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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Dengan mengucap syukur ke hadirat Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, nikmat 

dan karuniaNya, kami berhasil menyusun sebuah buku “Jakarta Kota Kita”. Buku ini kami 

persembahkan sebagai bentuk apresiasi yang setinggi-tingginya atas Kepemimpinan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria, yang dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017 -2022) 

berdedikasi memajukan Kota Jakarta. 

Buku ini berisi capaian berbagai upaya dan karya hasil kolaborasi membangun Kota Jakarta 

selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dinarasikan dari 

5 (lima) gagasan utama, yaitu Kota Jakarta yang Ramah Pejalan Kaki, Penyediaan Wadah 

Interaksi Warga Dalam Rupa Ruang Ketiga, Kolaborasi Menuju Jakarta 4.0, Prioritas Layanan 

yang Mudah dan Cepat serta Penataan Kampung Kota Jakarta. 

Kesuksesan pembangunan Jakarta yang berkeadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta terlihat 

dari banyak karya yang sudah dihasilkan, termasuk menjadikan masyarakat sebagai 

ko-kreator sebagai salah satu langkah kolaborasi memajukan kota. Berbagai isu dan 

tantangan dihadapi untuk mencapai transformasi kota yang bermakna. Hingga saat pandemi 

datang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus beradaptasi, menghasilkan karya dan 

mengedepankan keselamatan warga. 

Alas Kata
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Besar harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber informasi yang mencatat berbagai 

gagasan, ide dan pemikiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rasyid Baswedan 

dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria dalam baktinya sebagai 

pemimpin untuk memajukan serta mengembangkan kota Jakarta agar dapat bersanding 

dengan kota-kota megapolitan lainnya di seluruh dunia. Semoga buku ini juga dapat 

menginspirasi dan menjadi sumber referensi bagi pemimpin kota lainnya di dalam maupun 

luar negeri dalam memajukan kotanya. 

Terakhir, semoga buku ini dapat menjadi kenangan terbaik bagi  Bapak Gubernur dan Wakil 

Gubernur disaat memasuki masa purnabakti, serta menjadi kenangan terindah bagi seluruh 

staff dan warga Jakarta, di mana telah ditorehkan tinta emas dalam sejarah kepemimpinan 

Kota Jakarta, sebuah era kepemimpinan yang banyak membawa perubahan dan kebaikan 

bagi warganya.

Wassalamualaikum warohmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta,     Oktober 2022

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Marullah Matali 
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MEMBANGUN 
JAKARTA DENGAN 
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LIMA GAGASAN UTAMA

Bicara sistem transportasi 
kota, berarti bicara mobilitas 
warga di dalamnya, 

termasuk akses transportasi 
publik dan trotoar yang nyaman 
digunakan. Keberadaan fasilitas 
transportasi publik dan trotoar yang 
nyaman juga menjadi salah satu 
wujud kesetaraan dan keadilan bagi 
seluruh warga kota. 

Hal tersebut menjadi salah 
satu gagasan yang coba 
diimplementasikan di Jakarta 
selama lima tahun terakhir. Dalam 
membangun sistem transportasi 
kota, keberadaan fasilitas 
penunjang berupa trotoar yang 
memadai menjadi faktor penting 
yang tak boleh luput dari perhatian. 

Trotoar, sejatinya harus dibuat 
senyaman mungkin bagi semua 
penggunanya, baik anak-anak, 
ibu hamil, maupun penyandang 
disabilitas. 

Lebih dari itu, penting 
untuk mengingat bahwa 
mengembalikan eksistensi kaki 
sebagai alat transportasi manusia 
tidak hanya dilakukan dengan 
mempercantik trotoar semata. 
Pembenahan transportasi 
publik yang nyaman, aman dan 
terintegrasi menjadi pekerjaan 
rumah yang juga 
harus dituntaskan di Jakarta. 

Pembenahan dan penataan 
sistem transportasi publik 
diharapkan mampu mendorong 
warga Jakarta untuk beralih dari 
kendaraan pribadi ke berbagai 
moda transportasi publik, seperti 
Bus Transjakarta (BRT), MRT, dan 
LRT. 

Kenyamanan dan keamanan 
harus dirasakan warga sejak 
keluar rumah, termasuk layanan 
transportasi publik yang 
memadai dan kenyamanan 
berjalan kaki saat berpindah dari 
satu moda ke moda lainnya.

Mimpi Kota Ramah 
Pejalan Kaki

“Alat transportasi yang 
dimiliki semua orang 
adalah kaki.”

Anies Baswedan
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Mimpi Kota Ramah 
Pejalan Kaki

Ilustrasi oleh: Riza/Cipta
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Foto oleh: Safran H
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Manfaat 
Berjalan Kaki:

Mengurangi 
karbon

Meningkatkan 
keterjangkauan

Meningkatkan 
kesehatan pribadi

Mendorong 
kesetaraan dan 

inklusivitas

Sumber : Large - Scale Physical Activity Data Reveal 
Worldwide Activity Inequality, Universitas Stanford, 
Amerika Serikat tahun 2017

Sumber : 
Buku Merengkuh Mimpi Kota Ramah Pejalan Kaki 
dan Pesepeda (Oswar Mungkasa, 2021)

Orang Indonesia paling malas 
jalan kaki, yakni 3.513 
langkah per hari.

Mendorong 
transportasi publik

Menghemat 
pengeluaran rutin

Mendorong sistem 
transportasi lebih 

efektif, efisien, 
dan aman

Foto oleh:  Buchori M

Rata-rata penduduk 
dunia berjalan 4.691 
langkah per hari

Masyarakat Hongkong 
menjadi paling rajin 
jalan kaki yakni, 6.880 
langkah per hari.
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Bagian dari Kota 
Berkelanjutan

Trotoar yang aman 
dan nyaman menjadi 

kebutuhan tak 
terpisahkan bagi 

warga kota.

Foto oleh:  Safran H
Center for Sustainable 

Development (1997) 
mendefinisikan sistem 

transportasi yang berkelanjutan 
sebagai suatu sistem yang 
menyediakan akses terhadap 
kebutuhan dasar individu atau 
masyarakat secara aman, dalam 
cara yang tetap konsisten dengan 
kesehatan manusia dan ekosistem, 
juga berkeadilan bagi masyarakat, 
baik untuk saat ini maupun masa 
mendatang. 

Guru besar Jurusan Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Institut 
Teknologi Bandung Ofyzar Z 
Tamin menjelaskan, transportasi 
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yang berkelanjutan merupakan 
salah satu aspek keberlanjutan 
menyeluruh (global sustainability) 
dengan tiga komponen yang saling 
berhubungan, yakni lingkungan, 
masyarakat, dan ekonomi.

Di Jakarta, revitalisasi trotoar 
dan penataan transportasi 
publik menjadi salah satu wujud 
pembangunan berkelanjutan. 
Setiap trotoar yang terhubung 
pada transportasi publik tak 
hanya memudahkan mobilitas 
warga dalam beraktivitas, tapi 

juga menghasilkan penghematan 
pada biaya perjalanan sekaligus 
peningkatan kesehatan masyarakat 
melalui budaya berjalan kaki.

Ketersediaan transportasi publik 
dengan trotoar yang nyaman 
juga meningkatkan kesetaraan 
dan aksesibilitas bagi semua 
kalangan, terutama masyarakat 
berpendapatan rendah. 

Lebih dari itu, penataan sistem 
transportasi perkotaan dalam 
bingkai pembangunan berkelanjutan 
juga menjadi bagian penting dalam 
mengubah kota guna mencapai 
tujuan global jangka panjang, yakni 
efisiensi penggunaan bahan bakar. 

Pekerja melakukan 
perbaikan trotoar di 
Jalan MH Thamrin, 
Jakarta Pusat. 

Trotoar harus dibuat senyaman 
mungkin bagi penggunanya, 
termasuk kalangan disabilitas.
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Wadah Interaksi 
Warga dalam Rupa 
Ruang Ketiga

“Ruang pertama di rumah. 
Kedua tempat kerja. Ruang 
ketiga di antaranya.”

Anies Baswedan

18

Jakarta merupakan kota 
metropolitan dengan jumlah 
penduduk lebih dari 10 

juta jiwa. Sebagai megapolitan, 
Jakarta mengalami permasalahan 
penggunaan ruang kota yang 
berdampak pada terbatasnya 
aktivitas sosial masyarakat di 
luar ruang privat dan ruang kerja. 
Padahal, sebagai makhluk sosial 
masyarakat memerlukan ruang 
untuk bersosialisasi dan berinteraksi 
dengan sesama penduduk kota 
lainnya. Ruang ini, disebut ruang 
ketiga.

Saat mengemban amanah sebagai 
Gubernur DKI Jakarta lima tahun 
lalu, Anies Baswedan menyadari 
bahwa Jakarta harus memiliki ruang 
ketiga yang dikelola Pemerintah 
Daerah. Tujuannya agar masyarakat 

bisa turut serta menikmati ruang-
ruang kota di area publik secara 
gratis. Adanya ruang-ruang ketiga 
semacam ini juga diharapkan 
mampu membawa pesan 
kesetaraan yang menumbuhkan 
persatuan antar warga kota, 
tanpa segmentasi.

Upaya merealisasikan gagasan 
tersebut antara lain dilakukan 
dengan menambahkan manfaat 
pada ruang-ruang publik yang telah 
ada sebelumnya. 

Bagi Anies, ruang ketiga dengan 
segala fasilitasnya mutlak harus 
tersedia, bisa diakses, dan dapat 
dirasakan manfaatnya oleh semua 
kalangan masyarakat dari berbagai 
kelas ekonomi. 

Dalam kerangka interaksi sosial 
masyarakat, ruang ketiga juga 
harus mengandung tiga prinsip 
utama, yaitu: kesetaraan dan 
perasaan inklusif bagi siapa pun, 
alternatif tempat untuk interaksi 
dan berkegiatan, serta mampu 
memberikan pengalaman tinggal 
dan beraktivitas di perkotaan. 
Dengan demikian, Jakarta bukan 
lagi sekadar tempat bagi jutaan 
orang untuk mencari penghidupan, 
namun mampu menjelma sebagai 
kehidupan bagi warganya.

LIMA GAGASAN UTAMA
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Ilustrasi oleh : Riza/Cipta
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Taman Lapangan Banteng, salah satu 
ruang ketiga di Jakarta.

20

Foto oleh:  Safran H

Foto oleh:  Buchori M
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Foto oleh:  Safran H

Fungsi 
Ruang Ketiga

Jenis
Ruang Ketiga

Jalan dan sidewalk

Taman kota 
(urban park)

Hutan kota

Halaman gedung
/bangunan

Plaza, dan 
sebagainya

Sebagai tempat 
interaksi antarwarga

Memberikan 
pengalaman tinggal 
di kawasan 
perkotaan, atau 
urban space 
experience

Meningkatkan kualitas 
hidup warga

Membangun rasa 
persatuan dan 
kesetaraan antar warga

Sebagai ruang 
kreativitas dan 
ekspresi bagi warga

Sumber; Journal Arsitektur vol 2 tahun 2018

1

2

3

4

5
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Menata Ruang 
Ketiga yang Modern 

Istilah ruang ketiga mungkin 
masih terdengar asing di 
telinga masyarakat, termasuk di 

Jakarta. Padahal istilah ini sudah 
digunakan sejak lama di berbagai 
kota modern dunia, seperti New 
York, Copenhagen, Berlin, Tokyo,    
bahkan Singapura. 

Di Amerika Serikat, fenomena ruang 
ketiga atau yang disebut sebagai 
Tempat Ketiga (third place) bahkan 
sudah muncul pada era 1980-an. 
Sementara itu, di United Kingdom 
(UK), fenomena ruang ketiga mulai 
marak pada era 1990-an yang 
ditandai dengan transformasi dari 
pemakaian ruang dalam (indoor) ke 
ruang luar (outdoor). 

Salah satu bentuk paling populer 
dari pemanfaatan ruang ketiga di 
banyak negara dapat dilihat dari 
keberadaan taman baca. Taman 
baca menjadi tempat berkumpul 
tidak hanya untuk menambah 
pengetahuan atau pengalaman, 

tetapi juga menjadi tempat 
yang mampu menumbuhkan 
komunitas-komunitas kota untuk 
beragam kegiatan, mulai edukasi, 
literasi, dan sebagainya.

Sebagai bagian dari 
pengembangan kota modern dan 
berkelanjutan, penataan ruang 
ketiga di Jakarta tetap dilakukan 
dengan mengedepankan tiga 
komponen global sustainability 
yang saling berhubungan, yakni 
lingkungan, masyarakat, dan 
ekonomi. 

Selain berkontribusi terhadap 
upaya peningkatan kualitas 
lingkungan, adanya pemerataan 
akses bagi seluruh masyarakat 
pada tiap-tiap ruang ketiga itu 
diharapkan mampu mewujudkan 
aktivitas sosial yang menyatukan 
seluruh masyarakat dalam 
semangat yang sama: untuk 
memajukan Kota Jakarta sebagai 
kota modern yang berkelanjutan.
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Pemprov DKI Jakarta 
terus berupaya 
memperbanyak ruang 
ketiga sebagai sarana 
interaksi sosial warga.

Foto oleh: Dharma W

Foto oleh: Safran H
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Berbagai solusi atas 
kompleksitas permasalahan 
di kota-kota besar 

yang sering ditemui dewasa 
ini, dapat ditemukan melalui 
kolaborasi antara pemerintah 
dan masyarakatnya. Dalam 
praktik ini, pemerintah membuka 
lebih banyak kesempatan bagi 
masyarakat untuk terlibat sebagai 
ko-kreator penyelesaian berbagai 
permasalahan kota. Sementara itu, 
pemerintah lebih banyak berperan 
sebagai penyedia platform 
sekaligus kolaborator. 

Saat terpilih untuk memimpin 
DKI Jakarta, Anies Baswedan 
menggagas sebuah pendekatan 
pembangunan yang belum pernah 
diterapkan sebelumnya. Anies 

ingin membangun Jakarta menjadi 
city 4.0 yang bukan hanya mampu 
mengembangkan teknologi, tetapi 
juga mengembangkan ekosistem 
dengan berbagai entitas yang 
saling terhubung untuk mencapai 
tujuan yang sama, yaitu inovasi dan 
kebahagiaan warga DKI Jakarta. 

Pembangunan sebuah kota harus 
melibatkan peran dan partisipasi 
warga secara total. Sebagaimana 
diungkapkan Anies, pembangunan 
berbasis gerakan adalah upaya 
kolaboratif antara pemerintah dan 
non pemerintah, baik itu badan 
usaha, LSM, maupun masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta 
membutuhkkan kolaborasi 
dengan warganya. Mereka yang 
memiliki ide dan gagasan bisa 
bergabung menyumbangkan 
idenya. Melalui gagasan ini, 
Anies Baswedan ingin setiap 
kreativitas yang disumbangkan 
warga bisa dikolaborasikan dan 
ditransformasikan dengan berbagai 
inovasi yang diterapkan di Jakarta. 

Lewat kolaborasi, permasalahan 
yang terjadi di Jakarta diharapkan 
bertransformasi menjadi inovasi dan 
solusi yang berasal dari segenap 
warganya. 

Ekosistem 
Kota 4.0 Berbasis 
Kolaborasi

“Kolaborasi bukan,
kompetisi.”

Anies
Baswedan

24
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Ilustrasi oleh: Riza/Cipta
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26
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Pembangunan 
kota yang ideal perlu 
melibatkan  partisipasi 
warga secara total

Ekosistem kota 4.0 dibangun 
dengan pemerintah sebagai 
penyedia platform sekaligus 
kolaborator

27

foto oleh:  Safran H

●Jakarta Menuju 
Kota Layak Anak 

(2018-2022)

●Air Minum dan Limbah 
Domestik DKI Jakarta 

(2018-2022)

●Pertanian Perkotaan 
(2018-2030)

●Sistem 
Pengolahan Sampah 

(2018-2022)
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Hunian layak menjadi 
mimpi bagi jutaan 
warga jakarta. 

