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PENGANTAR
Dr. Amin Subekti
Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kami memanjatkan syukur atas selesainya
Laporan Tahunan kedua TGUPP (Tim
Gubernur untuk Percepatan Pembangunan)
Pemprov DKI Jakarta ini. Edisi tahun 2019
ini memberikan kami kesempatan untuk
melakukan perenungan kembali atas berbagai
pengalaman selama setahun ini. Lebih dari
sebuah rutinitas kewajiban, laporan ini
sedianya diniatkan pula sebagai semacam
kertas-kerja pendokumentasian pelajaran
yang kami, TGUPP, petik. Sebuah bahan
evaluasi-refleksi hasil dari pembelajaran
bersama menangani berbagai program/
proyek atau kegiatan beserta masalah dan
tantangannya pada sepanjang tahun kedua
(2019) TGUPP bekerja.
Kami sebut “refeleksi bersama”, karena
tentu saja ada banyak sejawat dan kolega
yang terlibat dalam proses itu. Ada
instansi pemerintah, ada instansi swasta,
ada pemerhati dan pakar, ada warga atau
masyarakat, dan terutama ada rekan-rekan
Perangkat Daerah, termasuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Jalinan relasi kami adalah
mitra: mitra pewujud kesejahteraan segenap
lapisan warga Jakarta melalui programprogram prioritas yang dipercayakan
kepada gubernur-wakil gubernur terpilih.
Kami mengucapkan banyak terimakasih
atas kerjasama yang baik, kritik, dukungan,
harapan, hingga doanya selama ini.
Sifat laporan ini mandatori karena secara
formal memang “diperintahkan” oleh dasar
hukum pembentukan TGUPP, yakni Peraturan
Gubernur DKI Jakarta 16

Tahun 2019, yang tercantum pada Bab X
(pasal 30-31). Pasal 30 mengamanahkan,
“TGUPP membuat laporan pelaksanaan tugas
tahunan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur
yang dihimpun dan dikoordinasikan oleh
Ketua TGUPP”.
“Memacu Semangat Memajukan Jakarta”
menjadi judul yang kami pilih. Pada tahun
kedua ini TGUPP, sebagai sistem syaraf
Pemprov DIK terus mendorong semangat
kolaborasi dalam menciptakan ekosistem
kota yang terbaik dalam pembangunan
infrastruktur dan pembangunan manusia.
Jakarta dapat meraih berbagai pencapaian
yang membanggakan karena semangat
kolaborasi dari semua pihak. Laporan ini
menceritakan proses kerja di balik pencapaian
tahun 2019 tersebut – program prioritas
da nonprioritas – yang dapat memberikan
hikmah bagi siapapun yang tertarik dengan
kerja pemerintahan provinsi DKI Jakarta.
Penyusunan laporan menerapkan mekanisme
bottom up sebagaimana arahan Peraturan
Gubernur tersebut, yakni dihimpun dari bawah,
dari masing-masing bidang bahkan subbidang
TGUPP. Setelah semua dibungkus menjadi
satu, selanjutnya ditata dan lalu dilaporkan
kepada Bapak Gubernur. Ucapan terima kasih
kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang
membantu tuntasnya laporan tahunan ini.
Semoga Tuhan memberkati langkah mulia kita
semua pada sepanjang tahun 2020
dan seterusnya.
Jakarta, Februari 2020
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Terdapat empat fase organisasi yang

Fase ketiga, tahun ini (2019), yaitu

menjembatani konstruksi sistem TGUPP

norming, TGUPP menunaikan pemantapan

(Tim Gubernur Untuk Percepatan

diri sebagai badan pemerintah yang kokoh

Pembangunan). Fase pertama, tahun

dan profesional. Segala sesuatu yang

2017, yaitu forming, TGUPP dibentuk dan

dibangun pada tahun-tahun sebelumnya

posisinya didasari oleh Pergub 187/2017

terus dimatangkan dan secara perlahan

tentang TGUPP (yang kemudian sedikit

diterapkan. Terjadi juga beberapa

dirubah melalui Pergub 196/2017 pada 28

perubahan, antara lain penambahan

Desember 2017), fisiknya masih prematur

KSD (dari 60 menjadi 73) dan penekanan

dan strukturnya tengah dibangun; fase ini

Pergub 16/2019 tentang TGUPP. Lebih

mengawali gagasan yang lahir dari fase

lagi, dari segi struktur, fungsi, tugas,

sinkronisasi pada masa kampanye

sampai sumber daya manusia, seluruhnya

Gubernur saat itu.

mencapai konsolidasi yang diharapkan.
TGUPP yang sekarang telah stabil, kini

Fase kedua, tahun 2018, yaitu storming,

menjadi lebih matang.

TGUPP mengalami goncangan yang cukup
intens, tetapi bukan mengarah kepada

Fase keempat, tahun 2020 dan

keruntuhan, alih-alih malah memperkuat

seterusnya, yaitu performing, sudah

fondasinya. Tahun itu, tujuan khusus

saatnya TGUPP mengalami lepas landas,

TGUPP adalah pembuatan kebijakan dan

menampilkan unjuk kerja yang tegas.

melaksanakan Kegiatan Strategis Daerah

Strategi kerja tidak lagi berurusan terus

(KSD), yang bahkan diminta juga untuk

dengan kebijakan dan pelaksanaan

berperan pada berbagai program

program. Malahan, TGUPP sudah harus

non-KSD. Sembari membiasakan diri

berjalan berdampingan, mengawal apa

dengan kondisi di Jakarta, TGUPP kerap

yang telah dibangun dalam konsep

berpolemik dengan hal-hal strategis dan

perencanaan: program-program sudah

teknis, masukan terus berdatangan,

mencapai tahap otomasi. Ini bukan

dan silang pendapat dari berbagai pihak

berarti berhenti bekerja dalam konteks

banyak terjadi.

pembaharuan, justru sebaliknya,
TGUPP memiliki kesempatan yang
lebih luang untuk menyampaikan dan
menciptakan inovasi.
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A. PROFIL TGUPP
Reformasi 2019

Perampingan di badan TGUPP
telah melalui berbagai pertimbangan
dan kajian.
Hasilnya, Bidang Ekonomi dan Lapangan

Berbeda dengan Bidang Ekonomi, Bidang

Kerja diintegrasikan ke dalam Bidang

Harmonisasi Regulasi dirasa sudah

Percepatan Pembangunan menjadi

cukup mengemban tugas dan perannya

Bidang Ekonomi dan Percepatan

dalam memberikan petunjuk dan iktikad

Pembangunan, serta Bidang Harmonisasi

terkait hal-hal yang berkaitan dengan

Regulasi diintegrasikan bersama KPK

regulasi. Sungguh, posisinya saat itu turut

Ibukota menjadi Bidang Hukum dan

memegang andil besar dalam memetakan

Pencegahan Korupsi. Landasannya,

tantangan tumpang-tindih regulasi,

program-program Bidang Ekonomi dan

penyusunan kebijakan mampu meraih alur

Lapangan Kerja sejatinya merupakan

yang lebih kentara dan program KSD

arsiran dari fokus Bidang Percepatan

semakin fasih untuk dijalankan. Karena

Pembangunan saat itu, dan memang,

sudah selesai, bukan mengartikan

fokus di tahun 2018 banyak berfokus pada

tumpang-tindih regulasi tidak berpotensi

pencapaian program-program ekonomi,

menjadi hambatan di masa mendatang,

yang jujur, bunyinya cukup nyaring dan

eksistensinya pasti ada, hanya saja

memiliki panggung megah di kalangan

dalam porsi yang lebih minimal. Sebab

masyarakat (MRT, LRT, peningkatan

itu, tugas dan perannya diresapkan ke

EODB, revitalisasi pasar, dan lainnya).

dalam KPK Ibukota, yang anggotanya juga
merupakan para pakar di bidang hukum.

