concerning foreign relations.

Third, it is estimated that during the decade 
of Jokowi’s administration Indonesia will 
disappear from the world’s diplomatic radar.

Fourth, within a month, Indonesia as a 
natural leader will take over the leadership 
of ASEAN, one of the most influential regional 
organizations in the world and host the G20. 
Indonesia’s leadership here is an opportunity to 
advance the national agenda and interests.

Fifth, Indonesia’s diplomacy and leadership 
must be returned to its original place. The 
presence of a comfortable, confident and 
intelligent national leadership is required to 
formulate an appropriate and imaginative 
diplomatic format.

In the past, Indonesia has had excellent 
diplomats such as President Soekarno, Foreign 
Minister Agus Salim and Prime Minister Sjahrir 
who were appearing intelligently to amaze 
world leaders in debates at the UN Security 
Council.

most important part of the state’s duties is 
the antithesis of how an Indonesian president 
should understand and implement a free 
and active foreign policy in accordance with 
the mandate of the 1945 Constitution. The 
mandate very clearly emphasizes the meaning, 
significance and function of diplomacy, namely 
to advance national interests and at the 
same time as the contribution of the state in 
maintaining world peace and security.

Second, the absence in the 77th UNGA also 
means that Indonesia is not well represented at 
the global level. An Indonesian president should 
not underestimate and ignore the fact that he 
or she is the leader of the world’s third largest 
democracy, the world’s fourth most populous 
country, the world’s largest Muslim-majority 
nation, the de facto leader of ASEAN and is now 
hosting the Group of 20 countries with the 
world’s largest economic activity, in addition to 
its important role in the climate change agenda, 
and socio-economic development. Indonesia 
is also the largest archipelagic country in the 
world.

Since the beginning, the founding fathers 
have by design designated Indonesia to appear 
on the world stage to voice various agendas 
which are of national interests and contribute 
to the achievement of global peace and security. 
The President of Indonesia must be a world 
leader.

Third, abstaining from diplomacy and 
power politics is ‘strange and anti-historical’. 
With strong credentials, Indonesia leads the 
Non-Aligned Movement, the Islamic world and 
ASEAN but not anymore. As a consequence 
of the policy of ‘diplomacy at the back seat’, 

Championing Anies to Fix 
Indonesia’s Global Leadership 

Indonesia’s global role in 
the era of President Joko 
Widodo (Jokowi} dims, 

appears mediocre and has 
been disappearing from 
geopolitical map. While 
the world is now facing 
a great turmoil, with its 

various global attributes 
and supported by national 

leadership, skilled in 
diplomacy and well-versed in 
various international issues, 
Indonesia is now expected to 

come to the fore.

Jakarta Governor Anies Baswedan gave his presentation during a discussion themed ‘A World Connected Through Megacities’ held by Chatham House, The UK Royal Institute of 
International Affairs, London, Friday, May 13, 2022. PHOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN

It is a fact that in the 77th United Nations 
General Assembly (UNGA) in 2022, 
President Jokowi was not present at the 
UN headquarters in New York for seven 
consecutive years. With the start of the 

political year, presumably the President will also 
not attend the UN event in 2023 and 2024 to 
mark Indonesia’s complete absence in a decade. 

Consequently, Indonesia’s global role 
might weaken and be disappearing from 
the international radar, whereas geopolitics 
and geo-economics will face a serious global 
crisis starting in 2023. Indonesia has wasted a 
valuable opportunity to show its contributive 
role in facing global challenges after the 
COVID-19 pandemic and the rise of conflicts 
due to the Russia-Ukraine war as well as the 
security situation in Asia Pacific due to China’s 
adventurism and rivalry with the United States.

In Jakarta on Sunday, October 10, 2022, 
Indonesian diplomacy in the Jokowi era became 
the sub-topic of a public discussion ‘webinar’ 
with the theme Indonesia Memanggil (Indonesia 
Calls) organized by Alinsan, Anies Baswedan’s 
volunteer movement.

The first speaker on the topic of diplomacy 
was Meidy Juniarto, a lawyer and chairman of 
the German alumni cross-communications in 
Indonesia. He revealed how Indonesian people 
and students abroad feel concerned about the 
weakness of their country’s diplomacy today. 

The bottom line is that Indonesia does not 
just need to survive in an era of fundamental 
challenges at various levels —global, regional 
and national— which require fundamental 
changes in policy and the presence of qualified 
leadership in as its pre-requisites.

The next speaker, Haz Pohan —a former 
career ambassador of the Indonesian Ministry 
of Foreign Affairs and a lecturer at the Institute 
of National Defense and Security (Lemhannas) 
stated his observation that Indonesian 
diplomacy under the leadership of President 
Jokowi is in the back seat in its various 
implications.

‘’Why did Jokowi decide not to attend the 
77th UNGA? Only he knows the reason. The 
fact that his absence from the most important 
endeavors of multilateral diplomacy in New 
York is not new,’’ he opened his presentation.

According to Haz Pohan, Jokowi himself 
seems uncomfortable being in the middle of 
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Is there any chance of reversing the back-
seat diplomacy model and its urgency?