Foto oleh:  Dharma W
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Foto oleh:  Dharma W

Belajar dari 
Bangkok

Penerapan pendekatan 
kolaboratif pemerintah 
dan masyarakat dalam 

menyelesaikan permasalahan 
kota bukan pertama kali 
diimplementasikan di Jakarta. Di 
Asia Tenggara, pendekatan model 
ini pernah diimplementasikan di 
Bangkok, Thailand. 

Program Baan Mankong berangkat 
dari ide peningkatan permukiman 
kumuh berbasis masyarakat (Urban 
Community Development/UCDO) 
yang digagas pada awal era 1990-
an di Bangkok. 

Sebelumnya, pada akhir era 1970-
an, Otoritas Perumahan Nasional 
(NHA) di Bangkok memulai proyek 
peningkatan permukiman kumuh 
skala kecil. Namun upaya tersebut 
gagal melibatkan masyarakat 
dalam merancang permukiman 
yang sesuai dengan kebutuhan. 
Hasilnya, sebagian besar penduduk 
menjual tanah di lokasi relokasi dan 
kembali menempati tempat tinggal 
sebelumnya.

Baan Mankong dilaksanakan 
dengan pendekatan kolaboratif 

berbasis masyarakat dalam 
memperluas subsidi pinjaman 
perumahan dan infrastruktur bagi 
masyarakat yang terlibat.

Masyarakat diberikan kesempatan 
untuk menentukan kebutuhan 
permukimannya secara bersamaan. 
Program ini juga menekankan 
pada kebutuhan dan minat dari 
masyarakat, bukan berdasarkan 
kepada paksaan pihak luar, serta 
mendorong proses perencanaan 
yang dilakukan oleh komunitas 
secara kolaboratif. 

Penggunaan dana publik yang 
dikelola secara langsung oleh 
masyarakat, memungkinkan 
masyarakat ikut merencanakan dan 
melaksanakan peningkatan kualitas 
permukiman. 

Pendekatan kolaboratif seperti 
Baan Mankong memberikan 
peluang pengembangan cara-
cara alternatif bagi pemerintah 
untuk bekerja dengan masyarakat 
dalam mencari solusi dan 
memecahkan permasalahan 
kota dan pembangunan lainnya             
secara berkeadilan. 
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Pelayanan publik adalah 
bentuk jasa pelayanan yang 
diberikan kepada publik, baik 

dalam bentuk barang maupun jasa 
publik. Di Jakarta, kompleksnya 
kebutuhan masyarakat dan 
permasalahan yang terjadi sehari-
hari membuat pelayanan yang 
diberikan kepada publik harus 
mampu menciptakan kemudahan, 
kecepatan dan kenyamanan. 

Bagi Anies, layanan publik bukan 
hanya sebatas soal pembuatan KTP 
atau perizinan dokumen semata. 
Pelayanan publik adalah soal 
pemenuhan kebutuhan dasar yang 
dibutuhkan warga Jakarta dalam 
keseharian, seperti ketersediaan 
pangan, pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur jalan, transportasi yang 
nyaman dan aman, ruang publik 
dan lain-lain.

Pemprov DKI Jakarta sadar, 
untuk menciptakan layanan yang 
memudahkan, perlu memilih dan 
menggunakan formula yang tepat. 
Apalagi dengan perkembangan 
dunia saat ini, dimana perubahan 
terjadi dengan sangat cepat, 
tidak terduga dan dipengaruhi 
berbagai faktor. Kesigapan dalam 
beradaptasi dan berinovasi 
menjadi kunci. 

Digitalisasi layanan, menjadi salah 
satu pilihan untuk mewujudkan hal 
tersebut di tengah perkembangan 
teknologi yang makin tak 
terpisahkan dari masyarakat. Secara 
bertahap, di era kepemimpinan 
Anies Baswedan, transformasi 
digital layanan publik 
terus dikembangkan. 

Sebagai contoh, sistem Citizen 
Relations Management (CRM) yang 
mengintegrasikan pengaduan 
berbagai permasalahan di Jakarta. 
Melalui sistem tersebut, warga 
berkesempatan melaporkan segala 
permasalahan yang mereka temui 
sehari-hari hanya lewat layar ponsel 
pintar. Aduan tersebut kemudian 
diteruskan dan ditindaklanjuti 
dalam tenggat waktu tertentu oleh 
Perangkat Daerah terkait. Tak cuma 
mudah, pelaporan dengan sistem 
ini juga lebih cepat dan praktis, 
serta nyaman bagi penggunanya. 

Layanan Publik 
Mudah, Cepat dan 
Nyaman

“Digitalisasi bukan 
elektronifikasi.”

Anies 
Baswedan
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Ilustrasi oleh: Riza/Cipta
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Kartu JakLingko 
merupakan 

wujud nyata 
percepatan 

akselerasi digital 
dibidang 
integrasi 

transportasi.
Foto oleh:  Safran H
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Keuntungan 
Digitalisasi 

bagi Penyedia 
Layanan/Pemerintah

Keuntungan 
Digitalisasi Layanan 

bagi Pengguna/
Warga

Efisiensi biaya 
dan waktu.

Keamanan data dan 
informasi terjaga.

Penggunaan kertas 
berkurang.

Mendapatkan layanan 
yang lebih cepat.

Peningkatan produktivitas 
dan kemampuan SDM.

Informasi cepat  dan 
mudah diakses.

Menciptakan kepercayaan publik 
terhadap pemerintah melalui layanan 

yang maksimal.

Meningkatkan 
literasi digital..

.

Peningkatan teknologi dan 
mendorong inovasi.

Akses pelaporan dan keluhan 
mudah dilakukan 

(melalui kanal yang disediakan).

Sumber: German National Regulatory 
Control Council,
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Bukan Sekadar 
Ikut Tren

Satu dekade terakhir, dunia 
berubah seiring percepatan 
perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi yang 
menopang kehidupan manusia. 
Pelayanan publik pada era 
masyarakat informasi pun seolah 
mendapatkan tantangan tersendiri. 
Masyarakat semakin kritis terhadap 
haknya untuk mendapatkan layanan 
publik yang prima. 

Transformasi pelayanan publik dari 
konvensional menjadi digital menjadi 
jawaban atas tantangan tersebut. 
Lewat digitalisasi, pelayanan publik 
diharapkan mampu berjalan dengan 
lebih cepat, murah, mudah, 
dan modern. 

Penerapan digitalisasi layanan 
publik di Jakarta bukan sekadar 
mengikuti tren global, melainkan 
bagian dari upaya mewujudkan 
good governance. Dengan demikian, 
transformasi pelayanan publik 
secara digital juga harus diikuti oleh 
pergeseran paradigma birokrasi para 

pelaksananya: untuk memberikan 
kualitas layanan terbaik bagi setiap 
penerima layanan. 

Sejalan dengan Pasal 4 UU 
Pelayanan Publik No 25 Tahun 
2009, penyelenggaraan layanan 
publik harus mengacu pada 12 asas 
utama, antara lain: kepentingan 
umum, kepastian hukum, kesamaan 
hak, keseimbangan hak dan 
kewajiban, profesional, partisipatif, 
tidak diskriminatif, transparansi, 
akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan 
khusus bagi kelompok rentan, 
ketepatan waktu, serta cepat, 
mudah dan terjangkau. 

Dari sisi e-governance, penerapan 
transformasi pelayanan publik 
secara digital juga harus mampu 
mengintegrasikan seluruh 
area layanan sehingga mampu 
menciptakan suatu nilai tambah 
yang memberikan kepuasan 
kepada masyarakat sebagai 
pengguna layanan.
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Hidup menjadi lebih 
mudah dengan adanya 
digitalisasi layanan.

Foto oleh: Safran H.
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Menata Kampung 
di Kota Jakarta

“Menghilangkan 
kekumuhan dan 
kemiskinan, bukan 
kampung/PKL.”

Anies Baswedan

36

Keberadaan kampung 
tidak bisa dipisahkan dari 
Indonesia. Seorang psikolog 

sosial asal Inggris, John Charles 
Tuner dalam bukunya, Housing 
by People menyebut kampung 
sebagai bentuk permukiman yang 
unik dan merupakan lingkungan 
tradisional khas Indonesia. 
Kampung biasanya ditandai dengan 
ciri kehidupan yang terjalin dalam 
ikatan kekeluargaan yang erat, 
gotong-royong, dan sebagainya.

Sayangnya, kampung kerap 
diidentikan sebagai kawasan 
permukiman yang kumuh dengan 
ketersediaan sarana umum yang 
buruk. Merujuk hasil kajian Badan 
Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta 
tahun 2017 menunjukkan bahwa, 
445 (86%) rukun warga (RW) di 
Jakarta masuk kategori kumuh 

dan 15 (3,37%) RW di antaranya 
tergolong kumuh berat.

Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan menggagas konsep 
baru penataan kampung di Jakarta.  
Pemprov DKI Jakarta akan tetap 
mengadopsi istilah kampungnya, 
namun tidak dengan kumuhnya. 
Ditiadakan kumuhnya, tapi 
kampungnya terus berkembang 
untuk menemukan format-format 
baru, dan warganya bisa merasakan 
kebahagian di kampung-kampung 
di Jakarta.

Penataan perkampungan bukan 
hanya soal akses jalan tetapi juga 
mencakup banyak hal, agar Jakarta 
menjadi kota yang lebih baik 
dan layak huni. Melalui program 
Community Action Plan (CAP) atau 
rencana aksi peningkatan kualitas 
permukiman berbasis masyarakat, 
warga dilibatkan dalam penataan 
kampung mereka. Setidaknya ada 
21 kampung yang kini menjadi 
prioritas penataan.

Selain CAP, sebagai bagian dari 
upaya pelibatan warga lainnya, 
program penataan kampung 
kota juga membuka kesempatan 
bagi siapa saja yang ingin terlibat. 
Mereka yang tertarik, tidak harus 
bermukim di sekitar kawasan 
perkampungan yang akan ditata. 
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Ilustrasi oleh: Riza/Cipta
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Sumber: Bapedda DKI Jakarta
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 Lingkungan rumah yang nyaman dan 
aman  merupakan tempat tumbuh 
kembang terbaik bagi anak.

Foto oleh: Dharma W.
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Perkampungan punya sejarah 
penting bagi Jakarta. Di masa 
kolonial Belanda, Jakarta 

(dahulu Batavia) dibentuk dengan 
banyak area perkampungan 
yang luas di sekitarnya untuk 
membedakan permukiman 
bangsawan Belanda dan masyarakat 
biasa. Itu sebabnya, kampung tidak 
dapat dipisahkan begitu saja dari 
kehidupan Kota Jakarta. 

Kampung ditandai dengan ciri 
kehidupan masyarakat yang terjalin 
atas dasar kekeluargaan yang erat 
serta budaya gotong royong.

Dalam perkembangannya, 
Jakarta sebagai poros urbanisasi 
di Indonesia menyebabkan 
terbentuknya banyak kampung 
secara tidak tertata. Kondisi tersebut 
menimbulkan polemik karena 
kampung seringkali diidentikkan 
sebagai kawasan kumuh dan tidak 
layak huni.

Di era Anies Baswedan, kampung 
justru ditata dengan semangat 
keadilan dan pemerataan bagi 
warganya. 

Penataan kampung di Jakarta 
bukan hanya sekadar membangun 
infrastruktur hunian semata, 
melainkan sebuah komunitas 
perkampungan yang produktif, 
dan menghasilkan sesuatu yang 
bermanfaat bagi penghuninya. 

Jakarta terus mengupayakan 
untuk membesarkan yang kecil, 
tanpa harus mengecilkan yang 
besar. Semua bergerak bersama 
untuk membangun keadilan dan 
pemerataan sosial ekonomi bagi 
seluruh lapisan masyarakat.

Sejarah yang 
Melekat



LIMA GAGASAN UTAMA













48

Foto dimiliki oleh: Pemprov DKI Jakarta

Foto oleh: Dharma W

3M dan 3T menjadi 
upaya DKI Jakarta 
dalam mengendalikan 
Covid-19 di Jakarta.
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Foto dimiliki oleh: Pemprov DKI Jakarta

Dinas Kesehatan memegang 
peran kunci sejak awal 
deteksi pandemi Covid-19 di 

Jakarta pada 24 Januari 2020 silam. 
Peran tersebut bukan hanya di ranah 
pengobatan (kuratif dan rehabilitatif), 
namun juga pada tahap pencegahan 
(promotif dan preventif).

Pada ranah promotif dan preventif, 
berbagai pihak turut dilibatkan. 
Ketua RT, Ketua RW, para Kader 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) hingga Dasa Wisma, 
diajak turut serta. Kampanye saat itu 
sederhana, yakni menerapkan 3M 
(Memakai masker, Mencuci tangan, 
Menjaga jarak). 

Tak hanya itu. Dinas Kesehatan juga 
menggencarkan pelaksanaan 3T 
(Tracing, Testing, Treatment), atau 
dalam Bahasa Indonesia disebut 
dengan Tes, Telusur dan Tindak 

lanjut. Semakin banyak orang yang 
dites, semakin banyak orang yang 
dilacak, maka semakin banyak kasus 
positif yang bisa ditemukan untuk 
mendapatkan perawatan sekaligus 
menekan penularan. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
menetapkan standar testing 1:1000 
penduduk setiap minggu. Artinya, 
Indonesia harus memeriksa sekitar 
270 ribu orang setiap minggunya. 

Di Jakarta, capaian rasio ini terus 
dikejar oleh Dinas Kesehatan 
melalui metode active case finding 
(ACF) dengan melakukan upaya 
jemput bola pengambilan sampel 
di masyarakat. Hasilnya, rasio tes di 
Jakarta tercatat mencapai empat kali 
lipat lebih banyak dari standar yang 
ditetapkan WHO. Jakarta bahkan 
menjadi pelaksana Tes Lacak Isolasi 
terbaik di Indonesia.

Konsisten 3M, 
Kejar 3T
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Data dan penilaian situasi dari 
para epidemiolog menjadi 
pertimbangan utama dalam 

pengambilan keputusan/kebijakan 
penanganan pandemi Covid-19 
di Jakarta, seperti  pembatasan 
aktivitas, transparansi jumlah pasien, 
penelusuran riwayat kontak, hingga 
pembagian bantuan sosial bagi 
warga terdampak. 

Data dan sains memegang peranan 
kunci untuk mengembangkan upaya 
tanggap yang bersifat komprehensif. 
Dalam hal pembatasan aktivitas 
misalnya, pengambilan keputusan/
kebijakan terus dilakukan dengan 
melihat sejumlah indikator data 
utama seperti kasus aktif, tingkat 
kematian (Case Fatality Rate/CFR), 
serta tingkat keterisian rumah sakit 
(Bed Occupancy Ratio/BOR). 

Pada Juli 2020, ketika angka pada 
indikator-indikator kasus aktif, CFR, 
dan BOR melewati ambang batas, 
kebijakan rem darurat (Emergency 
Brake Policy) harus diberlakukan di 
Jakarta. Sesuai data yang dihasilkan 
melalui kolaborasi Dinas Kesehatan 
dan Fakultas Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas Indonesia saat itu, 
tanpa adanya rem darurat, hanya 
dalam waktu 10 hari tempat tidur 
isolasi akan penuh sehingga pasien 
tidak lagi bisa tertampung. 

Selain penentuan keputusan/
kebijakan, data juga menjadi acuan 
evaluasi keputusan/kebijakan. 