1. TGUPP DKI JAKARTA
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Menanggapi perubahan tersebut,
legalitas terkait tugas, fungsi,
dan wewenang TGUPP ditekankan
melalui Pergub baru.
Saat ini tugas TGUPP ada sembilan,
Penuntasan janji-janji Gubernur

sebagaimana tertuang dalam pasal

terkait Pesisir Utara Jakarta

4 Pergub 16/2019, yakni membantu

sekaligus memperkirakan
usainya masa kerja

Gubernur dalam hal:
a. melaksanakan pengkajian dan analisis

Bidang Pengelolaan Pesisir.
Pemberhentian reklamasi yang dilandasi

kebijakan Gubernur;
b. memberikan pertimbangan, saran dan
masukan dalam penyusunan dan

kajian lingkungan hidup, revitalisasi
pesisir melalui pembuatan rancangan
visualisasi yang holistik, peningkatan

pelaksanaan kebijakan Gubernur;
c.

evaluasi pelaksanaan kebijakan

kualitas hidup masyarakat pesisir,
program Teluk Jakarta Bersih, dan
pelestarian Kawasan Mangrove,

Gubernur;
d. menerima informasi dari masyarakat
dalam pelaksanaan kebijakan

seluruhnya telah dirampungkan.
Belum lagi program lain, seperti
pengembangan Kawasan Kepulauan

Gubernur;
e. melaksanakan pendampingan
program prioritas Gubernur yang

Seribu, yang niatnya dibereskan tahun
ini, untuk ke depannya mendapatkan
pengawasan lanjutan, dalam artian:

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
f.

meskipun masa kerja telah berakhir.

melaksanakan pemantauan proses
perencanaan dan pengganggaran oleh

Bidang Pengelolaan Pesisir berkomitmen
untuk mengawal jalannya program

melaksanakan pemantauan dan

Perangkat Daerah;
g. melaksanakan mediasi antara
Perangkat Daerah dan pihak terkait
dalam rangka menyelesaikan
hambatan pelaksanaan;
h. melaksanakan tugas yang diberikan
oleh Gubernur; dan
i.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada Gubernur.
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Wewenang TGUPP ada tiga

Fungsi TGUPP ada empat,

(sesuai Pergub 16/2019)—sebelumnya

yakni sebagai:

dua (sesuai Pergub 196/2017).
Kedua wewenang termaksud adalah:

a. Tangki pemikir: pengembangan
gagasan baru, menata pesisir,

a. mengundang rapat Perangkat Daerah;

mengelola aset, menegakkan good

meminta data/informasi dari

government, menerjemahkan ide-

b. Perangkat Daerah; dan

c.

ide strategis gubernur ke aksi yang

mendengarkan pendapat, penjelasan

konkret dan doable, mitra diskusi

dan keterangan dari masyarakat dan

pimpinan, dll.

narasumber lainnya.

b. Sistem syaraf: penjembatan pesan dan
komunikasi dwiarah (dari gubernur
ke SKPD/Perangkat Daerah dan
sebaliknya), menanam-sebarkan
transformasi kultur dan mindset,
correct akan isu-isu aktual
(menghimpun informasi hingga
menyajikan secara proper ke
gubernur), menerjemahkan dan
mendiseminasikan pesan ke publik
(misal: melalui media briefing), dll.
c.

“Unit pemberes” (delivery unit): fokus
pada beresnya ketersampaian
KSD, menjadi unit “pengurai
sumbatan”, mendorong inovasi-inovasi
di bidang delivery, role model bagi
tim/organisasi yang efektif, dll.

d. Kantor gubernur: menyiapkan agenda
rapat pimpinan, mengerjakan fungsifungsi konsultasi dalam hal prioritasi
dan seleksi agenda-agenda gubernur,
menyampaikan pandangan terhadap
hal do and don’t (dalam konteks
birokrasi dan administrasi) kepada
gubernur sejauh diminta, dll.

1. TGUPP DKI JAKARTA
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Adapun terkait fungsi Kantor
Gubernur, belakangan ini
rincian fungsi tersebut
diperluas cakupannya.
TGUPP diminta untuk hadir dalam seluruh
rapat teknis yang melibatkan Gubernur
dan memberikan audiensi formal kepada
berbagai pihak. Sebelumnya, TGUPP
hanya hadir pada rapat teknis yang terkait
KSD saja.
Struktur organisasi TGUPP terdiri dari
atas: 1 ketua, 4 bidang, dan 1 sekretariat.
Jika dibagankan, strukturnya adalah
sebagai berikut:

GUBERNUR

KETUA TGUPP
SEKRETARIAT

Respons
Strategis

Hukum dan
Pencegahan Korupsi

Pengelolaan
Pesisir

Ekonomi dan Percepatan
Pembangunan

4 FUNGSI

Think Tank
Pengembangan
gagasan baru
Penataan pesisir
dan lain-lain.

Nerve System
Komunikasi dua arah,
dari gubernur ke SKPD
Isu-isu actual
Media briefing
dan lain-lain.

Delivery Unit
Fokus pada KSD
Debottlenecking
Inovasi di bidang
delivery
dan lain-lain.

Office of the Government
Penyiapan agenda
rapat pimpinan
Menyiapkan/menyeleksi
agenda-agenda
dan lain-lain.

Gambar 1.1. Bagan TGUPP DKI Jakarta
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Ketua TGUPP dijabat

Kini, Bidang TGUPP

Amin Subekti (2018-2022).

ada empat.

Regulasi (pasal 8 ayat 1 Pergub 16/2019)

Hal itu sesuai dasar hukum

mengamanahkan bahwa, selain sebagai

pembentukannya, Pergub 16/2019

ketua, Amin juga merangkap anggota

pada Bab IV (pasal 7 hingga 16). Nalar

pada salah satu bidang. Amin memiliki

pembagiannya didasarkan pada

rekam jejak yang bagus, terutama di

penuntasan beberapa program prioritas

bidang kepemimpinan dan pemerintahan.

tahun 2018 dan kebutuhan TGUPP secara

Sosok yang dikenal sebagai organisatoris,

umum. Keempat Bidang TGUPP beserta

muda, dan cekatan ini pernah menjabat

landasan pasalnya pada Pergub 16/2019

Deputi Keuangan di Badan Rehabilitasi

adalah sebagai berikut:

dan Rekonstruksi Aceh-Nias (2005-2009)
serta Direktur di PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) 2014-2017.
Tugas utama Ketua TGUPP ada empat,
seturut amanah Pergub 16/2019 (pasal 8
ayat 2), yakni:
a. memimpin dan mengoordinasikan
pelaksanaan tugas TGUPP;
b. mengoordinasikan pelaksanaan
tugas Bidang;
c.

melaksanakan koordinasi dengan
Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati,
ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/
atau masyarakat dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi TGUPP; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas TGUPP.