After 77 years of independence, Indonesia 
has now undergone a metamorphosis, no 
longer a ship sailing between two reefs but, as 
said by SBY, as a ‘big fleet sailing on a turbulent 
ocean’. Therefore, it is necessary to have a 
reliable captain of a large fleet who understands 
nautical maps and topography and implements 
alignment between international roles and 
obligations with the agenda of national 
interests.

Indonesia must return to its international 
role as mandated by the 1945 Constitution, 
and a president is the supreme commander of 
diplomacy as regulated in existing laws.

Heralding the Arrival of a New Leader
Among the three most prominent names 

to replace President Jokowi in the 2024 
presidential election in 2024 is Anies Baswedan, 
former Governor of Jakarta who successfully 
solved various problems in the capital.

Anies has shown his understanding that a 
president carries out the function of being the 
nation’s representative, negotiator to advance 
national interests and being the protector of the 
nation and its people.

Will someone like Anies fulfill the mandate 
of the founding fathers? 

Exploring and analyzing his various 
backgrounds such as character, competence, 
understanding of geopolitics and geo-
economics, surely he will convince us. Anies is 
suitable to be commander in chief in the criteria 
and expectations of Indonesia’s diplomacy to 
tackle various global issues on the UN agenda, 
such as energy, food and climate change and 
those of digital revolution.

During his tenure as governor, Anies 
performed traces of authentic leadership 
that is trustworthy, competent, visionary, 
intelligent, inspiring and well-versed in various 
international issues. It is a noteworthy that 
he is the first Indonesian to deliver a speech 
at the prestigious Chatham House, London, 
and at several global forums. His character 
and performance at the global level have 
been appreciated and recognized by various 
international awards. 

Those records further strengthen Haz 
Pohan’s belief that foreign policy under Anies’ 
presidency could be the antithesis of Jokowi’s at 

the back-seat diplomacy model.
In various forums, Anies is a calm chair-

person, rich in experience and relaxed to prove 
his high confidence. He has also proven his 
leadership class when he was the spokesperson 
for the world’s mayoral forum C-40. Speaking 
from Jakarta in an online conference, within 
just two minutes he managed to convince 
the UN Secretary General António Guterres 
to fully agree with the C- 40’s proposals and 
suggestions.

What will be Anies’ priorities in foreign 
policy? This can also be traced in his 
performances as university chancellor, education 
minister and as governor of Jakarta on issues and 
discourses in UN languages and documents. 

During his five years as governor, Anies 
traced the issues that became his main 
concerns. 

First, Anies is very concerned about the equal 
treatment of all people in the spirit of democracy 
and the presence of the state to ensure equal 
treatment and opportunities for all in accordance 
with fair laws and in the prevailing principles of 

democracy and human rights.
In the global context, Indonesia as the third 

largest democracy in the world has a very 
large domestic democratic agenda to improve. 
Therefore, the role of the Bali Democracy Forum 
must ensure that Indonesia plays a role in the 
democratization of the world.

Second, the characteristic of a functional and 
fair government administration, supported by 
the principles of good governance, accountability 
and responsibility before the people, must be 
supported by an anti-KKN (corruption, collusion, 
nepotism) spirit and with high integrity in 
discharging its functions and duties.

Third, Anies pushed for the agenda of 
empowering the people’s economy. Hence, the 
development policies should pay more attention 
to micro, small and medium enterprises 
without having to be hostile to corporations.

Last but not least, Indonesia’s status as the 
largest Muslim country in the world must also 
be reflected in its diplomatic identity in the 
spirit of promoting Islam as rahmatan lil ‘alamin 
or a mercy to all creations. Anies strongly 

supports religious tolerance in the spirit of 
equality and justice.

At the global level, Indonesia must put 
Islam as the religion of its majority population 
within the spirit of Pancasila in its foreign policy 
agenda not only in promoting inter-religious 
dialogue, or the fight against Islamophobia, 
but also advancing Islamic civilization through 
organizing world Islamic cultural festivals.

In this regard, Indonesia needs to 
strengthen its role in the Islamic world, 
including in the Organization of Islamic 
Cooperation (OIC) and in assisting the struggle 
of the Palestinian people to gain its status as a 
fully sovereign state.

It is time for a new leader of Indonesia 
who is comfortable and skilled in diplomacy to 
raise the dignity of his country to appear at the 
global level. The ‘new Indonesia’ is a prosperous 
and full sovereign country that is respected by 
other countries and is responsible on the world 
political stage. All the requirements, abilities, 
commitments and leadership are in Anies 
Baswedan. (kba)

Anies Baswedan delivered his speech in a forum of Steering Committee Meeting C40 Cities Climate Leadership Group, Monday, November 1, 2021. The virtually-presented forum 
was a side event of COP26 Summit in Glasgow, Scotland. PHOTO: FACEBOOK ANIES BASWEDAN
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INI PERSIMPANGAN JALAN. 
KITA MAU JALAN SEPERTI INI 
TERUS ATAU PERUBAHAN.
KALAU MAU PERUBAHAN,
MAKA BERSIAP DAN 
HARUS SIAP.

ANIES BASWEDAN 
TENTANG INDONESIA 2024