Pada evaluasi jumlah penerima 
bantuan sosial misalnya. Berbeda 
dengan jumlah penerima bantuan 
sosial pada tahun 2020 yang 
mencapai 2,45 juta, penerima 
bantuan sosial pada tahun 2021, 
turun menjadi 1,9 juta. Perubahan 
ini antara lain terjadi setelah 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
mulai melonggarkan aturan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB). Beberapa penerima yang 
sudah mulai bekerja kembali, 
tidak lagi terdaftar sehingga yang 
bersangkutan tidak lagi menerima 
bantuan sosial seperti tahun-tahun 
sebelumnya.  

Data: Kunci 
Pengambilan
Keputusan

Kita menggunakan 
rujukan data-
data, merujuk 
pendekatan ilmiah.  
Transparansi jadi 
kata kunci yang kita 
pegang dari awal” 

Anies Baswedan

TANTANGAN PANDEMI GLOBAL
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Data: Kunci 
Pengambilan
Keputusan

Ilustrasi oleh: Riza/Cipta
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Kasus Covid-19 memang 
belum sepenuhnya berakhir, 
namun kondisinya sudah mulai 

membaik. Selama hampir dua tahun, 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta bersama Pemerintah Pusat, 
para kolaborator dan berbagai 
lapisan masyarakat berjuang 
bersama mengatasi pandemi.

Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi 
dengan para epidemiolog dan 
mengundang asosiasi berbagai 
profesi untuk ikut urun rembuk. 
Beberapa diantaranya yakni: 
Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia, Lembaga 
Eijkman dan Pusat Pengendalian 
dan Pencegahan Penyakit Indonesia. 
Semuanya diajak untuk membantu  
penyusunan berbagai kebijakan 
selama pandemi. 

Selain mendengarkan pendapat 
para epidemiolog, Pemprov DKI 

Jakarta selalu mengedepankan data 
dalam penanganan pandemi. 

Epidemiolog Universitas Indonesia, 
Pandu Riono mengapresiasi 
upaya Pemprov DKI dalam 
menangani Covid-19. Menurutnya, 
kepemimpinan Gubernur Anies 
perlu diapresiasi, karena Jakarta 
bisa sukses dalam penanggulangan 
pandemi yang diakui dunia. 

Menurut Pandu, Pemprov DKI 
Jakarta sukses dalam menekan 
laju penularan Covid-19, karena 
berdasarkan ilmu pengetahuan 
dengan melibatkan para pakar 
di bidang kesehatan. Pemprov 
DKI Jakarta juga menyajikan data 
perkembangan penanganan 
pandemi di lapangan kepada 
masyarakat. Transparansi data ini 
vital bagi penanggulangan pandemi 
Covid-19. 

Data sebagai Bagian 
dari Transparansi
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Dalam penanga-
nan pandemi, DKI 
Jakarta bergerak 
dengan data dan 
sains

Call Center tidak 
hanya untuk 

edukasi, tapi juga 
pengumpulan data 

perkembangan 
Covid-19 di Jakarta

Foto oleh: Dharma W

Foto dimiliki oleh: Pemprov DKI Jakarta
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Foto oleh: Dharma W

Sebagai garda depan, DKI Jakarta terus 
mengoptimalkan penanganan Covid-19.
salah satunya membuka RS Lapangan.
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Foto oleh: Dharma W

Periode    :  
September 2020 – Januari 2021

Penyebab : 
libur Iduladha, libur Nataru

Lonjakan kematian tertinggi 
terjadi pada periode 14 September 

- 28 September 2020,24.92% dan 
periode 11 Januari – 25 Januari 2021, 

14,41%.

Intervensi : 
PSBB ketat 

Upaya  : 

Kapasitas ruang perawatan 

ditingkatkan 20%.

Tracing ratio ditingkatkan 6 
(1 kasus, enam orang di tes PCR).

Peningkatan kapasitas ICU.

Periode    :  
Mei – Juli 2021

Penyebab : 
Libur Idulfitri dan varian Delta

Upaya  : 
Penggiatan vaksinasi

Penggiatan vaksinasi
Rumah sakit kelas A dikhususkan 
sepenuhnya untuk ICU Covid-19.
 
Rusun diubah menjadi fasilitas 
isolasi terkendali untuk pasien 
dengan gejala ringan.

Memastikan kebutuhan tenaga 
kesehatan terpenuhi termasuk 
penambahan tenaga kesehatan 
dari luar DKI Jakarta. 

Memastikan ketersediaan 
oksigen, APD, alat kesehatan,
dan obat-obatan.

G
E

LO
M

B
A

N
G

1

G
E

LO
M

B
A

N
G

2



60

Optimalisasi sarana 
dan prasarana untuk 
menyelamatkan warga 

terus dilakukan. Utamanya saat 
gelombang pertama dan kedua 
Covid-19 melanda. Sebanyak 
13 Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) dijadikan rumah sakit 
khusus melayani pasien Covid-19. 
Di antaranya seperti RSUD Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan dan RSUD 
Cengkareng di Jakarta Barat.

Melalui Surat Keputusan Dinkes 
DKI Jakarta Nomor 399 Tahun 
2020, ke-13 RSUD tersebut diminta  
melengkapi pelayanan penanganan 
pasien Covid-19 sesuai dengan 
standar. Sementara pelayanan 
perawatan pasien non-Covid-19 
ditiadakan atau dialihkan ke rumah 
sakit lain.

Sejak pandemi COVID 19,  Pemprov 
DKI memang terus berkolaborasi 

dengan puluhan rumah sakit di 
Jakarta, termasuk rumah sakit 
swasta. Saat memasuki gelombang 
kedua,    Pemprov DKI kembali 
menambah 3 rumah sakit rujukan 
melalui Kepgub No 14 tahun 2021, 
sehingga total ada 93 rumah sakit 
yang sudah dilibatkan dalam 
penanganan COVID 19 di Jakarta. 
Jumlah tersebut di luar 8 rumah 
sakit rujukan yang ditetapkan 
pemerintah pusat

Khusus pada awal lonjakan 
gelombang kedua Covid-19, 
Pemprov DKI juga menambah 
kapasitas tempat tidur isolasi dan 
ICU, yakni 1.941 unit tempat tidur 
isolasi, sehingga total yang tersedia 
mencapai 9.996 unit. Sedangkan 
kebutuhan ICU pun ditambah 
menjadi 1.362 unit.

Menyulap RSUD 
sebagai RS Rujukan
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Sejak pandemi, 
Wisma Atlet pun 
dialihkan untuk 
merawat pasien 
Covid-19.

DKI Jakarta 
mengerahkan 
upaya optimal 
untuk penanganan 
Covid-19, salah 
satunya mendirikan 
RS Tenda.

Foto oleh: Safran H

Foto dimiliki oleh: Pemprov DKI Jakarta
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Pandemi menyisakan kisah pilu 
bagi mereka yang kehilangan 
orang-orang terkasih akibat 

Covid-19. Hingga Agustus 2022, badai 
Covid-19 setidaknya tercatat telah 
merenggut lebih dari 15.000 nyawa. 
Beberapa putra terbaik di lingkup 
Pemprov DKI Jakarta juga turut menjadi 
korban, Sekretaris Daerah Saefullah 
salah satunya. 

Sejak Januari 2021, kurva angka kematian 
cenderung meningkat hingga mencapai 
puncaknya pada medio Juli 2021. Saat 
itu, ada hari-hari dimana angka kasus 
kematian bisa mencapai 300 hingga 400 
orang per hari. 

Jumlah tersebut tentu bukan sekedar 
data statistik. Angka-angka itu berbicara 
banyak hal, tentang keluarga yang 
kehilangan kepala keluarga dan tulang 
punggungnya, seorang anak yang 
terpaksa menjadi yatim, piatu, atau yatim 
piatu, dan seorang adik yang kehilangan 
kakak terkasihnya, serta berbagai kisah 
pilu lainnya. 

Peningkatan jumlah angka kematian 
tersebut juga berkaitan pada kebutuhan 
para korban meninggal untuk 
mendapatkan pemakaman yang layak 
dan secepatnya. Pemprov DKI Jakarta 
pun  mengerahkan seluruh sumber daya 
yang ada untuk menangani kondisi ini. 
Salah satunya dengan membuka lahan 
pemakaman baru khusus Covid-19. 
Salah satunya berada di Rorotan, Jakarta 
Utara. Sebelum difungsikan, Pemprov 

harus melakukan pematangan lahan 
terlebih dahulu agar lahan seluas 25 
hektare tersebut bisa menjadi area 
pemakaman yang layak. 

Penolakan warga menjadi salah 
satu tantangan pembukaan lahan 
pemakaman baru khusus Covid-19. 
Beruntung pada akhirnya semua 
bisa saling memahami. Di TPU 
Srengseng Sawah misalnya. Meski 
awalnya mendapat penolakan 
warga, sejak mulai difungsikan 
sebagai pemakaman Covid-19 pada 
Januari 2021, kegiatan di TPU ini pun 
seolah tidak mengenal waktu.

Duka di Balik 
Angka

“Kami melakukan 
pendekatan 
kepada warga, kami 
yakinkan bahwa 
ini adalah tentang 
kemanusiaan.” 

Sutandyo, 
Kasatpel 15 TPU 
Srengseng Sawah 

TANTANGAN PANDEMI GLOBAL

62



63

Duka di Balik 
Angka

Ilustrasi oleh: Riza/Cipta
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TPU Rorotan 
yang dibuka 
khusus untuk 
menampung 
jenazah 
Covid-19.

Penguburan 
dengan protokol 
Covid-19 
meningkat 
pesat saat 
puncak pandemi.

Foto dimiliki oleh: Pemprov DKI Jakarta
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Lokasi 
Pemakaman 

Khusus Covid-19: 

TPU Bambu Apus 2 
(Bambu Wulung, Jakarta Timur), 
dengan luas total 5 hektare, luas 
pakai 3.000 m2, daya tampung 800 
petak. 

TPU Srengseng Sawah 2 
(Jakarta Selatan) dengan luas total 
3,4 hektare, luas pakai 1,2 ha, 

daya tampung 1.900 petak. 

TPU Tegal Alur (Jalan Sahabat, 
Jakarta Barat) dengan luas total 
1,3 ha, luas pakai 5.000 m2 
(masih persiapan), daya 
tampung 800 petak. 

TPU Rorotan (Jakarta Utara) dengan 
luas total 25 ha (prioritas 2 hektare), 
luas pakai 8.100 m2, daya tampung 
1.500 petak. 

RTH Jalan Kramat 3 
(Lubang Buaya, Jakarta Timur) 
dengan luas total 5,2 ha, 

daya tampung 9.000 petak. 

RTH Jalan Raya Pondok Gede/Dukuh 
II (Kramat Jati, Jakarta Timur) 
dengan luas total 2,1 ha, daya 

tampung 3.900 petak.
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Bergotong-royong, 
petugas mobil 
jenazah menjadi 
salah satu yang 
tersibuk saat 
pandemi.

Foto dimiliki oleh: Pemprov DKI Jakarta



67

Tingginya kasus kematian 
saat puncak gelombang dua 
Covid-19 di Jakarta tidak 

hanya berdampak pada kebutuhan 
area pemakaman yang terus 
meningkat, tetapi juga petugas 
pemulasaraan jenazah, terutama 
bagi jenazah yang meninggal saat 
isolasi mandiri di rumah.

Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi 
dengan berbagai pihak membentuk 
tim pemulasaraan jenazah mandiri. 
Tim ini membuka posko di Monas, 
hingga akhirnya dikenal sebagai Tim 
Monas untuk pemulasaraan jenazah.

Tim Monas terdiri dari kolaborasi 
unsur gabungan TNI, Polri, BPBD DKI 
Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja,  
Dinas Penanggulangan Kebakaran 
dan Penyelamatan (Gulkarmat), 
Dinas Kesehatan, dan Biro Umum 
dan Administrasi Setda Provinsi 
DKI Jakarta. Bagi keluarga jenazah 
Covid-19 yang ingin melakukan 
pemulasaraan, mereka dapat 
melaporkan ke RT/RW setempat, 
untuk kemudian diteruskan ke Lurah 
yang akan menghubungi petugas 
posko di Monas.

Keberadaan tim ini terbilang 
cukup efektif. Tidak hanya mampu 
menangani jenazah yang tak 
tertangani oleh tim rumah sakit, 
tetapi juga mempercepat proses 
penguburan jenazah menjadi 
paling lama tiga jam sejak ada 
permintaan pemulasaraan jenazah. 
Sebagai informasi, pemakaman 
jenazah Covid-19 yang meninggal di 
rumah sebelumnya bisa memakan 
waktu lebih dari enam jam karena 
menunggu tim pemulasaraan 
jenazah  dari rumah sakit.

Dinas Kesehatan juga berkolaborasi 
dengan Dewan Masjid Indonesia 
(DMI) Provinsi DKI Jakarta untuk 
melatih tata cara pemulasaraan 
jenazah. Langkah DKI Jakarta ini 
rupanya menginspirasi daerah lain. 
Dinas Kesehatan kerap diminta 
untuk memberikan pelatihan 
pemulasaraan jenazah untuk 
penanganan jenazah di daerah-
daerah lain di Indonesia yang 
sedang tinggi saat itu.

Gotong Royong
Tangani Jenazah
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Penanganan kesehatan dan 
penanggulangan dampak pandemi 
Covid-19 membutuhkan dukungan 

biaya yang tidak sedikit. Persoalannya, saat 
itu perekonomian turut menjadi bidang 
yang terkena imbas paling parah selain 
bidang kesehatan. Ketika pandemi datang, 
perekonomian terhenti. Pembayaran 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta 
anjlok dan menyebabkan pendapatan 
daerah turun hingga 54%. 

Pada tahap awal pandemi, alokasi 
pembiayaan kebutuhan medis penanganan 
Covid-19 di Jakarta dilakukan dengan 
menggunakan anggaran Belanja Tidak 
Terduga (BTT) APBD 2020 senilai Rp54 miliar. 
Anggaran tersebut kemudian ditambah 
menjadi Rp1,032 triliun (BTT Murni dan 
top up pembiayaan).

Masifnya penyebaran Covid-19 yang terus 
terjadi di Jakarta mulai Maret sampai Mei 
2020 membuat Pemprov DKI Jakarta 
berhadapan pada pilihan yang tak mudah. 
Alokasi BTT kembali ditambah hingga 
mencapai Rp5,032 triliun. Penambahan 
ini dilakukan melalui beberapa skema 
rasionalisasi dan konversi APBD. 

Perubahan alokasi anggaran dilaksanakan 
berdasarkan dua ketetapan Peraturan 
Gubernur (Pergub), yakni Pergub Nomor 
25 dan Pergub Nomor 28 Tahun 2020. 
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 
anggaran penanganan pandemi Covid-19 
ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Perangkat Daerah, diantaranya Dinas 
Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, dan lain-lain. 

Realisasi BTT tahun 2020 tercatat 
mencapai Rp4,7 triliun atau setara 85,27 
persen, dengan alokasi Rp918,61 miliar 
untuk penanganan kesehatan dan 
Rp3,78 triliun untuk jaring pengaman 
sosial (P2APBD Tahun 2020). Selain 
kesehatan, Pemprov DKI Jakarta memang 
memprioritaskan bantuan sosial bagi 
masyarakat dan kelompok rentan sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan dasar 
mereka dalam masa pandemi. 

Sementara itu, sisanya dialokasikan 
untuk insentif tenaga kesehatan, tenaga 
vaksinasi, penginapan tenaga medis, 
subsidi pangan, pemberian konsumsi 
makanan bagi Orang Tanpa Gejala (OTG), 
hingga pembelian peti jenazah. 

Prioritas Utama: 
Keselamatan Warga

“Terkoreksinya 
PAD membuat pos 
anggaran belanja 
harus dipangkas 
demi pemulihan 
yang lebih cepat.”

