


KILAS BALIK PILKADA 

DKI JAKARTA DAN 

JANJI KAMPANYE 

ANIES BASWEDAN

Tepat pada lima tahun yang lalu, Anies
Baswedan-Sandiaga Uno terpilih sebagai
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Anies-
Sandi dilantik secara resmi oleh Presiden Joko
Widodo pada 16 Oktober 2017. Anies sempat
memimpin DKI Jakarta sendirian karena
mundurnya Sandi sebagai wakil gubernur pada
10 Agustus 2018 lantaran mencalonkan diri
sebagai wakil presiden.
Sebagai pengingat, Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017
merupakan salah satu perhelatan politik yang
kental dengan narasi etnis dan ras yang
kontraproduktif terhadap arus reformasi. Konflik
antar kelompok atau golongan memang sering
terjadi, namun pilkada tahun 2017 di DKI Jakarta
merupakan yang paling fenomenal dan cukup
menyedot perhatian masyarakat Indonesia.
Hal ini bermula ketika Basuki Tjahaja Purnama
atau Ahok yang pada saat itu sebagai Gubernur
DKI melakukan kunjungan kerja ke Pula Pramuka
Kepulauan Seribu pada 30 September 2016.
Pada saat itu, Ahok memberikan sambutan
kepada warga dengan menyebutkan Surat Al
Maidah 51 dalam konteks tertentu, sehingga
menimbulkan reaksi pro kontra di masyarakat.
Hal tersebut berkembang sedemikian rupa
hingga menyita perhatian publik.

Akibatnya, situasi Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017
diwarnai dengan isu SARA karena perbedaan
yang sangat kontras antara pasangan yang satu
dengan lainnya. Politik identitas menjadi bola
panas dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta
2017.
Pierre Van Den Bergh (1991) berpendapat
bahwa politik identitas baik etnik ataupun
agama memang sengaja dikonstruksi oleh elite
politik guna mencapai kekuasaan. Dalam konteks
Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, kondisi tersebut
cukup mendeterminasi teori tersebut. Keadaan
tersebut dihadirkan untuk membangun
psikologis kelompok tertentu untuk membangun
batas kekuasan mayoritas kepada mereka yang
dipandang minoritas demi mempertahakan
demarkasi kekuasaan dan kepentingan elite
politik yang mengatasnamakan agama. Perlu di
garisbawahi, bahwa identitas keagamaan dapat
digunakan secara pragmatis untuk
mengeksploitasi dalam sentiment keagamaan
local.
Dari seluruh pergulatan yang terjadi, pada
tanggal 5 Mei 2017, Komisi Pemilihan Umum DKI
Jakarta menetapkan Anies Baswedan dan
Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta terpilih.
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JANJI KAMPANYE 

ANIES BASWEDAN

Jakarta sebagai kota yang maju dan beradab dengan seluruh
warga yang merasakan keadilan dan kesejahteraan

Membangun manusia Jakarta menjadi
warga yang berdaya dengan
menghadirkan kepemimpinan humanis
serta mengayomi, penggerak birokrasi
yang efektif, menjaga stabilitas dan
keterjangkauan harga bahan pokok,
membangun sektor kesehatan,
pendidikan, kebudayaan serta
menyelesaikan masalah-masalah sosial

Membangun lingkungan kota Jakarta
secara berkelanjutan dengan
perencanaan yang memperhatikan daya
dukung lingkungan dan sosial.

Membangun kesejahteraan dengan
menciptakan lapangan kerja,
pembangunan infrastruktur, dan
penanggulangan masalah mobilitas
warga kota
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Setelah memimpin ibukota selama 4,5

tahun, masih terdapat kebijakan yang

menyimpang dari janji kampanye Anies.

Gagasan Anies mengenai penyelesaian

masalah-masalah social di DKI Jakarta

nampaknya belum dapat terwujud. Hal

tersebut dibuktikan berdasarakan data dari

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, bahwa

jumlah penduduk miskin sejak tahun 2019

hingga 2021 terus meningkat. Pada tahun

2019 tercatat penduduk miskin DKI Jakarta

sebanyak 365,5 ribu dan pada tahun 2021

sebanyak 501,92 ribu.