1. TGUPP DKI JAKARTA

a. Bidang Ekonomi dan Percepatan
Pembangunan (pasal 15 dan 16),
b. Bidang Pengelolaan Pesisir
(pasal 13 dan 14),
c.

Bidang Pencegahan Korupsi
(pasal 11 dan 12),

d. Bidang Respon Strategis
(pasal 9 dan 10).
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Masing-masing bidang dipimpin oleh

Tugas pokok Sekretariat TGUPP ada lima,

seorang Ketua Bidang. Merangkap

masing-masing adalah:

sebagai anggota, kedudukan setiap
Ketua Bidang berada di bawah dan

a. melaksanakan administrasi
kepegawaian, keuangan, prasarana

bertanggungjawab kepada Gubernur
melalui Ketua TGUPP. Sesuai Pergub
16/2019, tugas utama Ketua Bidang

dan sarana kerja TGUPP:
b. melaksanakan administrasi suratmenyurat dan kearsipan TGUPP;

TGUPP ada tiga, yaitu:

menyusun program kerja dan

a. memimpin dan mengoordinasi

anggaran TGUPP berdasarkan usulan

pelaksanaan tugas bidang
masing-masing;
b. melaksanakan koordinasi dengan
tokoh, pemerhati, ahli, perangkat
daerah, instansi pemerintah/swasta

Ketua TGUPP;
c.

memfasilitasi kebutuhan rapat
TGUPP; dan

d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGUPP.

dan/atau masyarakat dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
masing-masing;
c.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi bidang masing-masing.

Eksistensi Sekretariat TGUPP diatur dalam

Sekretariat TGUPP dipimpin oleh Kepala
Sekretariat yang secara administratif
berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bappeda. Adapun
Kepala Sekretariatnya dijabat secara exofficio oleh Sekretaris Bappeda.

Bab VI Pergub 16/2019, tepatnya pasal 22
hingga 24. Sekretariat TGUPP dibutuhkan
untuk memberikan sejumlah dukungan
bersifat administratif, seperti: personel,
keuangan, prasarana-sarana kerja, suratmenyurat, hingga kerumahtanggaan.
Menempel di Bappeda Provinsi,
kesekretariatan diawaki oleh ASN
berkompeten yang ditugaskan secara
penuh sebagai pejabat pelaksana.
Formasi jabatannya di Sekretariat TGUPP
ditetapkan sesuai kebutuhan.

A. PROFIL TGUPP
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B. TRANSISI TGUPP
Merespons 2018
Ini merupakan tahun kerja kedua, secara

Skema top-down: melalui ketua

efektif, dari perjalanan tugas dan fungsi

TGUPP dapat diterbitkan Surat

TGUPP. Merujuk pada tantangan dan

Keputusan Ketua (SK Ka) TGUPP, yang

masalah di 2018, TGUPP menyiasati

mayoritas kaitannya berhubungan

beberapa peralihan, mengarah orientasi

dengan proses kerja struktur

yang lebih baik. Bagaimana pun, TGUPP

menengah ke bawah dalam

sadar, peralihan ini tidak semata-mata

badan TGUPP.

menyasar mereka yang dikawal, diawasi,

Skema pembagian tugas dan

maupun ditemani. Hampir seluruh,

jabatan: penempatan personil

sebagian besar, upaya transisi, kami

pada tingkat organisasi dilakukan

ejawantahkan dari cuplikan-cuplikan

dengan mempertimbangkan tingkat

memori di 2018. Bukan, kami tidak

pendidikan, pengalaman kerja,

memulainya dari luar, peralihan ini

keahlian, dan kontribusi bagi

mengusung tajuk yang selalu kami

organisasi. Ini juga diperkuat oleh SK

pangku. Transisi TGUPP – kami

Ka TGUPP 03/2019.

“Mulai Dari Dalam”.

Skema lead dan co-lead: penanganan
program terkait KSD maupun non-KSD

Beberapa transisi yang disorot terjadi

tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri,

pada tahun 2018 – 2019:

setidaknya terdapat dua personil

1.

Mematangkan struktur organisasi
TGUPP ke dalam skema-skema baru.
Sekarang TGUPP menemui lembaran
baru dalam berorganisasi, menjadi
sama dan serupa dengan kelompok
profesional pada umumnya. Alur
ketentuan dan kerja sama terkait
kebijakan serta program tidak lagi
hiperaktif. Setidaknya terdapat empat
skema pematangan organisasi TGUPP:

1. TGUPP DKI JAKARTA

TGUPP yang menangani suatu
program. Personil tersebut juga
dapat merangkap jabatan pada
program lainnya.
Organization by Routine: TGUPP tidak
lagi beroperasi sebagai organisasi
yang run by spasm, kini arahnya jelas
dan efektif. Kemelut inisiatif dan tata
cara kerja sudah minim terjadi antara
TGUPP, SKPD, dan BUMD. Kini, budaya
kerja di antaranya sudah terbangun.
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2. Mengedepankan pentingnya afinitas

Job grading and titles. Selama ini,

dengan membentuk tim khusus

apapun posisinya di dalam struktur

yang menangani komunikasi.

TGUPP, seluruh personil selalu

Jelajah informasi pada masa modern

ditempeli sebagai jabatan policy

tidak lagi sama seperti dahulu. Kini,

analyst. Hal ini kurang tepat dan

jangkauan informasi tidak hanya

terlalu lazim, tidak merepresentasikan

melalui media-media kawakan seperti

peran dan tanggungjawab

koran, TV, dan radio. Perkembangan

sebenarnya. Selain itu, dari segi

teknologi memungkinkan segalanya,

kemampuan, pengalaman, dan

menjadikan aksesibilitas informasi

tanggungjawab, tiap personil memiliki

ke arah yang lebih mutakhir. Sejauh

kapasitas yang berbeda-beda. Atas

tangan menjawat, disitulah informasi

pertimbangan tersebut, dilakukan

berada. Di sisi lain, kebutuhan

pengukuhan penamaan jabatan

pemerintah untuk mencapai indera-

dan tingkatannya.

indera publik juga harus berubah,

Human Resource Information System

mengikuti tren yang berlaku, agar

(HRIS). Lingkupannya mencakup

suaranya tetap hidup, tidak diredam

catatan kerja pegawai, rekam jejak

dan tidak sampai kedengaran. Hal

pegawai, perjalanan dinas, dan payroll

tersebut menjadi salah satu alasan

yang diterapkan kepada setiap

dibentuknnya Bidang/Tim Komunikasi,

personil TGUPP. Hal ini nantinya akan

yang disatukan dengan Bidang

menjadi alat dokumentasi yang

Ekonomi dan Percepatan

memperkuat TGUPP ketika ada

Pembangunan, dengan perannya

pertanyaan/audit dari pihak eksternal.

sebagai penyampai informasi

Sekretariat TGUPP, yang secara

mengenai program pemerintah kepada

struktur berada di bawah Direktur

masyarakat dan enabler bagi SKPD.