Anies Baswedan

TANTANGAN PANDEMI GLOBAL
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Prioritas Utama: 
Keselamatan Warga

Ilustrasi oleh: Riza/Cipta
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Refocusing 
anggaran dilakukan 
selama pandemi 
demi pemulihan 
pandemi yang 
lebih cepat.

Foto oleh: Safran H
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Pandemi Covid-19 membuat 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun. 

Hal ini turut berdampak pada:

.

Total alokasi 
untuk penanganan 
Covid-19 Pemprov 

DKI menganggarkan 

Rp 5,52 triliun

Dalam prosentase 
PAD terkoreksi 

53 persen

Belanja 
pembangunan 
nihil alias nol

Pemotongan 
beberapa pos 

belanja

Pengurangan TKD 
pegawai sampai 

50 persen

Belanja modal 
dipangkas dari Rp 
16,08 triliun 
menjadi 
Rp 500 miliar.

Pemotongan subsidi 
untuk PT Transportasi 
Jakarta (Transjakarta), 
PT Mass Rapid 
Transit (MRT), dan PT 
Lintas Rel Terpadu (LRT)
sebesar 50 persen

Belanja lainnya dari 
Rp 28,89 triliun, 
berubah menjadi 
Rp 4,89 triliun.

Pemotongan pos 
belanja barang dan jasa 
yang semula mencapai 

Rp 23,67 triliun 
menjadi Rp 11,22 
triliun. Diantaranya:

Penurunan 
PAD hingga 

Rp 40 triliun dari 
Rp 87 triliun menjadi 

Rp 47 triliun.

Menghapus 
anggaran gaji 
ke 13 dan 14 
untuk seluruh 

aparatur sipil negara 
(ASN)
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Pelaku UMKM 
menjadi salah satu 
yang terdampak 
Covid-19.

Kebijakan 
releksasi untuk 
UMKM membantu 
UMKM untuk 
bertahan dan 
bangkit dari 
pandemi.

Foto oleh: Safran H
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Pandemi Covid-19 membuat 
sejumlah Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) stagnan, 

merugi, menghentikan produksi, 
bahkan menutup usahanya. 
Oleh karena, Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta memberikan 
relaksasi izin usaha bagi para UMKM. 
Hal ini dilakukan agar ekonomi 
kembali produktif dan berkontribusi 
dalam pertumbuhan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Berbagai wujud kemudahan 
tersebut, antara lain berbentuk 
percepatan layanan perizinan dan 
non perizinan, serta pemberian 
relaksasi Izin Usaha Mikro dan Kecil 
(IUMK) dengan memanfaatkan 
layanan Antar Jemput Izin 
Bermotor (AJIB). 

Adanya layanan AJIB 
memungkinkan petugas 
mendatangi lokasi-lokasi usaha 
sesuai data Pelaku Usaha Mikro dan 
Kecil (PUMK) atau peserta Program 
Kewirausahaan Terpadu (PKT) alias 

Jakpreneur. Para pelaku usaha 
ini pun turut memperoleh 
asistensi dalam mengajukan 
permohonan izin.   

Berdasarkan Data Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
(PPKUKM) DKI Jakarta sebanyak 
84.388 PUMK belum memiliki 
IUMK. Kategori penerima kebijakan 
relaksasi dibagi dua, yakni masa 
berlaku lima tahun dan dua tahun. 

Adanya relaksasi IUMK diharapkan 
dapat membantu pelaku 
usaha dalam melanjutkan dan 
mengembangkan usaha mereka 
melalui kepemilikan legalitas atau 
payung hukum yang sah. Dengan 
begitu, mereka akan lebih mudah 
dalam mengajukan pembiayaan 
perbankan untuk perkembangan 
usaha atau mengikuti promosi 
melalui pameran yang 
diselenggarakan oleh 
pemerintah/swasta.

Relaksasi Izin Usaha 
bagi UMKM
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Kemampuan beradaptasi 
secara cepat diuji saat 
pandemi Covid-19. Segala 

bentuk interaksi langsung/tatap 
muka dibatasi untuk mencegah 
penularan. Semua sektor terdampak, 
termasuk perkantoran dan 
pembelajaran yang harus dilakukan 
jarak jauh. Kebutuhan akan internet 
dan gawai menjadi sangat tinggi 
agar masyarakat tetap dapat 
beraktivitas #dirumahsaja. 

Menjawab tantangan tersebut, 
Pemprov DKI Jakarta secara 
bertahap melakukan percepatan 
transformasi digital. Infrastruktur 
dibangun secara masif agar dapat 
diakses secara merata. Pada 28 
Agustus 2020, JakWifi diluncurkan.
Peluncuran akses WiFi gratis ini 
bertujuan membantu para peserta 
didik yang tidak memiliki/kesulitan 
mendapatkan akses internet untuk 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

Namun, seiring perjalanan waktu, 
JakWifi bertransformasi menjadi 
layanan #InternetUntukSemua. 
Tak cuma PJJ, JakWifi membantu 
aktivitas para pelaku UMKM di 
Jakarta. Hingga Juni 2022, JakWifi 
sudah mencakup 60% wilayah 
Jakarta (1.638 RW dari 2.731 RW di 

Jakarta), dengan lebih dari 6 ribu 
pengguna setiap bulannya. 

Tentu saja, seluruh manfaat besar 
ini tak lepas dari kolaborasi dengan 
berbagai pihak. Datangnya pandemi 
justru menjadi pemantik percepatan 
transformasi digital di Jakarta yang 
mengedepankan aksesibilitas dan 
transparansi bagi masyarakat. 

Transformasi Digital 
Dipercepat

Karena interaksinya 
tidak bisa  langsung 
selama pandemi. 
Jadi kita harus 
jadikan digitalisasi 
ini terintegrasi dan 
efisien

Anies Baswedan

TANTANGAN PANDEMI GLOBAL
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Transformasi Digital 
Dipercepat

Ilustrasi oleh: Riza/Cipta
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Pandemi telah 
mempercepat 
transformasi digital 
di masyarakat.

Foto oleh: Safran H
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Jaki memegang 
peran penting 
selama masa 
pandemi Covid-19 

• Dari 
belajar sampai 
belanja, semua 

serba digital

Foto dimiliki oleh: Pemprov DKI Jakarta
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Peran Besar JAKI 
di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 
memaksa perubahan 
perilaku masyarakat 

Jakarta, mulai dari interaksi, 
komunikasi, sampai transaksi. 
Pantang mundur, pandemi justru 
memacu Pemprov DKI Jakarta 
melesat menjadi kota modern 
berbasis digital.

Selama pandemi Covid-19, 
kemudahan demi kemudahan 
justru terus dihadirkan. Seperti 
saat distribusi vaksinasi Covid-19 
yang harus segera dilaksanakan. 
Di saat inilah digitalisasi berperan 
penting. JAKI sebagai super-app 
gercep membantu percepatan 
program vaksinasi pemerintah. 
Tercatat sampai Februari 2022 

sebanyak 878.814 masyarakat 
memanfaatkan JAKI 
untuk melakukan 
pendaftaran vaksinasi.

Berawal dari fitur uji risiko 
JakCLM, JAKI kemudian 
dilengkapi kehadiran fitur-fitur 
lainnya. Sebut saja JakLapor 
untuk melaporkan pelanggaran 
PSBB, JakAmbulan untuk 
akses ambulan menuju 
fasilitas kesehatan,  informasi 
ketersedian tempat tidur ICU 
dan isolasi di rumah sakit, 
pendaftaran  vaksinasi Covid-19, 
informasi bantuan sosial, sampai 
ajakan Kolaborasi Sosial Berskala 
Besar (KSBB).
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Terkendalinya pandemi di 
Jakarta merupakan rangkaian 
upaya bersama tanpa henti 

dari berbagai pihak. Saat awal 
pandemi misalnya, kolaborasi 
dijalin Pemprov DKI Jakarta dengan 
Indonesian At Harvard dalam 
mengembangkan Corona Likelihood 
Meter (CLM). Sebagai sistem deteksi 
mandiri, penggunaan CLM sangat 
membantu untuk melacak dan 
mengendalikan penyebaran virus 
Covid-19 di masyarakat. 

Tak hanya itu, efektivitas kolaborasi 
juga terasa manfaatnya saat kasus 
Covid-19 di Jakarta melonjak, hingga 
mencapai puncak gelombang kedua 
pada medio Juni-Juli 2021. Semua 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
saling berkolaborasi. 

Dinas Kesehatan terus 
mengoptimalkan layanan pusat 
kesehatan masyarakat untuk 
merawat pasien. Tenda-tenda 
darurat dari BPBD didirikan agar 
lebih banyak menampung pasien. 
Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman dan Dinas 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
mengkonversi rumah-rumah susun 
dan Graha Wisata Ragunan sebagai 
ruang isolasi pasien.

Pengawasan terhadap kegiatan 
sosial dan ekonomi terus diperketat 
dengan mengerahkan semua 

petugas dari Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP). Semua dinas-
dinas teknis juga turun tangan 
untuk membantu mengangkut dan 
mendistribusikan tabung oksigen 
yang sangat diperlukan warga.

Sementara itu, untuk menyiapkan 
lahan pemakanan korban meninggal 
yang terus bertambah, Dinas 
Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, 
dan Dinas Pertamanan dan Hutan 
Kota, saling berkolaborasi untuk 
mematangkan Taman Pemakaman 
Umum (TPU) Rorotan di 
Jakarta Utara. 

Kolaborasi 
Menjadi Kunci

“Kata kuncinya 
adalah kolaborasi, 
kerja sama, kompak 
dengan ukuran yang 
sama ketika meng-
implementasikannya.”

Anies Baswedan

TANTANGAN PANDEMI GLOBAL
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Kolaborasi 
Menjadi Kunci

“Kata kuncinya 
adalah kolaborasi, 
kerja sama, kompak 
dengan ukuran yang 
sama ketika meng-
implementasikannya.”

Anies Baswedan

Ilustrasi oleh: Riza/Cipta
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Foto oleh: Safran H/Dharma W
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Tidak hanya kolaborasi internal 
dengan OPD, kolaborasi 
penanganan pandemi juga 

dijalin Pemprov DKI Jakarta dengan 
pemilik usaha/perusahaan, investor, 
LSM, media, institusi pendidikan dan 
badan penelitian dan riset.

Sejak awal masa pandemi, 
Pemprov DKI Jakarta yang 
sudah berkolaborasi dengan 
para epidemiolog, mengundang 
asosiasi profesi seperti dari Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia, Lembaga Eijkman, Pusat 
Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit (CDC) Indonesia, dan 
sebagainya untuk membantu 
menyusun berbagai kebijakan 
yang diperlukan selama pandemi. 
Kolaborasi juga dijalankan dengan 
PT Krakatau Steel dalam penyediaan 
tabung-tabung oksigen di sejumlah 
rumah sakit.  

Tak kurang dari 190 rumah sakit 
dan 129 laboratorium baik  milik 
pemerintah maupun swasta juga 
terlibat kerja sama dengan Pemprov 
DKI untuk menangani pasien hingga 
pemeriksaan hasil swab PCR warga.

Bersama dengan sejumlah 
kolaborator, Pemprov DKI Jakarta 
bahkan berhasil melampaui target 
vaksinasi yang diberikan oleh 
Kementerian Kesehatan dengan 
melakukan vaksinasi lebih dari  
100.000  ribu orang per hari.

Saat itu, Pemprov DKI Jakarta 
bekerja sama dengan sejumlah 
pihak, swasta, kepolisian, pengelola 
mall, dan sebagainya untuk 
membuka sentra-sentra vaksin 
di tempat-tempat strategis untuk 
menjangkau masyarakat secara 
langsung dan lebih luas.

Dari Pengusaha 
sampai Peneliti
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Bentuk- bentuk 
Kolaborasi yang Dilaksanakan:

PT Krakatau Steel berkolaborasi 
dalam penyediaan tabung-tabung 

oksigen

Dinas Perumahan Rakyat dan 
Permukiman menyiapkan Rusun 
Daan Mogot dan Rusun Nagrak 

untuk isolasi

129 
laboratorium milik pemerintah 

maupun swasta menangani pasien 
hingga pemeriksaan hasil swab PCR

Jaktour menyiapkan 
enam hotel untuk akomodasi 

nakes

Vaksinasi lebih dari  100.000  
ribu orang per hari dengan bekerja 

sama dengan sejumlah pihak, swas-
ta, kepolisian, pengelola mall

TransJakarta 
menyiapkan transportasi 

khusus untuk nakes.

190 
rumah sakit milik pemerintah 

dan swasta berkolaborasi 
merawat pasien.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif menyiapkan Graha Wisata 
Ragunan sebagai tempat isolasi
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BANGKIT DAN 
TETAP BERKARYA 
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Layanan Transportasi 
Publik Meluas
 

Salah satu parameter kota 
global di bidang transportasi 
yakni bergesernya paradigma 

car oriented development menjadi 
transit oriented development. Oleh 
karenanya, peningkatan layanan 
transportasi publik menjadi prioritas 
di Jakarta. 

Hasilnya, jangkauan transportasi 
publik meluas. Kini hampir 87% 
wilayah DKI Jakarta telah terjangkau 
transportasi publik, meningkat dua 
kali lipat dalam waktu lima tahun. 

Jumlah penumpang, baik tahunan 
maupun harian tertinggi juga 
tercatat meningkat signifikan. 
Penumpang tahunan meningkat 
dua kali lipat, dari 144 juta pada 
2017 menjadi 288 juta pada 2019. 
Sementara itu, penumpang harian 
tertinggi meningkat dari 489.852 
pada 2017 menjadi 1.006.579 
pada 2020. 

Selain layanan, perluasan layanan 
transportasi publik juga didukung 
upaya integrasi ruang dan 
transportasi antarmoda. Sejak 2017, 
telah terbangun sembilan simpul 
integrasi antarmoda di Jakarta. 
Wujudnya antara lain tercermin 
pada wajah baru stasiun Tanah 
Abang dan Tebet, Halte Cakra 
Selaras Wahana (CSW), interkoneksi 
bawah tanah MRT, hingga plaza 
pejalan kaki di wilayah Dukuh Atas.

Perluasan layanan transportasi 
publik juga berkontribusi terhadap 
penurunan drastis tingkat 
kemacetan. Tom-tom Traffic Index 
mencatat peringkat Jakarta terus 
membaik dan berhasil keluar dari 
10 besar kota termacet dunia pada 
2020. Pada 2021, Jakarta juga 
berhasil memperoleh anugerah 
Sustainable Transport Award. 

TRANSPORTASI PUBLIK MELUAS

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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TRANSPORTASI PUBLIK MELUAS

Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Penataan Trotoar 
Ciptakan Mobilitas Aktif

Upaya mewujudkan kota 
berkelanjutan sekaligus 
memastikan hadirnya 

kesempatan yang setara bagi 
semua, salah satunya dilakukan 
di sektor transportasi. Sejak 2018, 
Pemprov DKI Jakarta menempatkan 
pejalan kaki dan pengguna sepeda 
pada urutan pertama, disusul 
transportasi umum massal di posisi 
kedua, kendaraan bebas emisi di 
posisi ketiga dan kendaraan pribadi 
di posisi keempat.

Berada di posisi pertama, 
kenyamanan dan keamanan bagi 
pejalan kaki menjadi prioritas. 
Oleh karenanya, penataan trotoar 
dilakukan di sejumlah wilayah di 
Jakarta. Konsep yang digunakan 
adalah complete street, yakni 
konsep jalan yang ramah serta 
dapat diakses oleh semua 
pengguna lintas usia 
dan kemampuan. 

Kini, wajah baru trotoar di Jakarta 
terlihat di sepanjang jalan Kemang, 
Cikini, Senopati, Wolter Monginsidi, 
dan lainnya. Hingga 2022, totalnya 
mencapai 265,72 kilometer.  