Kemudian, sepanjang Januari sampai dengan

September 2018, terdapat 79 titik

penggusuran di DKI Jakarta dengan jumlah

korban 277 KK dan 864 unit usaha. Angka

tersebut terbagi ke dalam penggusuran unit

usaha yaitu sejumlah 53 titik penggusuran

dengan korban 773 unit usaha, penggusuran

terhadap hunian sejumlah 17 titik dengan

korban 186 kepala keluarga. Adapun dari

angka tersebut terdapat pula penggusuran

yang melibatkan hunian maupun unit usaha

(gabungan) yaitu sejumlah 9 titik Dengan

korban 89 kepala keluarga dan 93 unit

usaha. Berdasarkan sumber tersebut,

pendekatan yang digunakan Anies tidak

mencerminkan kepemimpinan yang humanis

sesuai dengan janjinya.

POLUSI DI IBUKOTA

DKI Jakarta yang merupakan Ibukota

Indonesia kerap kali ‘dinobatkan’ sebagai

kota dengan kualitas udara terburuk

sedunia. Udara di DKI Jakarta kerap kali

dikategorisasikan ‘tidak sehat’ dan sudah

melalui batas baku mutu udara ambien

harian (konsentrasi PM 2,5 melebihi 65

ug/m3) jika dipantau melalui website

pemantau udara air visual IQAir. Bukan

tanpa sebab, hal ini dikarenakan parameter

pencemar yang telah melebihi Baku Mutu

Udara Ambien Nasional (BMUAN)

sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Baku

Mutu Udara Daerah Provinsi DKI Jakarta

(BMUA DKI Jakarta) sebagaimana yang

ditetapkan dalam Keputusan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001

tentang Penetapan Baku Mutu Udara

Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di

Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu tingginya parameter pencemar ini

adalah emisi kendaraan bermotor.
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Program DP Nol Rupiah adalah Kredit Murah

Berbasis Tabungan Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Menengah Ke Bawah. Ini

adalah salah satu program yang diunggulkan

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam

mengatasi ketersediaan rumah/property

bagi kelompok masyarakat miskin.

Namun, dalam perjalanannya terdapat

berbagai macam persoalan dalam

mewujudkan program tersebut.

Dalam draf perubahan Peraturan Daerah

Tentang Rancangan Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (Perda RPJMD) tertulis

bahwa batas penghasilan maksimal

pemohon rumah DP 0 Rupiah adalah Rp 14

juta per bulan. Padahal, rumah DP 0 Rupiah

merupakan salah satu janji kampanye Anies

saat Pilkada DKI 2016 yang awalnya

diperuntukkan bagi warga yang

penghasilannya maksimal Rp 7 juta per

bulan.

Dalam RPJMD tersebut, Anies juga merubah

target rumah DP 0 Rupiah menjadi 10 ribu

unit vertical housing yang sebelumnya 232

ribu unit. Hal tersebut menjadi logis,

mengingat sepinya pembeli pada program

tersebut.

RUMAH DP 0 RUPIAH FORMULA E

Pada 13 Juli 2019, Anies Baswedan selaku

Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyatakan

bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah

ajang balap mobil listrik internasional pada

tahun 2020, usai bertemu dengan

Federation Internationale de I'Automobile

(FIA) selalu pengelola formula E.

Dalam perjalanannya usai Jakarta dinyatakan

resmi sebagai ruan rumah, muncul sejumlah

polemik, di antaranya tempat

penyelenggaraan Formula E di Monas dan

anggaran Formula E hingga akhirnya ditunda

selama 2 tahun karena pandemi Covid-19.

Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan biaya

commitment fee sebesar 560 miliar kepada

pihak Formula E. Jumlah tersebut berdeda

jika dibandingkan belahan negara lainnya.

Penyelenggaraan Formula E di Montreal

Kanada sebesar $ 151 ribu atau setara Rp 1,7

miliar untuk nomination fees dan race fees

sebesar $1.5 juta atau setara Rp 17 miliar

dengan total biaya sebesar Rp 18,7 miliar.

Kemudian, berdasarkan Badan Pemeriksa

Keuangan DKI Jakarta dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan

Pemprov DKI tahun 2021 menjelaskan

Pemprov DKI masih perlu membayarkan

biaya commitment fee sebesar 90 Milyar

diluar biaya komitmen yang sudah dibayar

sebelumnya yakni Rp 560,3 miliar
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