Operasional TGUPP. Pembahasan
keberadaannya kini telah mencapai

3. Eskalasi manajemen Sumber Daya

ranah lingkupan kerja, yang

Manusia (SDM)

hubungannya berkaitan erat dengan

yang dilakukan dengan menerapkan

administrasi TGUPP, penjadwalan dan

tiga formula:

persuratan Gubernur, serta rumah
tangga Gubernur.

B. TRANSISI TGUPP
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Sumber: Dokumen HR TGUPP

Gambar 1.2 Penyesuaian tingkatan dan jabatan di badan TGUPP

Delivery Unit Chief of Staff
Chief Advisor to the Governor

Operations
Director

Performance Management
Manager

Principal Deputy
Chief of Staff
Lead,
Governor
Correspondences

Lead,
Governor
Affairs

Lead,
Chief of
Staff’s Office

Chief of Corruption
Eradication & Regulatory
Synchronization Unit

Lead,
Policy
Coordination

Chief of Economic
Affair & Development
Committee

Deputy Director of
Communications and
Creative Economy
Communications
Director

Chief of Coastal
Management Unit

Senior Advisor

Policy Manager

Director of Special Projects
& Strategic Inisiatives

Advisor

Policy Associate

Deputy Director of Special
Projects & Strategic Initiatives

Policy Analyst

Sumber: Dokumen HR TGUPP

Gambar 1.3 Struktur Organisasi TGUPP DKI Jakarta

1. TGUPP DKI JAKARTA

Human Resources and
General Affairs Manager

Chief of Strategic
Response Unit
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4. Memperkaya jumlah KSD,
yang saat ini berjumlah 73 KSD
(sebelumnya 60). Penambahan ini
merupakan inisiasi Gubernur yang
dilandasi empat faktor:
Mempertahankan program-program
yang telah berjalan dan menjadi
business as usual.
Menjawab tantangan-tantangan
daerah di 2018 dengan menambahkan
program baru yang inovatif.
Inisiasi pembenahan internal yang
tidak sempat masuk sebagai janji
kampanye, bentuk dari perjalanan dan
pengalaman TGUPP selama kurang
lebih dua tahun bekerja.
Inisiasi perkembangan teknologi
yang mengedepankan kebutuhan
masyarakat dalam penyediaan
pelayanan yang lebih gesit
dan berintegritas.

B. TRANSISI TGUPP
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Tabel 1.1 Rincian 73 KSD Pemprov DKI Jakarta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
1. TGUPP60.
DKI
61.

DAFTAR KSD PEMPROV DKI JAKARTA

BIDANG

Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)
Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah
Revitalisasi SMK: Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi
Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Pelatihan dan Sertifikasi
Pembentukan BLUD Pendidikan
Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Madrasah dan Sekolah Swasta
Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD
Pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun
Pembangunan Stadion Bertaraf Internasional
Peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ)
Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC)
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan
dan Anak melalui Unit Reaksi Cepat dan Rumah Aman
Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
Pengentasan kemiskinan melalui Integrasi Bantuan Sosial
Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Peningkatan Gemar Membaca
Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian

Kesejahteraan
Rakyat

Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT,
Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan,
dan Pemenuhan Pasokan Pangan
Revitalisasi dan Pembangunan Pasar Rakyat dan Pasar Terpadu
Peningkatan Peringkat EODB (Ease of Doing Business)
Optimalisasi Mall Pelayanan Publik melalui Pembentukan Jakarta Investment Center (JIC)
dan Starting Business Corner
Pengembangan Pariwisata dan Budaya melalui Revitalisasi Taman Ismail Marzuki
Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)
Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak-Lingko
Pembangunan dan Pengoperasian MRT
Pembangunan dan Pengoperasian LRT
Pengoperasian Electronic Road Pricing (ERP)
Pelaksanaan Diklat dan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum
Pengembangan Sistem Angkutan Umum melalui Revitalisasi Terminal
Pembangunan Fasilitas Park & Ride dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran
Pembangunan Jalur Melingkar Melayang/Elevated Loopline
Peningkatan layanan sistem pembayaran elektronik transportasi terpadu
melalui Electronic Fare Collection (EFC)
Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA
Membentuk Endownment Fund/Lembaga Pembiayaan Pembangunan
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Pusat Konservasi Ekologi
Membangun Pasar Terpadu di Kepulauan Seribu
Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan
Penciptaan Layanan Transportasi Perairan Terintegrasi
Peningkatan Daya Listrik di Kepulauan Seribu
Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu
Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu
Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebĳakan dan
agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan Pulau Reklamasi
Pembangunan Taman Benyamin Sueb
Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin
Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya Sepanjang Tahun
Pelaksanaan Kinerja BUMD
Revitalisasi Pengelolaan Kawasan Terpadu Tanah Abang

Ekonomi

Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal
Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai,
Pembangunan Waduk/Situ/Embung, dan Tanggul Pantai
Penyediaan Perumahan melalui Skema Pendanaan Uang Muka Nol Rupiah (DP 0 Rupiah)
Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF)
Pengurangan Sampah di Sumber
Optimalisasi TPST Bantar Gebang
Pembangunan Taman Maju Bersama
Peningkatan
JAKARTA Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat
Perbaikan Tata Kelola Rusunawa dan Rusun Milik

SPKLH

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu
Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebĳakan dan
agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan Pulau Reklamasi
Pembangunan Taman Benyamin Sueb
Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin
Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya Sepanjang Tahun
Pelaksanaan Kinerja BUMD
Revitalisasi Pengelolaan Kawasan Terpadu Tanah Abang
DAFTAR KSD PEMPROV DKI JAKARTA
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BIDANG

1.
52.
2.
53.
3.
54.
4.
5.
55.
6.
56.
7.
57.
8.
58.