Tahun 2022, Dinas Bina Marga 
kembali menata trotoar di tiga 
kawasan, yakni Kawasan Kebayoran 
Baru (Jl Pattimura, Jl. Cikajang, 
Jl Trunojoyo, Jl Gunawarman, 
, dan Jl Sultan Hasanudin), 
Kawasan Pecenongan (Jl Juanda, 
Jl Pecenongan) dan Kawasan Jl 
Proklamasi (Jl Penataran, 
Jl Proklamasi). 

Dari roadmap pembangunan 
trotoar Dinas Bina Marga, rincian 
penataan trotoar di Jakarta 
pada 2018 mencapai 132,87 km, 
lalu 2019 sepanjang 92,78 km, 
2020 sepanjang 1,865 km, 2021 
sepanjang 15,462 km dan pada 2022 
sepanjang 22,740 km. 

TROTOAR CIPTAKAN MOBILITAS

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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BANGKIT DAN BERKARYA

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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TROTOAR CIPTAKAN MOBILITAS

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Kota Ramah 
Pesepeda

Lima tahun lalu, Jakarta masih 
dihadapkan pada persoalan 
klasik seputar transportasi 

dan kualitas lingkungan hidup yang 
rendah. Data Polda Metro Jaya 
Tahun 2018 mencatat, 16 juta motor 
dan 3,5 juta mobil melaju di Jakarta. 
Setahun setelahnya, situs kontrol 
kualitas udara Air Visual bahkan 
sempat menempatkan Jakarta 
sebagai kota paling berpolusi di 
Asia Tenggara.  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
terus berupaya memperbaiki 
kualitas lingkungan hidup di Jakarta. 
Pembangunan dilaksanakan 
dengan meminimalkan efek 
negatif bagi lingkungan. Hal 
tersebut sejalan dengan visi untuk 
melaksanakan pembangunan 
berkelanjutan, merawat alam, 
serta efisiensi dalam penggunaan 
sumber daya.  

Salah satu solusi yang 
dikedepankan di bidang 
transportasi yakni membangun 

jalur sepeda. Pembangunan jalur 
sepeda diutamakan pada ruas 
jalan yang terhubung dengan 
transportasi publik, sehingga 
diharapkan mengubah paradigma 
transportasi dari car oriented 
development menjadi transit 
oriented development. 

Dilaksanakan sejak 2019, saat ini 
tercatat 103 kilometer jalur sepeda 
telah terbangun di Jakarta. Capaian 
ini akan terus ditambah hingga 
mencapai 500 kilometer pada 2030 
untuk menghubungkan wilayah 
Jakarta dengan kota-kota 
satelit di sekitarnya.

Tidak hanya itu, Pemprov DKI 
Jakarta juga menyediakan fasilitas 
peminjaman sepeda (bike sharing) 
di 67 lokasi yang dapat disewa 
dengan tarif Rp3.000 per 15 
menit. Peminjaman sepeda dapat 
dilakukan melalui aplikasi Gowes 
yang tersedia di Google Playstore 
maupun Appstore.

KOTA RAMAH PESEPEDA

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Foto milik: Suhada-Color Of Jakarta
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KOTA RAMAH PESEPEDA

Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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RTH, Kedepankan 
Jumlah dan Kualitas
 

Mewujudkan gagasan 
ruang ketiga sebagai 
tempat interaksi sosial 

sekaligus bagian pembangunan 
berkelanjutan melalui penambahan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH), 
terus diupayakan di Jakarta. 
Upaya tersebut secara konsisten 
dilaksanakan sejak 2018. Hasilnya, 
428 taman dan 48 hutan kota telah 
dibangun dan/atau direvitalisasi. 
Tak ketinggalan, lebih dari 200.000 
pohon juga turut ditanam di Jakarta. 

Meski sempat terkendala 
refocusing anggaran karena 
pemulihan pandemi Covid-19, 
penambahan RTH tetap menjadi 
prioritas. Perlu dicatat, penambahan 
RTH di Jakarta bukan hanya 
mengedepankan sisi kuantitas atau 
jumlahnya saja, melainkan 
juga kualitasnya. 

Kebijakan penambahan RTH 
mempertimbangkan pola perilaku 
dan ruang interaksi antar warga. 

Warga difasilitasi untuk bisa 
terhubung dengan komunitasnya, 
serta lintas segmen. Selain itu, 
penambahan RTH sebagai bagian 
dari perwujudan gagasan ruang 
ketiga juga turut dilakukan untuk 
menghidupkan ekosistem sosial di 
dalamnya. Tak cuma dalam konteks 
sosial, tetapi juga ekonomi 
yang dinamis. 

Pembangunan/revitalisasi RTH 
bersifat bottom up, sehingga 
mampu mengakomodir kebutuhan 
warga. Warga adalah pelaku 
utama pembangunan, sementara 
pemerintah berperan sebagai rekan 
kolaborator yang menggerakkan 
dan memberikan dukungan. 
Penambahan RTH di Jakarta 
dengan semangat kolaborasi 
warga-pemerintah juga menjadi 
bagian dari upaya menangkap dan 
mengembangkan praktik baik, 
kearifan lokal, dan solusi 
dari masyarakat. 

RUANG TERBUKA HIJAU

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Foto milik: Agus Susanto-Color Of Jakarta

Foto milik: Jiehan Herry Saputro-Color Of Jakarta
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RUANG TERBUKA HIJAU

Foto milik : Pemprov DKI JakartaFoto milik: Agus Susanto-Color Of Jakarta

Foto milik: Jiehan Herry Saputro-Color Of Jakarta Foto milik: Muhammad Nurudin-Color Of Jakarta
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Kota Tua, Model Kota 
Masa Depan

Penataan kawasan Kota 
Tua menjadi salah satu 
perwujudan kerangka 

strategis kinerja Gubernur 
terkait kelestarian kota. Tak 
hanya memastikan terwujudnya 
kelestarian lingkungan 
(sustainability), tradisi dan karakter 
kota juga dipastikan ikut terjaga dan 
berkembang. Pemprov DKI Jakarta 
menginginkan Kota Tua menjadi 
cerminan atau model kota masa 
depan sebagai kota berkelanjutan.

Kini, Kota Tua menjadi kota yang 
kompak dan ramah pejalan kaki. 
Enam lajur (setara 30.000 meter 
persegi) jalan dikonversi menjadi 
jalur pedestrian atau trotoar. Jalan-
jalan tersebut antara lain: Plaza 
Lada dan Kemukus, Plaza Transit 
BEOS, Promade Kali Besar Utara 
dan ruang pejalan kaki di 
sekitar Kota Tua.

Tak hanya pejalan kaki. Kawasan 
Kota Tua juga ditata menjadi kota 
yang ramah terhadap pengguna 
transportasi publik. Penerapan 
zona rendah emisi (Low Emission 
Zone/LEZ) mendorong masyarakat 
yang akan berkunjung ke Kota Tua 
untuk menggunakan transportasi 
publik terintegrasi (Transjakarta, 
KRL, MRT) dan sepeda. Selain itu, 
untuk mewujudkan kualitas udara 
yang semakin baik, mobil pribadi 
yang diperbolehkan melintas hanya 
mobil listrik.

Kegiatan pariwisata juga kembali 
diaktivasi di Kota Tua melalui 
konsep penggunaan kembali Kota 
Tua secara adaptif dan regeneratif. 
Tujuannya, mentransformasi 
kawasan ini dari sekadar kumpulan 
objek-objek benda mati, menjadi 
liveable city yang dapat diakses 
semua kalangan. 

REVITALISASI KOTA TUA

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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REVITALISASI KOTA TUA

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Seterang Sinar Mentari, 
Sebersih Energi Surya

Dunia bergerak cepat dalam 
mengurangi konsumsi 
energi fosil, beralih ke energi 

bersih yang ramah lingkungan, 
salah satunya melalui energi 
surya. Di Jakarta, pengembangan 
pembangkit listrik tenaga surya 
(PLTS) menjadi terobosan baru 
yang terus dikedepankan dalam 
beberapa tahun terakhir.

Dari target kapasitas produksi 
13,8 megawatt peak (WMp) pada 
2025, tahun ini telah terpenuhi 
mencapai 80,8 persen. Dengan 
capaian tersebut, saat ini Jakarta 
sudah mampu mengurangi 13.025 
ton karbon dioksida (CO2). Itu 
berarti, Jakarta sudah mampu 
menggantikan 1,9 juta liter bahan 
bakar fosil dan berhasil menghemat 
uang senilai Rp705 miliar per tahun.

Pengembangan PLTS juga 
didukung oleh pihak swasta, 

residensial, dan Pemerintah 
Pusat. Para pihak tersebut ikut 
berkontribusi melakukan produksi 
energi terbarukan dari PLTS 
hingga 8,6 WMp.

Pesatnya pengembangan PLTS 
terjadi pasca diterbitkannya 
Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 
2019 tentang Pengendalian Kualitas 
Udara. Ingub tersebut, mengatur 
lebih detail tentang rintisan 
peralihan ke energi terbarukan, 
sekaligus upaya mengurangi 
ketergantungan terhadap bahan 
bakar fosil. Implementasinya 
antara lain diwujudkan melalui 
instalasi solar panel rooftop pada 
seluruh gedung sekolah, gedung 
pemerintah daerah, dan fasilitas 
kesehatan milik pemerintah. 

SEBERSIH ENERGI SURYA

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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SEBERSIH ENERGI SURYA

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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JIS, Infrastruktur Hijau 
Bertaraf Internasional

Jakarta International Stadium 
(JIS) telah diresmikan. Janji 
membangun stadion bertaraf 

internasional telah ditunaikan. 
Kini, JIS tak hanya sekadar 
fasilitas olahraga, tapi juga ikon 
pembangunan infrastruktur hijau 
bertaraf internasional. 

JIS yang telah mendapat standar 
Federation International de Football 
Association (FIFA) ini menjadi 
stadion pertama yang menerapkan 
konsep green building. Sejumlah 
kriteria bangunan hijau terpenuhi. 
Hasilnya, JIS memperoleh sertifikat 
green building level Platinum.

Bangunan stadion yang dirancang 
dengan kapasitas 82 ribu penonton 
ini dilengkapi dengan rumput 
hybrid. Kualitas rumput hybrid di 
lapangan JIS sama seperti stadion 
markas Bayern Munich, Allianz 
Arena. Media asal Inggris, Daily Mail 

melaporkan bahwa JIS termasuk 
dalam sepuluh stadion termegah 
di dunia. 

Kehadiran JIS di Jakarta menjadi 
daya dukung kota yang layak huni 
dan berkelanjutan (livable city). 
Apalagi JIS akan dikembangkan 
menjadi kawasan olahraga terpadu 
lengkap jaringan transportasi umum 
yang terintegrasi.

JIS hadir sebagai simpul yang 
menyatukan berbagai kepentingan 
dan kebutuhan warga Jakarta. Kini, 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta masif menggelar kegiatan 
olahraga, seni, budaya, hiburan 
sampai kegiatan keagamaan di 
stadion kebanggan warga Jakarta 
ini. Tidak hanya JIS, Pemprov DKI 
Jakarta juga membangun dan 
menata kembali sarana 
dan prasarana penunjang 
olahraga lainnya. 

STADION BERTARAF INTERNASIONAL

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta



120

BANGKIT DAN BERKARYA

Foto milik : Betut Triarso-Color Of Jakarta

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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STADION BERTARAF INTERNASIONAL

Foto milik : Betut Triarso-Color Of Jakarta

Foto-foto milik: Pemprov DKI JakartaFoto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Bebas Kabel Kusut 
di Udara

Upaya mewujudkan Jakarta 
sebagai kota global yang 
tertib, beradab dan layak 

huni (livable city) terus dilakukan 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta. Salah satunya melalui 
penataan utilitas kabel udara.

Kabel udara, baik kabel listrik 
maupun fiber optic yang 
terpasang di atas trotoar hingga 
melintang ke jalan raya tak hanya 
mengganggu estetika kota tapi juga 
membahayakan para pengguna 
jalan. Langit Jakarta pun ikut 
semrawut dengan kabel kusut. 
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta 
membangun Saluran Jaringan 
Utilitas Terpadu (SJUT) di 
beberapa wilayah.

Secara bertahap, kabel kusut itu 
ditertibkan. Pertama-tama, jaringan 

kabel udara dipindahkan ke dalam 
tanah. Selanjutnya dilakukan 
penataan serta pendataan kabel-
kabel yang ada di bawah 
ke dalam SJUT.

Saat ini, terdapat sembilan ruas 
jalan yang menggunakan sistem 
SJUT. Tujuh diantaranya telah 
selesai, namun dua lokasi lainnya 
masih dalam progres penataan. 
Pemindahan kabel udara ke SJUT 
dilaksanakan dengan melibatkan 
operator terkait. Di Jakarta Selatan 
misalnya. Pemprov DKI Jakarta 
membangun SJUT di 7 ruas jalan 
dengan 169 pemilik utilitas. Kini, 
44 operator telah dilibatkan untuk 
merelokasi utilitasnya ke dalam 
SJUT. Pembangunan SJUT ini 
terus diperluas ke berbagai 
wilayah lainnya.

BEBAS KABEL UDARA

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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BEBAS KABEL UDARA

Foto milik: Pemprov DKI JakartaFoto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Hunian Terjangkau 
Lewat Beragam Skema

Di bawah payung besar 
bernama Jakhabitat, 
Pemprov DKI Jakarta 

berupaya memenuhi hak dasar 
masyarakat untuk memiliki hunian 
yang layak, nyaman, dan terjangkau 
melalui berbagai skema. 

Hingga 2022, Pemprov DKI Jakarta 
telah membangun 33 tower 
rusunawa dengan total kapasitas 
7.421 unit yang tersebar di 12 
lokasi seperti Cakung, Cilincing, 
dan sebagainya. Rusunawa 
diperuntukkan bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta 
menyediakan hunian lewat skema 
program DP nol rupiah di empat 
lokasi, yakni Pondok Kelapa, 
Cilangkap, Bandar Kemayoran, dan 
Sentraland Cengkareng dengan 
jumlah 2.332 unit. Empat tahun 
berjalan, program tersebut sangat 
diminati, dengan tingkat keterisian 
mencapai 95%.  

Melalui kolaborasi dalam program 
Community Action Plan (CAP) dan 
Collaborative Implementation 
Program (CIP), sepanjang 2018 
hingga 2022, 220 permukiman 
kumuh telah ditata. Beberapa di 
antaranya kini disulap menjadi 
kampung-kampung kota. 

Ada lima kampung kota yang kini 
menjadi Kampung Susun dengan 
total 472 unit hunian yang terbagi 
dalam 12 blok. Kampung yang 
sudah dibangun yaitu Kampung 
Susun Akuarium, Jakarta Utara; 
Kampung Susun Produktif Tumbuh 
Cakung, Jakarta Timur; Kampung 
Susun Kunir, Jakarta Barat; 
serta yang masih dalam proses 
pembangunan yaitu Kampung 
Susun Akuarium Tahap II dan 
Kampung Susun Bayam. Berbeda 
dengan kampung lainnya, Kampung 
Susun Kunir dibangun di kawasan 
bersejarah dan menjadi satu-
satunya rusun yang memiliki galeri 
cagar budaya.

HUNIAN BERAGAM SKEMA

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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HUNIAN BERAGAM SKEMA

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Hunian Terpadu 
untuk Pelaju

Bersama MRT Jakarta dan 
kolaborator lainnya, Pemprov 
DKI Jakarta menghadirkan 

terobosan baru berkonsep hunian 
berbasis Kawasan Berorientasi 
Transit (Transit Oriented 
Development/TOD). Hunian 
terpadu yang diberi nama 
Alaspadu dan Rumapadu ini 
sekaligus menjadi solusi hunian 
bagi para pekerja maupun pelaju 
dari luar Jakarta.

