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Anies Baswedan Hutang Rp 50 Milyar dari Sandiaga Uno 
 
Minggu ini media massa hampir setiap hari meliput tentang hutang Anies Baswedan, dimana 

ia memiliki hutang sebesar Rp50 Milyar dari Sandiaga Uno. Dalam berita yang ada Sandiaga 
Uno mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan senilai 

Rp50 milyar saat maju di Pilkada DKI Jakarta 2017. 
 
Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang senilai Rp50 miliar saat keduanya maju 

sebagai cagub dan cawagub kala itu, ada beberapa pertanyaan di balik informasi hutangnya 
Anies Baswedan yang merupakan bekas gubernur Jakarta itu.  Hutang sebesar itu oleh Anies 
dipergunakan untuk apa? Apa digunakan dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan yang 

menjadi pertanyaan lagi yaitu, Bagaimana Anies Baswedan membayar hutangnya tersebut, 
dalam liputan berita yang disampaikan bahwa Sandiaga Uno mengatakan dia tak ingin 

melanjutkan pembicaraan soal itu. 
 
Ternyata utang tersebut memang digunakan oleh Anies Baswedan untuk keperluan pilkada 

DKI Jakarta 2017 yang pada saat itu ia mengikuti pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta. 
Artinya Anies maju sebagai Gubernur DKI Jakarta dimodali oleh hutang tersebut. Soal 

pembayaran hutangnya, Anies melalui perwakilannya menegaskan bahwa hutang Rp50 Milyar 
itu ada dalam perjanjian hitam di atas putih, akan tetapi perjanjian tersebut berbeda dari 
perjanjian biasanya. Dimana dalam klausul perjanjian dijelaskan apabila menang Pilgub 

Jakarta 2017 maka utang tersebut lunas. Berarti hutang Anies Baswedan Rp50 Milyar pada 
Sandiaga Uno itu ada hanya untuk keperluan Pilkada Jakarta 2017. Pasangan Anies Baswedan 
dan Sandiaga Uno memenangkan pilkada Jakarta 2017 maka hutang dianggap sudah dibayar 

lunas menurut Anies melalui perwakilannya.  
 

Hal yang menjadi pertanyaan lagi, kok bisa uang dari hutang yang sangat besar tersebut 
dengan mudahnya dianggap lunas setelah memenangkan pilkada? Lalu bagaimana Sandiaga 
Uno mendapatkan kembali uangnya yang digunakan oleh Anies dan dirinya dalam pilkada 

Jakarta 2017? Apa iya dianggap lunas begitu saja uang tersebut sehingga menjadi hilang 
begitu saja? Ada kesepakatan apa diantara mereka berdua, hingga hutang yang sangat besar 

itu dianggap lunas jika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan pilkada Jakarta 
2017? Uang Rp 50 Milyar loh bukan nominal yang kecil? Sementara gaji gubernur dan wakil 
gubernur Jakarta berapa sih? 
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