Perluasan
Aksesdan
Pendidikan
melalui
Kesejahteraan
Pengembangan
Pengelolaan
AirKartu
BersihJakarta Pintar Plus (KJP Plus)
SPKLH
Rakyat
Rehabilitasi
dan dan
Pembangunan
Gedung
Sekolah
Pengembangan
Pengelolaan
Air Limbah
dan Air Limbah Komunal
Revitalisasi
SMK:
Pengembangan
dan Peningkatan
Pengendalian
Banjir
melalui Naturalisasi
Sungai, Mutu Pendidikan Vokasi
Peningkatan
Kualitas
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pembangunan
Waduk/Situ/Embung,
dan Tanggul
Pantai Melalui Pelatihan dan Sertifikasi
Pembentukan
BLUD Pendidikan
Penyediaan Perumahan
melalui Skema Pendanaan Uang Muka Nol Rupiah (DP 0 Rupiah)
Perluasan
Akses
Pendidikan Treatment
Tinggi melalui
Kartu
Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
Pembangunan
Intermediate
Facility
(ITF)
Peningkatan
Pendidik Madrasah dan Sekolah Swasta
PenguranganKesejahteraan
Sampah di Sumber
Peningkatan
AksesBantar
Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)
Optimalisasi TPST
Gebang
dan
Peningkatan
Kesejahteraan
Guru PAUD
Pembangunan
Taman
Maju Bersama
59.
9.
Festival Olahraga
Rakyat Sepanjang
Tahun
Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
dan Masyarakat
60. Pelaksanaan
10.
Pembangunan
Bertaraf Internasional
Perbaikan Tata Stadion
Kelola Rusunawa
dan Rusun Milik
61.
11.
Kesejahteraan
Lansia melalui Kartu
Lansia Jakarta (KLJ)
Pengembangan
Kawasan Wisata/Destinasi
DKI Jakarta
62. Peningkatan
12.
Universal
Health
Coverage (UHC)
Pengendalian
Pencemaran
Udara
63. Pemenuhan
13.
dan Penanganan
Perempuan
Mitigasi dan Adaptasi
BencanaKekerasan
Iklim
64. Pencegahan
dan Anak melalui Unit Reaksi Cepat dan Rumah Aman
14.
Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
65. Pengembangan Smart City dan E-Governance melalui Dashboard Program Prioritas,
Pemerintahan
15.
Pengentasan kemiskinan melalui Integrasi Bantuan Sosial
Integrasi Data Kependudukan dan Jakarta One
16.
Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
66. Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui
17.
Peningkatan Gemar Membaca
Open House Kecamatan & aplikasi Citizen Relation Management (CRM)
18.
Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian
67.
Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan
68. Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN
19.
Peningkatan
Pangan
melalui Pemantauan
Ketersediaan Pangan Berbasis IT,
Ekonomi
69.
ImplementasiKetahanan
SPBE (Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik)
Subsidi Pangan,
Optimasi
Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan,
70. Pendistribusian
Revitalisasi Pengembangan
Sumber
Daya Aparatur
dan
Pemenuhan Pasokan
Pangan
71.
Deregulasi/Penataan
Produk
Hukum Daerah
20.
Revitalisasi
dan Pembangunan
Pasar
Rakyat
dan Pasar
Terpadu
72.
Penguatan Peran
Walikota/Bupati
dalam
penataan
kawasan
21.
Peningkatan
Peringkat
EODB
(Ease
of
Doing
Business)
73.
Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah
22.
Optimalisasi Mall Pelayanan Publik melalui Pembentukan Jakarta Investment Center (JIC)
dan Starting Business Corner
23.
Pengembangan Pariwisata dan Budaya melalui Revitalisasi Taman Ismail Marzuki
24.
Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
25.
Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)
26.
Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak-Lingko
27.
Pembangunan dan Pengoperasian MRTKOTAK 1.1 MENGAPA TGUPP?
28. Pembangunan dan Pengoperasian LRT
29.
Pengoperasian Electronic Road Pricing (ERP)
30. Pelaksanaan
Diklat dan
Sertifikasi Pengemudi
Angkutan Umum
Berbicara
soal kualifikasi,
perdebatan
acap kali
Time horizon yang berbeda antara Gubernur
31.
Pengembangan Sistem Angkutan Umum melalui Revitalisasi Terminal
bermunculan
soal pantas atau tidaknya TGUPP
dan TGUPP dengan badan Pemprov DKI
32.
Pembangunan Fasilitas Park & Ride dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran
33.
Pembangunan
Jalur
Melingkar
Melayang/Elevated
Loopline
hadir di sasana pemerintahan DKI Jakarta,
Jakarta lainnya. Waktu yang dimiliki jauh
34. Peningkatan layanan sistem pembayaran elektronik transportasi terpadu
posisinyamelalui
selaluElectronic
disandingkan
dengan
SKPD
lebih singkat, sehingga realisasi janji melalui
Fare Collection (EFC)
Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)
dan 35.
Bappeda.
program
harus dilakukan dengan cepat;
36.
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA
Kalau
atau ketiganya sama saja, lalu apa
beberapa pihak bahkan meminta agar lebih
37.kedua
Membentuk Endownment Fund/Lembaga Pembiayaan Pembangunan
38.
Optimalisasi
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
dampaknya? Dan mengapa harus ada?
cepat lagi.
39.
Menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Pusat Konservasi Ekologi
Terdapat
empat
argumen
yang
mengelaborasi
Cita rasa kepemimpinan. Lagi-lagi sifat
40. Membangun Pasar Terpadu di Kepulauan Seribu
41.
Revitalisasi
danTGUPP:
Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan
penjelasan
hadirnya
kontemporer dan non-kontemporer menjadi
42. Penciptaan Layanan Transportasi Perairan Terintegrasi
faktor penjelas. Bagi badan yang non43. Peningkatan Daya Listrik di Kepulauan Seribu
Bentuk
dari benchmarking
terhadap Air Bersih di Kepulauan Seribu
44.
Penyediaan
Pengolahan dan Pengelolaan
kontemporer, pergantian kepemimpinan bukan
45.
Penyediaan Pengolahan
dan
Pengelolaan
Air Limbah di Kepulauan Seribu
penyelenggaraan
negara
luar
yang lebih
terjadi
sekali dua kali, mereka terbiasa dengan
46. Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana
kebĳakan dan
maju.
Pada
beberapa
negara
dengan
sistem
agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan
Pulau Reklamasi
perubahan
dan proses shifting tata serta cara
47.
Pembangunan
Taman Benyamin
SuebTGUPP
demokrasi,
kehadiran
unit seperti
kerja. Lewat kehadiran TGUPP, cita rasa ini
48. Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin
dibutuhkan,
karena
posisi
ideologinya
yangTahun
49.
Pelaksanaan
Festival
Seni dan
Budaya Sepanjang
lebih terpelihara, ia terjaga dan dirambatkan
50.
Pelaksanaan
BUMD Kehadirannya,
serupa
denganKinerja
pimpinan.
pada jaringan terkecil sekalipun di Pemprov
51.
Revitalisasi Pengelolaan Kawasan Terpadu Tanah Abang

jelas berbeda dengan peran badan non-

kontemporer
(tetap)
lainnya. Unit
tidak sekedar
Pengembangan
dan Pengelolaan
Air Bersih
52.

DKI Jakarta. TGUPP membentuk corporate

culture (kesejahteraan dan SPKLH
berkeadilan)
Pengembangan
dan Pengelolaan
Air sebagai
Limbah dan Air Limbah Komunal
53.
menjadi
civil servant,
tetapi juga
yang menjadi dorongan utama implementasi
54. Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai,
delegasi
pimpinan
yang mengarahkan
“mauPantai
Pembangunan
Waduk/Situ/Embung,
dan Tanggul
program-program Pemprov DKI Jakarta.
Penyediaan
Skema
Pendanaan
Uang Muka Nol Rupiah (DP 0 Rupiah)
55.
kemana
kita” 5Perumahan
tahun kemelalui
depan.
Kehadiran
unit
Harapan, atau lebih tepatnya ambisi. Adalah
Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF)
56.
seperti
TGUPP
justru
semakin
menyehatkan
Pengurangan
Sampah
di
Sumber
57.
salah satu visi besar Gubernur dan tiap elemen
Optimalisasi
TPST Bantar Gebang
58.
demokrasi
di lingkungan
pemerintah daerah.
TGUPP untuk menjadikan model eksekutif unit
Pembangunan Taman Maju Bersama
59.
60. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat
ini menjadi contoh bagi daerah lainnya.
Perbaikan Tata Kelola Rusunawa dan Rusun Milik
61.
62. Pengembangan Kawasan Wisata/Destinasi DKI Jakarta
63. Pengendalian Pencemaran Udara
B. TRANSISI TGUPP
64. Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim
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A. PROFIL BIDANG
Bidang Ekonomi dan Percepatan

Demikian pula pada paparan program/

Pembangunan menjadi tulang punggung

proyek dalam bab ini. Program/proyek

TGUPP DKI Jakarta, karena lebih dari

disusun berdasarkan keinginan TGUPP

separuh sumberdaya berada di bidang

dalam mempublikasikan capaian-

ini. Melalui program-program di Bidang

capaian percepatan pembangunan yang

Ekonomi dan Percepatan Pembangunan,

diselesaikan dalam setahun ke belakang.

kebijakan berorientasi pada keberhasilan-

Dalam Laporan ini, Bidang Ekonomi dan

keberhasilan cepat (quick wins),

Percepatan Pembangunan menyajikan

jangka menengah maupun panjang

proyek/program/KSD yang memiliki

(lintas periode) yang bertujuan untuk

urgensi yang tinggi untuk diketahui

kesejahteraan warga. Sebagai Sebuah

perkembangannya oleh publik.