Alaspadu merupakan hunian 
sewa berkonsep co-living (kos), 
diperuntukkan bagi masyarakat 
yang bekerja di Jakarta, namun 
bertempat tinggal di luar daerah. 
Dari 14 titik yang direncanakan, saat 
ini sudah ada tiga titik, yakni sekitar 
Stasiun MRT Dukuh Atas yaitu 
Rukita Kudus Menteng (54 unit), 
Rukita Jack House Melawai (25 unit) 
di sekitar Stasiun Blok M, dan Cove 

Sky Cipete (27 unit) di dekat Stasiun 
MRT Cipete. Lokasi dan jumlah 
hunian Alaspadu akan ditambah 
sebanyak 2.000 unit pada 2023.

Jika Alaspadu lebih pada hunian 
sewa berkonsep co-living, 
maka Rumapadu merupakan 
hunian bersifat tetap, dengan 
kepemilikan sejenis apartemen. 
Saat ini Rumapadu memasuki tahap 
pembangunan dan berlokasi di One 
Bell Park Apartemen yang berjarak 
sekitar 1,6 kilometer dari Stasiun 
MRT Fatmawati, Jakarta Selatan. 

Terobosan hunian berbasis TOD 
ini diharapkan akan mendorong 
penggunaan transportasi publik 
seperti MRT, LRT, KRL, dan 
sebagainya, sehingga dapat 
mengurangi penggunaan 
kendaraan pribadi.

KONSEP HUNIAN TERPADU

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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KONSEP HUNIAN TERPADU

Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Dampak Banjir 
Makin Terkendali

Banjir Jakarta surut lebih cepat 
dengan beragam upaya. 
Meski diterpa curah hujan 

tertinggi, dampak yang dirasakan 
jauh lebih kecil dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya. Capaian 
ini tak lepas dari berbagai langkah 
strategis Pemprov DKI Jakarta 
dalam mengendalikan banjir.

Sebagai contoh, banjir pada 20 
Februari 2021 yang disebabkan 
hujan ekstrem 226 mm/hari. Meski 
tercatat berdampak pada 49 RT dari 
total 30.470 RT di Jakarta (1,6 % dari 
total area) banjir berhasil ditangani 
secara cepat, sehingga warga bisa 
langsung kembali beraktivitas 
sehari setelahnya.

Konsep naturalisasi diterapkan 
sebagai salah satu cara 
menanggulangi banjir di Jakarta. 
Beberapa contohnya antara 
lain seperti program Gerebek 
Lumpur dengan mengintensifkan 
pengerukan selokan/kali/situ/

waduk, memperbaiki saluran 
air, mengintensifkan instalasi 
sumur resapan/drainase vertikal, 
menyediakan alat pengukur curah 
hujan, dan merevitalisasi pompa. 

Kini, sedang dibangun infrastruktur 
pengendali banjir berupa 9 polder, 4 
waduk, serta peningkatan kapasitas 
2 sungai/kali. Bukan hanya sebatas 
pengendalian banjir, infrastruktur 
tersebut, khususnya waduk, juga 
berfungsi sebagai konservasi air 
melalui konsep blue and green. 

Pembangunan sarana dan 
prasarana sumber daya air juga 
sempat dilaksanakan di 5 lokasi, 
yaitu naturalisasi kali/sungai Kanal 
Banjir Barat segmen Shangrilla 
– Karet dan Kali Ciliwung Lama 
Segmen Jl. Krapu. Kemudian, 
revitalisasi Waduk Rambutan, 
Waduk Cimanggis, dan Waduk 
Sunter Selatan untuk menambah 
kapasitas daya tampung air. 

DAMPAK BANJIR TERKENDALI

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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DAMPAK BANJIR TERKENDALI

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Air Bersih Mudah 
Diakses

Pemprov DKI Jakarta terus 
meningkatkan cakupan 
layanan air bersih yang 

mudah diakses masyarakat. Selain 
meningkatkan kualitas hidup, air 
bersih yang mudah diakses juga 
berkontribusi terhadap penurunan 
biaya hidup (cost of living). 

Perluasan cakupan layanan air 
bersih tercatat mencapai 65.75% 
melalui pembangunan Instalasi 
Pengolahan Air (IPA) Hutan Kota 
Tahap II. Bagi wilayah yang belum 
terlayani sistem perpipaan, 
dioperasikan 102 kios air. Kios-kios 
air tersebut berhasil menyediakan 
40.800 m3 air untuk 20.400 
keluarga. 

Pada 2021, Pemprov DKI Jakarta 
juga meresmikan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) 
Mookervart di Kawasan Rusun Daan 
Mogot. SPAM tersebut berhasil 
mentransformasikan limbah cair 

dan air baku menjadi air bersih. 
Layanannya menjangkau 9.700 
penduduk. 

Kesetaraan layanan air bersih 
juga diberikan bagi masyarakat 
di Kepulauan Seribu lewat 
pembangunan IPA yang 
mengimplementasikan sistem 
osmosis balik (Sea Water Reverse 
Osmosis/SWRO). Teknologi SWRO 
memisahkan kandungan garam 
dari air tawar. Pengoperasian 10 unit 
SWRO berhasil mencakup layanan 
di 90% area kepulauan. 

Peningkatan suplai dan jangkauan 
jaringan air bersih perpipaan 
juga turut berkontribusi terhadap 
pengurangan penggunaan air tanah. 
Pada 2021, estimasi pemakaian 
air tanah di DKI Jakarta adalah 4.8 
juta m3. Angka ini tercatat terus 
mengalami penurunan dari tahun 
ke tahun. 

KEMUDAHAN AKSES AIR

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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KEMUDAHAN AKSES AIR

Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Air Limbah Dikelola 
Lebih Baik

Lewat kerja kolaboratif, 
Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta terus 

mengupayakan pengolahan air 
limbah domestik berjalan lebih baik, 
tak hanya untuk saat ini, tapi juga di 
masa depan.

Pengolahan air limbah 
dimaksimalkan melalui Sistem 
Pengolahan Air Limbah Domestik 
(SPALD), baik skala setempat 
maupun terpusat. Air limbah 
domestik dialirkan dari rumah atau 
gedung perkantoran menuju dua 
Instalasi Pengelolaan Air Limbah 
(IPAL) melalui jaringan perpipaan.

Total kapasitas SPALD terpusat 
skala permukiman semakin 
meluas. Revitalisasi tercatat 
berhasil menambah total kapasitas 
pengolahan air limbah, yang 
semula berada di angka 8.000 m3/ 
hari (2013-2016) menjadi 12.000 
m3/ hari (2018-2021). Selain sarana 
dan prasarana pengolahan air 

limbah, revitalisasi dan pengadaan 
tangki septik rumah tangga juga 
digencarkan untuk sanitasi Jakarta 
yang lebih sehat.

Pemprov DKI Jakarta menanggung 
98% biaya revitalisasi tangki septik. 
Kini, setiap rumah rangga cukup 
membayar Rp200 ribu dari biaya 
awal yang mencapai Rp10,2 juta. 

Penerima subsidi revitalisasi tangki 
septik yakni rumah yang belum 
memiliki tangki septik atau memiliki 
namun bocor, rumah di kawasan 
kumuh, rumah yang wilayahnya 
terdampak rob, air tanah tinggi, dan 
miliki tingkat pencemaran bakteri 
e-coli yang tinggi.

Kualitas tangki septik akan 
meningkat dengan revitalisasi 
ini sehingga  masyarakat dapat 
mengubah perilaku Buang Air Besar 
Sembarangan (BABS) serta tak ada 
lagi pencemaran air dan tanah 
di Jakarta.

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Kurangi, Pilah, Olah 
Sampah dari Sumbernya

Salah satu visi besar Jakarta 
yakni terlaksananya 
pembangunan kota 

berkelanjutan yang mampu 
meminimalisir dampak negatif 
terhadap lingkungan dan alam. 
Pengurangan timbulan sampah 
rumah tangga menjadi salah satu 
target yang ingin dicapai melalui 
visi tersebut. 

Upaya mengurangi timbulan 
sampah rumah tangga sejak dari 
sumber (hulu) tak bisa dilepaskan 
dari pelibatan warga. Inisiasi 
gerakan Jakarta Sadar Sampah 
sekaligus menjadi perwujudan 
kolaborasi warga sebagai pelaku 
utama pembangunan dan 
pemerintah sebagai kolaborator. 

Gerakan yang melibatkan 2.734 
Rukun Warga (RW) ini berhasil 
menangkap dan mengembangkan 
praktik baik, kearifan lokal, dan 
solusi inovasi dari masyarakat 
terkait timbulan sampah rumah 

tangga. Lewat slogan Kurangi, 
Pilah, dan Olah, gerakan Jakarta 
Sadar Sampah berhasil mengurangi 
volume sampah 24,85% pada 2021. 

Berbagai sosialisasi dan edukasi 
yang dilakukan melalui gerakan ini 
juga berhasil melahirkan kebiasaan-
kebiasaan baik lain seputar 
pengurangan timbulan sampah, 
salah satunya pengolahan sampah 
organik dengan maggot. Saat ini 
telah terbangun 226 unit rumah 
maggot yang mampu mereduksi/
mengolah sampah organik hingga 
69.532,91 kg/bulan 
di seluruh Jakarta.

Melalui Instruksi Gubernur 49/2021, 
Pemprov DKI Jakarta juga membuat 
sistem pengangkutan sampah 
terjadwal di 1.369 RW di seluruh 
wilayah DKI Jakarta. Program 
ini sudah terlaksana di 147 RW 
percontohan yang secara rutin 
melaksanakan pilah sampah 
sesuai jenisnya.

KURANGI, PILAH, OLAH

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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KURANGI, PILAH, OLAH

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Menambang 
Manfaat di TPST

Tempat Pembuangan 
Sampah Terpadu (TPST) 
Bantargebang telah menjadi 

Tempat Pengolahan Akhir (TPA) 
sampah warga Jakarta sejak 1985. 
Setiap hari, lebih dari 7.500 ton 
sampah yang dibuang ke TPA ini. 

Beberapa tahun terakhir, 
Pemprov DKI Jakarta terus 
berupaya mengoptimalkan 
TPST Bantargebang. Prinsip 
pengembangannya dilakukan 
dalam koridor pembangunan 
berkelanjutan agar masa pelayanan 
TPST bisa lebih panjang. Upaya 
optimalisasi TPST Bantargebang 
juga menjadi bagian dari grand 
design penanganan sampah di 
bagian hilir.

Penerapan teknologi landfill mining 
atau penambangan sampah, 
tercatat menghasilkan refuse 

derived fuel (RDF) yang bisa 
dimanfaatkan sebagai bahan bakar. 
Sejak 2019, kegiatan penambangan 
sampah ini mulai dirintis pada 
lahan urug di zona yang tidak aktif 
lagi. Rintisan tersebut menjadi 
percontohan penambangan 
sampah pertama di Indonesia 
dengan kapasitas 150 ton/hari. Tak 
hanya itu, saat ini sebuah RDF Plant 
juga sedang dibangun dengan 
kapasitas 2.200 ton sampah per hari. 

Selain landfill mining, optimalisasi 
juga dilakukan dengan 
pembangunan pembangkit 
listrik tenaga sampah (PLTSa) 
hasil kolaborasi bersama Badan 
Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT). Dari semua 
kegiatan tersebut, Pemprov DKI 
Jakarta berhasil mengolah 250 ton 
sampah setiap harinya.

PENGOLAHAN SAMPAH BANTARGEBANG

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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PENGOLAHAN SAMPAH BANTARGEBANG

Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Layanan Kesehatan 
Semakin Andal

Jakarta menjamin keadilan bagi 
seluruh warganya, termasuk 
dalam hal layanan kesehatan. 

Pada 2022, cakupan kepesertaan 
program jaminan kesehatan 
nasional (JKN) di Jakarta telah 
mencapai 98,54%. 
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta 
juga menambah manfaat JKN 
melalui subsidi jaminan kesehatan. 
Pemberian subsidi ini dipastikan 
tepat sasaran. Sampai 2022, 
sebanyak 4,7 juta dari total 11 juta 
yang anggota premi yang terdaftar, 
tercatat telah menerima 
subsidi kesehatan. 

Pemprov DKI Jakarta juga 
memberikan empat jaminan 
kesehatan tambahan di luar 
program JKN. Keempat layanan 
tersebut antara lain: jaminan darah 
bebas HIV dan hepatitis, jaminan 
terhadap korban kekerasan 
(termasuk bagi perempuan dan 
anak), jaminan layanan ambulans 
gawat darurat, serta jaminan 

pemeriksaan kesehatan bagi tokoh 
agama, pengemudi JakLingko, dan 
lain-lain. 

Sebagai bagian dari upaya 
pencegahan (preventif) terhadap 
masalah kesehatan/penyakit, 
Pemprov DKI Jakarta juga terus 
meningkatkan deteksi dini faktor 
risiko penyakit tidak menular. 
Pada 2021, layanan ini tercatat 
telah menjangkau 7,4 juta orang, 
meningkat 489% sejak 2018. 

Berbekal pengalaman selama 
pandemi Covid-19, Pemprov 
DKI Jakarta juga gencar 
melaksanakan kampanye hidup 
sehat melalui Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (Germas) dan  
#SehatBarengJakarta. Melalui 
kampanye ini, gaya hidup sehat 
diharapkan tidak lagi sebatas 
“tren” melainkan sebuah kebiasaan 
sekaligus bagian dari keseharian 
warga Jakarta.

LAYANAN KESEHATAN ANDAL

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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LAYANAN KESEHATAN ANDAL

Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Pendidikan Merata 
untuk Semua

Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta terus 
mengedepankan keadilan 

dan pemerataan akses pendidikan. 
Perbaikan dan penyiapan instrumen 
dilakukan agar pendidikan 
berkualitas bisa dirasakan seluruh 
anak usia sekolah di Jakarta tanpa 
terkecuali. Salah satunya dengan 
menyempurnakan Kartu Jakarta 
Pintar (KJP) menjadi KJP Plus, serta 
Kartu Jakarta Mahasiswa 
Unggul (KJMU).

Tidak hanya pendidikan formal, 
KJP Plus bisa digunakan untuk 
mengakses pendidikan non formal, 
seperti Kelompok Belajar Paket A, 
B, dan  C, pendidikan madrasah, 
pondok pesantren, kursus dan 
pelatihan keterampilan. 

Penerima manfaat pada KJP Plus 
juga diperluas, yakni anak panti 
asuhan yang berada di bawah 
naungan Pemprov DKI, anak 

penyandang disabilitas, anak 
dengan orang tua penyandang 
disabilitas, anak-anak pengemudi 
JakLingko, dan anak dengan orang 
tua pemegang Kartu Pekerja

Sejak 2018 jumlah penerima 
manfaat KJP Plus setiap tahunnya 
mencapai lebih dari 800.000 
peserta didik. Hingga semester 
1 tahun 2022, ada 849.170 siswa 
yang merasakan manfaat KJP 
Plus dengan besaran bantuan 
yang beragam antara Rp250.000-
Rp450.000 per siswa per bulan.

Sementara penerima manfaat dari 
KJMU hingga semester I tahun 2022 
sudah mencapai 14.193 mahasiswa 
yang tersebar di 105 Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) di seluruh 
Indonesia dan 14 Perguruan Tinggi 
Swasta (PTS) di DKI Jakarta dengan 
besaran bantuan Rp9 juta 
setiap semester.

PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Pangan Murah 
dan Berkualitas 

Pemenuhan kebutuhan 
pangan terus diupayakan di 
Jakarta untuk menciptakan 

ketahanan pangan masyarakat 
yang kuat.

Mekanisme pemenuhan pasokan 
pangan dilakukan secara kolaboratif 
antara Satuan Kerja Perangkat Kerja  
(SKPD) yang menghitung kebutuhan 
pangan dan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) yang menyediakan 
sekaligus mendistribusikan bahan 
pangan. Pemprov DKI Jakarta juga 
berkolaborasi dengan daerah-
daerah lain untuk memastikan 
ketersediaan pangan. 

Hasilnya, selama lima tahun 
terakhir, ketahanan pangan di 
Jakarta masuk kategori tinggi, 
dengan Indeks Ketahanan Pangan 
yang selalu berada di level 
‘tahan’ (>80). 

Upaya mewujudkan ketahanan 
pangan di Jakarta juga diwujudkan 
melalui pemberian subsidi 
pangan bagi masyarakat yang 
membutuhkan. Subsidi diberikan 
setiap tahun melalui peningkatan 
alokasi anggaran yang cukup 
signifikan sejak 2017. Pada 2022, 
anggaran subsidi pangan tercatat 
sebesar Rp1,1 triliun dengan total 
penerima manfaat mencapai 
4.6 juta orang. 

Paket subsidi diberikan terdiri dari 
beras, daging, sapi, telur, ayam, 
ikan dan susu. Kini, paket subsidi 
tersebut bisa diperoleh di JakGrosir 
dengan harga  Rp126 ribu per paket 
komoditas. Sampai 2022, terdapat 
empat JakGrosir yang disediakan 
Pemprov DKI Jakarta di sejumlah 
titik, yakni Pasar Induk Kramat Jati, 
Walang Baru, Kedoya, dan Pulau 
Tidung Kecil.

PANGAN MURAH BERKUALITAS

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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PANGAN MURAH BERKUALITAS

Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Penetapan Pajak 
Berkeadilan

Kebijakan pajak daerah 
berperan penting sebagai 
upaya mewujudkan keadilan 

sosial dan pembangunan daerah 
berkelanjutan. Pada 2022, kebijakan 
pajak ditetapkan dengan tujuan 
utama mengembalikan ekonomi 
warga setelah terdampak pandemi 
Covid-19. 

Tahun ini, objek pajak rumah 
tinggal dengan Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar 
diberikan insentif pembebasan 
sebagian. Seiring NJOP di Jakarta 
yang terus meningkat, kebijakan 
ini diharapkan meringankan beban 
masyarakat sehingga alokasi dana 
dapat dialihkan untuk keperluan 
lain yang lebih mendesak.

Kebijakan insentif PBB-P2 dimulai 
sejak 2018. Pada 2022, Pemprov 
DKI Jakarta meningkatkan ambang 
batas NJOP dari Rp1 miliar menjadi 
Rp2 miliar. Setidaknya 1,4 juta warga 
Jakarta ikut merasakan manfaat dari 
kebijakan tersebut.

Tak hanya rumah tinggal, objek 
pajak komersial juga turut 
menerima insentif sebesar 15%. 
Tujuannya, menghidupkan kembali 
kegiatan komersial yang diharapkan 
memiliki multiplier effect  berupa 
penciptaan lapangan kerja dan 
peningkatan daya beli masyarakat. 

Guna mendorong tingkat 
kepatuhan, para Wajib Pajak (WP) 
dengan PBB-P2 di atas Rp100 juta 
dapat mengangsur pajak tahun 
berjalan dan tunggakan dengan 
mendapatkan keringanan pokok 
pajak dan penghapusan sanksi 
administrasi. Akses pembayaran 
pajak juga dipermudah lewat 
mekanisme digital, baik melalui 
ATM, internet/mobile banking, 
e-commerce hingga QRIS. Untuk 
pemerataan distribusi penerimaan 
pajak, mereka yang membayar lebih 
dulu juga diberikan diskon hingga 
15%. 

PAJAK BERKEADILAN

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Pelayanan Komprehensif 
untuk Perempuan dan Anak

Sebagai kota maju dan 
modern, isu kekerasan 
terhadap perempuan 

dan anak menjadi penting bagi 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta. Apalagi, perlindungan 
terhadap hak perempuan dan anak 
masuk ke dalam program strategis 
daerah, sesuai Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perlindungan Perempuan dan Anak 
dari Tindak Kekerasan.

Komitmen perlindungan terhadap 
perempuan dan anak makin 
kuat dijalankan sejak 2018. 
Berbagai program strategis 
diimplementasikan agar Jakarta 
menjadi kota ramah bagi 
perempuan dan anak. Salah 
satunya, sosialisasi kepada 
masyarakat bahwa pelaku 
kekerasan terhadap perempuan 
dan anak dapat diproses hukum. 

Pelayanan secara gratis bagi 

korban juga disediakan melalui 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (UPT 
P2TP2A) DKI Jakarta. Kepolisian 
Daerah Metro Jaya juga dilibatkan 
untuk memberikan pelayanan 
penanganan korban kekerasan yang 
terintegrasi dalam aplikasi Jakarta 
Aman. 

Tak hanya itu, Jakarta juga 
menyediakan Pusat Pelayanan 
Keluarga (PUSPA) untuk melayani 
kesejahteraan dan ketahanan 
keluarga dalam satu pintu. 
Masyarakat dapat mengakses 
layanan yang terintegrasi di www.
puspa.jakarta.go.id. Adapun 
pelayanan yang diberikan antara 
lain pusat data informasi dan 
edukasi digital, aktivitas virtual yang 
ramah anak dan keluarga serta 
sarana konseling secara daring atau 
tatap muka.  

PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK

Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Bantuan Sosial Inklusif 
bagi Kaum Rentan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta mengembangkan 
skema bantuan sosial 

(bansos) yang bersifat inklusif 
(dalam bentuk tunai) untuk 
kelompok masyarakat yang paling 
rentan, seperti kalangan lanjut usia 
(lansia) dan penyandang disabilitas. 

Bagi para lansia, bantuan berwujud 
Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 
diberikan dengan besaran dana 
Rp600.000 per bulan. Penerima KLJ 
merupakan warga berusia 60 tahun 
ke atas dengan kondisi ekonomi 
rendah dengan syarat terdaftar 
dalam Basis Data Terpadu. 

Selain lansia, Pemprov DKI 
Jakarta juga berkomitmen untuk 
meningkatkan aksesibilitas 
penyandang disabilitas terhadap 
pelayanan dasar, pelayanan 
publik dan kesempatan kerja/
berusaha. Melalui penerbitan Kartu 

Penyandang Disabilitas Jakarta 
(KPDJ), kelompok inklusif ini bisa 
menikmati bansos dan berbagai 
layanan jasa publik secara gratis 
serta fasilitas infrastruktur fisik yang 
nyaman. 

Data okupansi Juni 2022 
menunjukkan total 3.095 Warga 
Binaan Sosial (WBS) penyandang 
disabilitas yang terlayani kebutuhan 
dasarnya di panti-panti sosial milik 
Pemprov DKI Jakarta. 

Selain itu, 170 orang tercatat 
sebagai penerima alat bantu 
fisik, 105 penyandang disabilitas 
menerima pelatihan Unit Ekonomi 
Produktif (UEP) disabilitas, dan 91 
penyandang disabilitas penerima 
layanan rujukan. Pemegang KPDJ 
memperoleh bantuan sebesar 
Rp300.000 per orang per bulan. 

BANTUAN SOSIAL INKLUSIF

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta



176

BANGKIT DAN BERKARYA



177

BANTUAN SOSIAL INKLUSIF

Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Gerakkan Ekonomi 
Lewat Jakpreneur

Jakpreneur terus bergulir 
melalui pengembangan 
gerakan kewirausahaan. 

Setidaknya, 203.444 lapangan 
kerja baru tercipta dari program 
ini. Hingga September 2022, 
tercatat 327.878 peserta Jakpreneur 
resmi terdaftar pada pos-pos 
pengembangan yang terdapat di 
setiap kecamatan. 

Berangkat dari misi untuk 
mendorong kemandirian 
masyarakat, Jakpreneur bertujuan 
menciptakan iklim ketenagakerjaan 
yang sehat di Jakarta. Beragam 
inovasi yang muncul dari peserta 
Jakpreneur turut menciptakan 
ekosistem baru yang berdaya 
saing tinggi sekaligus memperluas 
kesempatan kerja. 

Selain pelatihan, pendampingan 

dan bantuan akses permodalan 
Jakpreneur juga memberikan 
fasilitas perizinan. Kemudahan 
perizinan diberikan sebagai bentuk 
stimulus bagi para UMKM peserta 
Jakpreneur. Setidaknya, 150 ribu 
Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 
telah diterbitkan. 

Komitmen Pemprov DKI Jakarta 
untuk mengembangkan 
kewirausahaan dan 
memberdayakan UMKM juga 
tercermin dalam bantuan 
pemasaran dalam rangka 
menciptakan ekosistem usaha 
yang sehat. Upaya penciptaan 
ekosistem tersebut juga diperkuat 
dukungan kolaborator dari sejumlah 
marketplace ternama seperti 
Shopee, Bukalapak, Gojek, Grab, 
Tokopedia, dan lain-lain. 

JAKPRENEUR GERAKKAN EKONOMI

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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JAKPRENEUR GERAKKAN EKONOMI

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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JakWifi, Internet 
untuk Semua

JakWifi menjadi salah satu 
pengembangan kota pintar 
(smart city) sekaligus 

perwujudan kesetaraan akses 
internet bagi masyarakat. Lewat 
JakWifi, kini masyarakat dapat 
mengakses internet gratis pada 
ruang-ruang publik untuk beragam 
keperluan.

Program yang diluncurkan pada 
28 Agustus 2020 ini, awalnya 
hadir untuk memenuhi kebutuhan 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat 
pandemi Covid-19. Kini, cakupan 
layanannya terus meluas. Sampai 
September 2022, tercatat 9.302 titik 
dengan kecepatan 50 Mbps. Setiap 
titik dapat dipakai hingga 
50 pengguna. 

Pengadaan infrastruktur JakWifi 
dilakukan melalui beberapa 

skema yaitu; menggunakan 
APBD, melibatkan pihak swasta 
untuk membangun titik akses 
layanan dengan pola corporate 
social responsibility (CSR), serta 
melaksanakan kolaborasi dengan 
penyedia jasa internet seperti 
Asosiasi Penyelenggara Jaringan 
Telekomunikasi (Apjatel) dan PT Bali 
Towerindo Sentra (Molecool).

Seiring pesatnya kebutuhan 
internet termasuk sebagai bagian 
pemulihan ekonomi masyarakat 
pasca pandemi Covid-19, JakWifi 
dikembangkan untuk memenuhi 
kebutuhan beragam aktivitas 
masyarakat yang dilakukan 
secara daring. Beberapa yang 
terbantu lewat JakWifi antara lain 
para pelaku Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) berbasis 
e-commerce.

INTERNET UNTUK SEMUA

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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INTERNET UNTUK SEMUA

Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Akses Layanan dalam 
Genggaman Tangan

Jakarta Kini (JAKI) menjadi 
representasi dari kota cerdas 
dan transformasi digital di 

Jakarta. Lewat JAKI, segala layanan 
terhadap kebutuhan masyarakat 
lebih mudah diakses: cukup dalam 
satu genggaman tangan. JAKI 
yang berwujud aplikasi teknologi, 
setidaknya sudah diunduh oleh 3.5 
juta pengguna.

JAKI menjadi super app yang 
mengintegrasikan berbagai aplikasi 
layanan publik. Saat ini tercatat 84 
fitur layanan dalam aplikasi ini. Tak 
hanya mudah, integrasi pada JAKI 
menjadikan layanan publik lebih 
transparan dan mudah dimonitor. 

Fitur Cepat Respon Masyarakat 
(CRM) misalnya. Hingga triwulan 
I/2022, sebanyak 92,05% aduan 
masyarakat melalui CRM berhasil 
ditindaklanjuti dan diselesaikan. 
Capaian ini terus ditingkatkan 
hingga mencapai 95% pada triwulan 

IV/2022, termasuk target waktu 
respons yang lebih cepat.

Beragam inovasi yang ditawarkan, 
mengantarkan JAKI pada tiga 
penghargaan nasional dan 
internasional. Pada ajang ASEAN 
Information and Communication 
Technology Awards (AICTA) 
2021, JAKI berhasil meraih Gold 
Medal kategori Public Sector. 
Keberhasilan tersebut lantaran JAKI 
dinilai membantu operasionalisasi 
pelayanan publik menjadi lebih 
efisien, efektif, transparan, dan 
hemat biaya.

Keberadaan JAKI juga terbukti andal 
di masa pandemi. Fitur layanan 
vaksinasi membantu masyarakat 
memperoleh informasi jadwal dan 
lokasi vaksin. Tidak hanya itu, fitur 
JakLapor mampu menjadi kanal 
pengaduan pelanggaran PPKM 
yang saat itu menjadi salah satu 
kunci dalam penanganan pandemi.

LAYANAN DALAM GENGGAMAN

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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LAYANAN DALAM GENGGAMAN
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Bersatu dalam 
Jakarta Satu

Digitalisasi menjadi salah 
satu gagasan untuk 
mewujudkan birokrasi 

efektif dan penguatan tata kelola 
pemerintahan menuju good 
governance. Sistem Jakarta Satu 
menjadi praktik transformasi digital 
lewat integrasi data dan informasi 
spasial dari semua satuan serta unit 
kerja wilayah ibukota.

Diinisiasi sejak 2018, sistem Jakarta 
Satu menjadi salah satu solusi 
inovasi dalam menghadapi revolusi 
industri 4.0 melalui basis data yang 
berintegritas tinggi. Penggunaan 
teknologi Sistem Informasi 
Geografis (SIG) memungkinkan 
adanya integrasi dan analisis 
data spasial untuk meningkatkan 
pengelolaan lima bidang urusan 
yakni: sosial dan kependudukan, 
perpajakan, penataan ruang dan 
aset, perizinan dan lingkungan, 
serta bangunan dan tanah 

Dengan mengedepankan prinsip 
“satu peta, satu data, satu kebijakan”, 
sistem Jakarta Satu juga dapat 
digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan/kebijakan (decision support 
system) yang lebih konsisten. Tak 
hanya itu, Jakarta Satu membuka 
peluang terciptanya kolaborasi 
antar lembaga dalam pengambilan 
keputusan dan/atau solusi inovatif atas 
berbagai persoalan yang berkaitan 
dengan ruang/spasial. 

Atas inovasi dan terobosan tersebut, 
Jakarta berhasil terpilih sebagai 
kota pertama di Asia Tenggara yang 
mendapatkan Geo Innovation Award 
dari Environmental Systems Research 
Institute (ESRI) pada 2019. Selanjutnya, 
pada 2021, Jakarta juga berhasil 
meraih Bhumandala Award dari Badan 
Informasi Geospasial untuk kategori 
Inovasi Terbaik (Piala Emas) untuk 
Informasi Rencana Kota. 

SISTEM JAKARTA SATU

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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SISTEM JAKARTA SATU

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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WTP Lima Kali 
Berturut-turut

Birokrasi efektif dan 
penguatan tata kelola 
melahirkan profesionalisme 

birokrasi. Hasilnya, kepercayaan 
publik semakin meningkat. Oleh 
karenanya, Jakarta berupaya 
menghadirkan pemerintahan yang 
profesional dan melayani dengan 
akuntabel. Salah satu targetnya, 
capaian Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) predikat 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sejak 2017-2022, Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 
berhasil memperoleh predikat 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
selama lima kali berturut-turut dari 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

WTP merupakan penghargaan 
tertinggi atas proses peningkatan 
akuntabilitas  pengelolaan 
keuangan. Demi terwujudnya 
pengelolaan keuangan daerah 

yang transparan dan akuntabel, 
Pemprov DKI Jakarta terus 
melakukan berbagai upaya 
strategis. Upaya-upaya tersebut 
antara lain: pengembangan Sistem 
Informasi Pengelolaan Keuangan 
Daerah (SIPKD), peningkatan 
akuntabilitas penatausahaan BOS 
dan BOP Sekolah, penyempurnaan 
Sistem Informasi Aset Daerah, serta 
penyelesaian aset hasil sensus 
melalui Majelis Penetapan Status 
Barang Milik Daerah. Pemprov DKI 
Jakarta juga melakukan percepatan 
tindak lanjut atas Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK.