Tim Gabungan, penilaian publik terhadap
kinerja TGUPP pun akan sangat dominan
terhadap pencapaian di Bidang Ekonomi
dan Percepatan Pembangunan.
Bidang Ekonomi dan Percepatan
Pembangunan melingkupi sebagian
besar dari Kegiatan Strategis Daerah
(KSD). Dalam strukturnya, KSD-KSD ini
dikelompokkan lagi dalam sub-bidang,
yaitu Ekonomi, Sarana Prasarana
Kota dan Lingkungan Hidup (SPKLH),
Kesejahteraan Rakyat, dan Pemerintahan.
Pada aplikasinya, penuntasan KSD
dilakukan TGUPP dengan orientasi tujuan
melalui pendekatan di tiap pemangku
kepentingan tanpa tersekat-sekat oleh
pembagian sub-bidang.
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Fungsi Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan
Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Gubernur
nomor 16 tahun 2019 tentang TGUPP,
Bidang Ekonomi dan Percepatan
Pembangunan memiliki fungsi:

a. Melaksanakan pengkajian dan

g. Melaksanakan pemantauan proses

analisis kebijakan Gubernur

perencanaan dan memberikan saran

dalam bidang ekonomi dan

serta pertimbangan maupun

percepatan pembangunan;

masukan kepada Gubernur terkait

b. Memberikan pertimbangan, saran

program prioritas Gubernur oleh

dan masukan dalam penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan Gubernur

c.

Perangkat Daerah;
h. Memberikan saran, pertimbangan dan

dalam bidang ekonomi dan

masukan kepada Gubernur terkait

percepatan pembangunan;

dengan program prioritas;

Melaksanakan pemantauan dan

i.

evaluasi pelaksanaan kebijakan

masukan kepada Perangkat Daerah

Gubernur dalam bidang ekonomi dan

pada saat observasi lapangan;

percepatan pembangunan;

j.

d. Menerima dan menampung

Melaksanakan koordinasi dengan
Perangkat Daerah dan pihak terkait

masukan dari masyarakat dalam

lainnya pada saat observasi

pelaksanaan kebijakan Gubernur

lapangan terkait dengan program

dalam bidang ekonomi dan

prioritas Gubernur;

percepatan pembangunan;

k. Memberikan pertimbangan dan saran

e. Melaksanakan pemantauan

serta memberikan dukungan inisiasi

dan evaluasi pelaksanaan

kerja sama dengan pihak eksternal

program prioritas Gubernur

dalam mendukung pelaksanaan

dalam bidang ekonomi dan

program prioritas Gubernur;

percepatan pembangunan;
f.

Memberikan saran, pertimbangan dan

Melaksanakan pendampingan untuk
program prioritas Gubernur yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

l.

Melaksanakan tugas yang diberikan
oleh Gubernur; dan

m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada Gubernur.

2. BIDANG EKONOMI & PERCEPATAN PEMBANGUNAN

18

Tugas Ketua Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan
Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Gubernur
nomor 16 tahun 2019 tentang TGUPP,
Ketua Bidang Ekonomi dan Percepatan
Pembangunan mempunyai tugas:

a. Memimpin dan mengoordinasikan

c.

Melaporkan dan mempertanggung-

pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi

jawabkan pelaksanaan tugas

dan Percepatan Pembangunan;

dan fungsi Bidang Ekonomi dan

b. Melaksanakan koordinasi dengan

Percepatan Pembangunan.

Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati,
ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/
atau masyarakat dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan
Percepatan Pembangunan; dan

A. PROFIL BIDANG
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B. PROGRAM KERJA

TRANSPORTASI
Transportasi Terintegrasi
Sektor transportasi merupakan sektor

Kondisi aktual keadaan transportasi

yang krusial untuk diselesaikan jika DKI

publik DKI Jakarta saat ini sedang

Jakarta ingin menjadi kota berskala

menuju ke potensi terbaiknya. Layanan

global. Progres penurunan kemacetan

transportasi publik terus diperluas,

Jakarta tergolong positif dengan perlahan

sehingga porsi pengguna saat di 2018

tapi pasti keluar dari deretan kita yang

sudah mencapai 19%. Dengan subsidi

macet parah di dunia, dari peringkat 8 di

pemerintah/PSO yang meningkat,

2018 menuju ke peringkat 10 (Tomtom,

pengguna secara bertahap berpindah

2019).¹ Sementara itu, pembenahan

moda (81% masih menggunakan

transportasi tidak lah sesederhana

kendaraan pribadi). Perbaikan demi

pengadaan moda, pembangunan stasiun,

perbaikan di sektor transportasi harus

dan penambahan rute, dikarenakan tidak

dilanjutkan mengingat ongkos atau biaya

semua destinasi tujuan terjangkau oleh

(cost) sosial akibat kemacetan di Jakarta

satu jenis moda. Jika ingin masyarakat

yang mencapai USD 10,23 juta (setara

menggunakan transportasi publik

Rp 140 triliun atau 1,4% PDRB DKI Jakarta

dengan sepenuhnya, maka perpindahan

di 2018).²

penumpang dari satu moda ke moda
lainnya harus lah nyaman dengan waktu
dan biaya yang minimal.
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1

https://www.tomtom.com/en_gb/
traffic-index/ranking/

2

Roberts, Mark, Frederico Gil Sander,
and Sailesh Tiwari, editors. 2019.
“Time to ACT: Realizing Indonesia’s
Urban Potential.” Overview booklet.
World Bank, Washington, DC
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Kebijakan-kebijakan yang mendukung integrasi
Dalam rangka memperkuat integrasi

Disinsentif juga diberikan kepada

antar-moda ke pemukiman dan pusat-

pengguna mobil pribadi dengan perluasan

pusat aktivitas, pelbagai kebijakan

pemberlakuan kawasan plat ganjil-genap

dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta

dan rencana penerapan Sistem Jalan

dengan dukungan dari TGUPP, baik pada

Berbayar (Electronic Road Pricing—ERP).

program jangka pendek, menengah,
maupun panjang. Pendekatan yang

Improve (memperbaiki) berkaitan tentang

digunakan adalah kerangka kerja yang

efisiensi energi yang dipakai moda.

diadopsi dari GIZ, yakni pendekatan

Seberjalan waktu, bahaya polusi udara

Avoid-Shift-Improve (A-S-I).