Beragam upaya itu berhasil 
mengantarkan Pemprov DKI Jakarta 
meraih skor tindak lanjut LHP 
hingga mencapai 86,34%, melebihi 
rata-rata nasional di angka 80%. 
Predikat WTP menjadi komitmen 
yang terus dipertahankan pada 
tahun-tahun mendatang.

WTP LIMA KALI

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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WTP LIMA KALI

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Predikat A 
Pertama Kali

Komitmen Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta dalam 
mengembangkan kinerja 

dan tata kelola pemerintahan terus 
ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar 
pelayanan publik di Jakarta 
terus membaik.

Upaya mewujudkan pemerintahan 
yang profesional dan akuntabel 
ini pun tidak sia-sia. Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan-RB) memberikan 
penghargaan untuk Pemprov 
DKI Jakarta atas keberhasilan 
meningkatkan nilai Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan integrasi yang 
terdiri perencanaan, penganggaran 
dan pelaporan kerja yang selaras 

dengan pelaksanaan sistem 
akuntabilitas keuangan. Dalam 
melaksanakan implementasi SAKIP, 
Pemprov DKI Jakarta memperoleh 
skor yang terus meningkat dari 
tahun ke tahun. Terakhir, pada 2021, 
DKI Jakarta mendapatkan nilai 80,10 
dengan predikat A (memuaskan).
 
Selain SAKIP, Indeks Reformasi 
Birokrasi Pemprov DKI Jakarta juga 
mengalami kenaikan yang sama. 
Tahun 2021, Jakarta mendapat 
predikat BB (sangat baik) dengan 
nilai 78,88.

Pemprov DKI Jakarta berhasil 
melakukan sejumlah perbaikan. 
Seperti penjabaran dan 
penerjemahan indikator kinerja dari 
level kepala daerah sampai level 
pengawas dan subkoordinator
 serta lainnya.

PREDIKAT A SAKIP

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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PREDIKAT A SAKIP
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Urus IMB Lebih Cepat 
dan Lebih Pasti
 

Efisiensi layanan publik melalui 
transformasi digital juga 
dilakukan dalam proses 

mengurus perizinan bangunan. 
Sejak 2021, proses penerbitan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) di 
Jakarta menjadi jauh lebih kilat. 
Jika sebelumnya memerlukan 
waktu setahun, kini penerbitan IMB 
dipastikan tidak lebih dari 57 hari. 

Durasi 57 hari merupakan estimasi 
penerbitan paling lambat yang 
tercantum dalam Instruksi 
Sekretaris Daerah (Insekda) No 
100 Tahun 2021. Berkat adanya 
pemangkasan durasi penerbitan 
IMB tersebut, kini masyarakat 84% 
lebih cepat dan lebih pasti dalam 
mengurus IMB.  

Pengajuan IMB juga dapat 
dilakukan secara online. Dengan 

begitu, masyarakat tak perlu repot-
repot untuk datang secara fisik dan 
antre dalam mengajukan berkas. 
Prosesnya pun tergolong mudah, 
cukup menggunakan laptop dan 
smartphone di rumah.  

Setelah berlakunya aturan 57 hari 
yang ditetapkan pada 2021, jumlah 
IMB yang diterbitkan juga tercatat 
bertambah dua kali lipat atau setara 
125%. Sedikitnya, 9.000 IMB telah 
diterbitkan pada 2020-2022. 

Sertifikat IMB wajib dikantongi 
warga DKI jika akan membuat, 
mengubah, memperluas, 
mengurangi ataupun merobohkan 
sebuah bangunan. Surat ini harus 
dimiliki sebagai jaminan keamanan 
dan bukti bahwa bangunan 
terdaftar secara ilegal. 

URUS IMB CEPAT

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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URUS IMB CEPAT

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Wajah Baru TIM: 
Sekelas Global

Sejak diresmikan pada 1968, 
TIM berperan besar sebagai 
ruang ekspresi dan budaya. 

Revitalisasi TIM menjadi bentuk 
komitmen Pemprov DKI Jakarta 
untuk membangun ekosistem 
kesenian dan menjadikan Jakarta 
sebagai pusat kegiatan seni 
budaya, baik di level nasional 
maupun internasional.

Berkolaborasi dengan PT Jakarta 
Propertindo dan sejumlah pihak, 
termasuk seniman dan Andra 
Matin sebagai kepala arsitek, 
groundbreaking revitalisasi TIM 
dilaksanakan pada 3 Juli 2019. 
Meski melalui masa sulit saat 
pandemi, revitalisasi TIM tetap 
berjalan hingga dibuka bertahap 
pada Juni 2022. 

Revitalisasi TIM mengedepankan 
penambahan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) dari 11 persen menjadi 
27 persen dan kolam retensi 
untuk penyerapan air, serta 

mengembalikan sejumlah fasilitas 
yang dahulu pernah hilang seperti 
Wisma Seni dan Teater Halaman. 

Wajah baru TIM kini juga 
tampil dengan perpustakaan 
yang diperluas dengan Pusat 
Dokumentasi Sastra (PDS) HB 
Jassin yang lebih modern. PDS 
HB Jassin yang sudah diserahkan 
pengelolaannya kepada Pemprov 
DKI Jakarta ini, kini dilengkapi 
sejumlah ruang baru, antara lain 
ruang multifungsi, ruang permainan 
anak, bilik cerita, ruang baca privat, 
ruang podcast, ruang komputer, 
dan ruang koleksi kejakartaan. 

Revitaliasi, PDS HB Jassin sekaligus 
merupakan wujud kepedulian 
Pemprov DKI Jakarta terhadap 
karya sastra Indonesia. Sebab 
diantara koleksi PDS HB Jassin juga 
terdapat dokumen tulisan tangan 
sastrawan-sastrawan besar, seperti 
Chairil Anwar, WS Rendra.

WAJAH BARU TIM

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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WAJAH BARU TIM

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Sukses Gelar Dua 
Event Internasional

Setahun terakhir, Jakarta 
dipercaya untuk 
menyelenggarakan berbagai 

event internasional, yakni ajang 
balap Formula E hingga Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) Urban 20 (U20). 
Suksesnya penyelenggaraan event-
event internasional menandakan 
posisi Jakarta sebagai kota global 
yang semakin sejajar dengan kota-
kota besar di dunia.

Formula E Operation (FEO) selaku 
promotor dan pemegang lisensi 
Formula E, menyebut Jakarta E-Prix 
2022 pada 4 Juni 2022 sebagai 
gelaran terbaik dalam delapan 
tahun penyelenggaraan lomba 
balap mobil listrik tersebut. Sirkuit 
sepanjang 2,4 km juga dinilai sudah 
berstandar internasional.

Selain Formula E, Jakarta juga 
dipercaya menjadi tuan rumah 
gelaran Urban 20 (U20) yang 
mempertemukan 12 Kepala Daerah 

dan Gubernur dari negara-negara 
anggota G20. Event tersebut 
memberikan kesempatan bagi 
para pemimpin kota untuk saling 
bertukar pikiran, ide, dan gagasan 
dalam menghadapi tantangan 
global saat ini. Jakarta dan kota-
kota di dunia memposisikan diri 
sebagai pihak terdepan yang 
memiliki peran penting untuk 
mengatasi berbagai tantangan yang 
dihadapi oleh warga kota. 

Terdapat tiga poin komunike dari 
diskusi selama dua hari itu, antara 
lain berkaitan dengan investasi di 
bidang kesehatan dan perumahan 
rakyat, transisi energi berkelanjutan, 
serta edukasi dan pelatihan tentang 
masa depan pekerjaan. Komunike 
langsung diserahkan kepada 
Presidensi G20 untuk didiskusikan 
pada jenjang pembahasan yang 
lebih tinggi, yakni KTT G20 pada 
November mendatang. 

DUA EVENT INTERNASIONAL

Foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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BANGKIT DAN BERKARYA

Foto milik: Bimo Radifana-Color Of Jakarta
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DUA EVENT INTERNASIONAL

Foto milik: Bimo Radifana-Color Of Jakarta Foto-foto milik: Pemprov DKI Jakarta
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Terobosan teknologi informasi melalui JAKI 
sangat membantu memudahkan warga, 
seperti layanan pendaftaran vaksin. Lima tahun 
ini, JAKI juga meraih banyak pengakuan di 
panggung nasional maupun internasional.

Prestasi tersebut menjadi motivasi ekstra 
bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan 
pengembangan JAKI sebagai ruang digital 
warga demi memberikan layanan prima.“

Nur Hari
Sat Pol PP Kelurahan Palmeriam , 

Matraman Jakarta Timur,

Dua tahun ini adalah tugas berat bagi kami, terutama 
saat PSBB dan PPKM di masa pandemi Covid-19. 
Tapi yang kami lakukan demi seluruh warga dan 
kenyamanan bersama.

Meli Budiastut i 
Ka Unit Pengelola Dana Perumahan, 

DPRKP Pemprov DKI Jakarta

Kepemimpinan Bapak Anies Baswedan membawa 
dampak yang positif pada penyediaan hunian rumah 
bagi masyarakat dengan golongan ekonomi terbatas 
di Jakarta.

Bayu Andalas 
Biro umum Pemprov DKI Jakarta

Andri Maulidi Ri jal 
Kepala Satuan Pelaksana Penyuluhan 

BAPENDA DKI Jakarta

Kebijakan PBB-P2 dari Pemprov DKI Jakarta menjadi 
wujud kepedulian Pemerintah untuk seluruh warga 
Jakarta. Masyarakat diberi ruang agar tetap dapat 
menunaikan kewajibannya sebagai warga negara.

Bapak Anies Baswedan tidak hanya menunaikan janji dan 
amanahnya sebagai seorang gubernur teknokrat milik 
semua khalayak. Beliau juga mengedukasi masyarakat 
dengan narasi dan diksi yang cerdas nan santun berbudaya.

Kepala BLUD Jakarta Smart City

Yudhist ira Nugraha

TERIMA KASIH ASN
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Saat pada puncak pandemi kami merasakan, 
semua pihak bergotong royong. Terima 
kasih atas apresiasi terhadap 52 anggota 
Pemulasaran Jenazah Corona serta bantuan 
dan petugas untuk membantu Pemulasaran 
Jenazah dengan Protap Covid-19.

d r S r i Re ze k i S i b a ra n i
Petugas vaksinasi Puskesmas 

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta  Pusat

“

Saat kasus Covid-19 meningkat, mayoritas tim vaksin 
terpapar. Sementara pos vaksin tidak bisa tutup. Dengan 
tenaga terbatas kami tetap berupaya maksimal agar 
semua warga Jakarta bisa divaksin.

Ka r im
Petugas Pemulasaraan jenazah

Saat pandemi, hidup kami adalah milik masyarakat 
DKI Jakarta. Tertular, tidak tidur, lelah, memang risiko, 
tapi ini komitmen kami memberi pelayanan, agar kondisi 
bisa pulih lagi dan masyarakat sehat.

dr. Sri Dhuny Atas Asri
Dokter RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan

 Evy Lu t f i a n i w
Data Officer bagian posko vaksinasi

Pandemi memberikan pelajaran bagi semua. Perubahan 
besar terjadi pada layanan kesehatan. Banyak yang sudah 
diberikan dan disiapkan Pemprov DKI Jakarta bagi warga 
untuk melewati pandemi bersama. Sebagai nakes sudah 
menjadi kewajiban saya memberikan pelayanan, 
gaungkan 3M dan terapkan pola hidup sehat.

Petugas Pemulasaraan jenazah

Trianto

Ini merupakan pengalaman pertama dalam bekerja 
di hidup saya, bekerja di lingkungan Pemprov DKI 
Jakarta semua dilakukan serba cepat dan tepat, mudah 
beradaptasi dengan regulasi-regulasi yang baru.

TERIMA KASIH TENAGA KESEHATAN
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Saya adalah penyandang disabilitas dan bisa 
bekerja untuk masyarakat di sini, bukti bahwa 
tidak ada kesenjangan di masyarakat dalam 
kepemimpinannya. Sebelumnya sempat 
minder, tapi saya diberi banyak pengalaman 
sehingga bisa membantu masyarakat dengan 
menjadi pendamping sosial. Pelayanan sosial 
saat ini juga makin hebat.

Ami Indriatni
PJLP Kecamatan Tanjung Priok

RW dan Kelurahan di Jakarta bertransformasi lebih 
baik dalam mengelola sampah. Gerakan Jakarta Sadar 
Sampah membuat kerja lebih ringan karena sampah 
sudah dipilah dari rumah.

Misnar
PJLP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, 

Koordinator Lapangan Taman Suropati

Banyak taman di Jakarta yang dibangun, diperindah 
dan dirapikan. Pengunjung jadi semakin betah di taman 
karena nyaman, bebas dari preman. Yang penting lagi 
selama lima tahun, gaji kami tidak pernah telat.

Ridwan 
PJLP Sudin SDA Jakarta Selatan

Agus 
PJLP Bina Marga 

Kecamatan Pesanggrahan 

Kami bekerja berdasarkan data. Misal ada satu 
pengaduan masyarakat, kita cek masalahnya, aksinya 
harus seperti apa, setelah diperbaiki, perubahan yang 
terjadi apa. Pekerjaan jadi lebih cepat.

Bisa jadi bagian dari Pemprov DKI Jakarta urus lumpur di  
sungai Ciliwung kebanggaan buat saya. Bisa bermanfaat 
untuk warga, banjir juga sedikit demi sedikit berkurang 
berkat arahan pimpinan, Pak Gubernur juga tentunya. Kalau 
manfaat buat kami sendiri kesejahteraan terjamin.

Kardiwan
PJLP Sudin Dinsos Jakarta Timur 

TERIMA KASIH PJLP
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Saya senang bisa bergabung di JakLingko 
karena kerja jadi tenang, tidak harus ngebut 
untuk kejar setoran. Apalagi, sekarang 
angkot sudah semakin nyaman, bukan 
cuma buat penumpang tidak kepanasan 
dan kegerahan, tapi saya sebagai sopir 
juga nyaman sepanjang hari.

Usm a n Pram u d i
Pramudi Transjakarta

Transjakarta berkembang pesat selama lima tahun 
belakangan. Rute bertambah, sistem pembayaran digital, 
dan juga integrasi antarmoda yang semakin memudahkan 
masyarakat dan seluruh elemen yang ada di Jakarta.

“

Za i n u d i n
Nakhoda KM Diamond 21

Pelabuhan Muara Angke dulu kumuh, sekarang bersih 
sekali. Tiketnya juga bisa dibeli online. Sebagai pemilik 
kapal, saya jelas merasa diuntungkan, karena lebih tertib. 
Sebelumnya, banyak penumpang yang kurang bayar.

Rendi Alhial
Corporate Secretary Division Head MRT 

Jakarta

Su l i s t i y o n o Wid o d o
Kasatpel Fasilitas Pelabuhan UPPD I Dishub

Fasilitas DINA (Digital Intelligent Assistant) adalah 
pengejawantahan konsep kesetaraan dan inklusivitas dalam 
transportasi publik di Jakarta yang tidak hanya membantu 
mobilitas teman-teman disabilitas  namun juga membantu 
para penumpang yang baru mencoba transportasi MRT 
Jakarta”

Sopir Mikrotrans JakLingko

Jamaludin

Pelayanan di Pelabuhan Kaliadem meningkat, gedungnya 
sudah representatif, dan akan ada layanan e-ticketing. 
Dermaga di pulau-pulau juga direvitalisasi, sudah tidak 
banjir dan tertata baik. Kapal yang tadinya kayu, sekarang 
sudah pakai fiber.

TERIMA KASIH PETUGAS TRANSPORTASI
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