dan emisi karbon di perkotaan harus
diminimalisir dengan menggunakan

Avoid (menghindari) berarti kebijakan

sumber-sumber energi terbarukan.

harus mengarahkan untuk menghindari

Walaupun masih menggunakan sumber

terjadinya perjalanan, contohnya dengan

energi fosil untuk pembangkit listrik,

menyediakan pemukiman yang dekat

inisiatif seperti penggunaan bus listrik

dengan pusat komersial seperti dalam

mampu memperbaiki kualitas udara

Transit Oriented Development (TOD)

perkotaan, sementara pemerintah

maupun skema pemilikan rumah yang

hendaknya juga memikirkan solusi

terjangkau bagi masyarakat untuk tinggal

pembangkit listrik energi terbarukan.

di sekitar TOD.
Shift (berpindah) berarti memindahkan
moda transportasi dari pribadi yang
tidak efisien ke moda umum yang efisien,
maupun ke moda transportasi pribadi
yang berkelanjutan dan pro-lingkungan
(seperti sepeda dan jalan kaki). Saat ini
shift adalah fase yang benar-benar dikejar
Pemprov DKI Jakarta melalui penyediaan
moda transportasi yang bervariasi dan
terintegrasi seperti MRT, LRT, Transjakarta
dan mikrobus Jak Lingko, baik dari sisi
kualitas maupun kuantitas. Jalur sepeda,
fasilitas park and ride, dan trotoar yang
lebar dan nyaman disediakan untuk
mendukung warga berpindah moda.

A-S-I APPROACH
AVOID/REDUCE
Reduce or avoid
the need to travel
SHIFT/MAINTAIN
Shift to or maintain
share of more
environmentally
friendly modes
IMPROVE
Improve the
energy efficiency
of transport modes
& vehicle technology
Sumber:
Sustainable Urban Transport, GIZ

Gambar 2.1 Pendekatan A-S-I
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Pengembangan Sarana transportasi
yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta
Moda Raya Terpadu

Fase I: Lebak Bulus – Bundaran HI

(Mass Rapid Transportation – MRT)

Sejak beroperasi pada April 2019, MRT
Jakarta menjadi pilihan transportasi

Berangkat dari kebutuhan akan

bagi warga dari dalam maupun luar DKI

transportasi massal yang handal dan

Jakarta yang beraktivitas di Jakarta. Rute

efisien, Presiden Republik Indonesia

MRT dalam Fase 1 melayani transportasi

mencanangkan MRT sebagai proyek

dari Lebak Bulus ke Bundaran HI yang

nasional di tahun 2005. Setelah

menempuh 16 km dengan 7 stasiun layang

penyelesaian desain teknis dan

dan 6 stasiun bawah tanah dengan

pengadaan lahan pada tahun 2008-2009,

waktu tempuh 30 menit. Pemprov DKI

tender konstruksi dan tender peralatan

Jakarta memberlakukan subsidi terhadap

elektrik serta mekanik dilakukan pada

tarif MRT yang semula senilai Rp. 31.659

tahun 2009-2010, sementara pekerjaan

menjadi Rp. 14.000 untuk rute terjauh.

konstruksi dimulai pada tahun 2010-

Kereta beroperasi dengan headway 5

2014. Namun, pada akhirnya tahap

menit (jam sibuk) dan 10 menit (di luar jam

konstruksi dilakukan mulai Oktober 2013,

sibuk) dengan 16 trainset, masing-masing

dan dicanangkan selesai pada 2018. MRT

memiliki 4 gerbong.

dioperasikan secara resmi pada April 2019.

JUMLAH
(Dalam ribuan)

140
120
100
80
60
40
20
0
APR

MEI

JUN

JUL

Rata-rata Penumpang/hari

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

Penumpang Tertinggi/hari

Sumber: MRT Jakarta

Gambar 2.2 Rata-rata jumlah penumpang MRT per hari sejak beroperasi normal (April - Desember 2019)
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Jumlah penumpang pun terus meningkat
dari semula 75.998 orang di bulan
pertama beroperasi (April 2019) menjadi
91.554 orang per hari pada Desember
2019, melampaui target sebesar 65.000
penumpang per hari. Hingga akhir tahun
2019, 23,6 juta orang terlayani oleh MRT.
Dari sisi ketepatan waktu, meliputi
ketepatan waktu tempuh, waktu berhenti,
dan waktu kedatangan mencapai 99,8%.³
Sementara itu, Direktur Utama PT. MRT
Jakarta menekankan tiga capaian besar
dari sisi PT. MRT Jakarta di tahun 2019:
(1) tercapainya konstruksi;
(2) target operasi yang terlampaui,
(3) tercapainya target bisnis non-fare
box yang mencapai Rp 225M sehingga
menghasilkan laba bagi perusahaan.

https://www.jakartamrt.co.id/
2019/12/20/sepanjang-2019penumpang-mrt-jakartaterus-meningkat/
3
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Fase II (A): Bundaran HI - Kota

Fase II (B)

Mengikuti sukses pembangunan Fase I,

Ada pun Fase II (B) terdiri dari Stasiun

saat ini Fase II (A) MRT Jakarta yang akan

Kota, Mangga Dua, Gunung Sahari, dan

melayani Bundaran HI – Kota menempuh

Ancol hingga Depo di Ancol Barat sekitar

jarak 5,8 km. Fase II diperkirakan akan

5,2 kilometer, masih dalam tahap studi

menelan biaya hingga Rp 22,5 triliun

kelayakan (feasibility study). Selain

dengan tujuh stasiun seluruhnya berada

membangun infrastruktur jalur utama

di bawah tanah. Hingga September 2019,

kereta, pembangunan fase 2 juga akan

pembangunan Diaphragm Wall (D-Wall)

meliputi penataan kembali area Jalan

sebagai bagian dari pembangunan

Gajah Mada—Jalan Hayam Wuruk dengan

Gardu Induk (recipient substation) Monas

pelebaran akses pejalan kaki (trotoar)

sudah dilakukan sebagai penunjang

dan pesepeda, termasuk penyediaan rak

pembangunan.⁴ Progres hingga akhir

sepeda (bike rack) di setiap stasiun MRT

tahun 2019 mengindikasikan fase II

Jakarta dan area turun naik penumpang

sedang dalam proses lelang paket

(drop on/off) untuk bus non-BRT, mobil

proyek untuk segmen Bundaran HI ke

yang membawa penumpang prioritas,

Harmoni yang akan dimulai Maret 2020.

dan logistik.

Pengumuman pemenang lelang akan
diumumkan dalam di awal 2020 agar
paket-paket untuk fase II bisa dikerjakan
hingga diharapkan selesai pada akhir
tahun 2024.

Sumber: jakartamrt.co.id

Gambar 2.3 Infografis MRT Fase II (A)
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Fase III:
Selain Fase I dan II, Fase III juga
merupakan bagian dari masterplan MRT
di Jakarta. Fase III akan menghubungan
ujung timur dan barat Jakarta (EastWest), dan melewati provinsi Banten,
DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Fase ini
dibagi dalam dua tahap, yakni tahap
pertama membentang sepanjang 20,1
km dari Kalideres hingga Cempaka Baru
dan tahap 2 membentang sepanjang
11,6 km dari Cempaka Baru hingga Ujung
Menteng.⁶ Fase III diharapkan dapat
diselesaikan pada 2028.
Saat ini, fase III masih dalam tahap
kajian internal.

https://www.jakartamrt.co.id/2019/
10/17/menanti-fase-ii-mrt-jakarta/
4

https://www.jakartamrt.co.id/2019/
07/25/dirut-paparkan-rencana-mrtjakarta-fase-2-dan-3/
6

25

LRT Jakarta
Dalam memenuhi kebutuhan transportasi
massal di DKI Jakarta, Lintas Rel Terpadu
(Light Rail Transport - LRT) dibangun
dengan rute yang melayani daerah yang
tidak terjangkau oleh MRT maupun Kereta
Komuter. Pembangunan dan operasional
LRT saat ini terbagi atas 3 fase, yakni Fase
I untuk segmen Velodrome-Pegangsaan
Dua, Fase II untuk segmen Kelapa Gading
– JIS, dan Fase III meliputi segmen
Pulogadung – Kebayoran Lama.
Fase I: Velodrome – Pegangsaan Dua
LRT Fase I resmi beroperasi untuk rute
Velodrome – Pegangsaan Dua yang
menempuh jarak 5,8 km dalam 13 menit
dan terdiri dari 6 stasiun. Diuji coba sejak
11 Juni 2019 dengan tarif gratis, LRT fase
I dioperasikan secara komersial sejak 1
Desember 2019 dengan harga tiket jauhdekat Rp. 5000. Hingga 1 Desember 2019,
LRT Fase I telah melayani 1,1 juta warga.
Sebagai komitmen dengan integrasi
antar-moda, Pemprov DKI melengkapi
Stasiun Velodrome dengan skybridge
yang menghubunginya dengan Halte
Transjakarta Pemuda Rawamangun dan
rute Integrasi dengan Bus minitrans
10F yang menghubungkan Stasiun
Pegangsaan Dua – Sunter yang juga
melewati Mall Artha Gading dan
Mall of Indonesia.
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FOTO

Fase II(A): Kelapa Gading –

Fase III: Pulogadung – Kebayoran Lama

Jakarta International Stadium

Saat ini pembangunan LRT Jakarta

Saat ini pembangunan LRT rute

Fase III dengan panjang lintasan 22 km

Kelapa Gading – Jakarta International

sudah dalam tahap peninjauan kajian

Stadium dalam fase studi kelayakan

pra-studi kelayakan, rapat teknis evaluasi

oleh PT Jakpro. Panjang lintasan kereta

pelbagai bidang, dan penetapan tim

adalah 16,4 km.

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan
Usaha (KPDBU) LRT Jakarta Fase III.
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Transjakarta
Transjakarta beroperasi sejak 2004
sebagai sistem Bus Rapid Transit (BRT)
pertama di Asia Tenggara dan Selatan

TAHUN

TAHUN

dan menjadi moda transportasi massal

RUTE

RUTE

2004

1

2012

11

2005

1

2013

12

2006

3

2014

22

2007

7

2015

39

2008

7

2016

80

2009

8

2017

109

2010

10

2018

160

2011

11

2019

247

utama di DKI Jakarta. Transjakarta
memiliki jalur lintasan terpanjang di
dunia (251.2 km) dan memiliki 260 halte
yang tersebar dalam 13 koridor dan
kini beroperasi 24 jam. Bahkan,
Transjakarta kini jauh lebih besar dari
sistem transportasi bus di Kolumbia yang
menjadi insipirasi sistem BRT tersebut.
Sepanjang tahun 2019, Transjakarta
menorehkan prestasi yang
membanggakan.Didukung dengan
kebijakan yang merupakan disinsentif

Sumber: Transjakarta

penggunaan kendaraan pribadi, seperti

Gambar 2.4

Jumlah Rute Transjakarta, 2004-2019

perluasan pembatasan mobil pribadi
dengan plat ganjil-genap, integrasi
dengan moda lainnya, Transjakarta
mencatat pertumbuhan penumpang
sebesar 39% dari tahun 2018.
TAHUN

PENUMPANG

TAHUN

PENUMPANG

2004

15.926.428

2012

111.251.687

2005

20.799.063

2013

112.522.624

2006

38.811.134

2014

111.969.896

2007

61.439.961

2015

102.950.384

2008

74.619.995

2016

123.706.857

2009

82.377.670

2017

144.869.779

2010

86.937.488

2018

188.983.489

2011

114.783.824

2019

262.694.499

Sumber: Transjakarta

Gambar 2.5

Jumlah Penumpang Transjakarta per tahun,
2004-2019
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Selain itu, integrasi antar-moda seperti
dengan MRT dan Kereta Commuter
tentunya menawarkan pengalaman
bertransportasi publik yang lebih mudah
dan cepat bagi masyarakat. Dukuh Atas
(Transjakarta – MRT – Kereta Commuter)
dan Bundaran HI (Transjakarta – MRT)
merupakan contoh integrasi antarmoda yang telah ditetapkan, sementara
pembangunan fasilitas integrasi juga
sedang diterapkan pada integasi Halte
MRT ASEAN dengan halte CSW.
Ke depannya, Transjakarta akan terus
meningkatkan armada dan jumlah rute
untuk melayani masyarakat. Diperkirakan
jumlah trayek akan ditingkatkan sebesar
36% dari angka 2019 dan armada akan
ditambah sebesar 66% untuk tahun 2020.

JUMLAH TRAYEK
Jenis Armada
Bus Kecil

Realisasi

Target 2020

Persentase

48

107

44,9%

Bus Sedang

56

78

71,8%

Bus Besar

119

163

73%

223

348

64,1%

Total Trayek

JUMLAH ARMADA
Jenis Armada

Realisasi

Target 2020

Persentase

Bus Kecil

1.193

6.360

19,6%

Bus Sedang

410

1.518

27%

1.779

2.140

83,1%

Transjakarta Cares

23

29

79,3%

Total Armada

3.458

10.047

34,4%

Bus Besar

Sumber: Transjakarta

Tabel 2.1 Jumlah trayek dan armada Transjakarta, realisasi di 2019 dan target di 2020,
dan persentase realisasi 2019 terhadap target 2020
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Mikrotrans terintegrasi dalam Jak Lingko
Mikrotrans (atau angkutan perkotaan/
angkot) adalah jaringan transportasi
terdepan dari pemukiman warga.
Akan tetapi, pelayanan yang kurang
memuaskan bagi masyarakat dan perilaku
sopir yang terkadang tidak disiplin dan
membahayakan akibat sistem kejar
setoran membuat masyarakat lebih
memilih menggunakan kendaraan pribadi
atau ojek/taksi daring.
Di tengah derasnya disrupsi teknologi
yang melanda angkot dengan

Gambar 2.6

Mikrotrans yang terintegrasi
dengan halte Transjakarta

bermunculannya transportasi daring,
Pemprov DKI Jakarta berinisiatif untuk
memberikan pelayanan maksimal
melalui pengintegrasian Jak Lingko
dalam mikrotrans di bawah manajemen
Transjakarta. Jika sebelumnya sopir
mikrotrans bekerja untuk mengejar
setoran ke pemilik kendaraan, Transjakarta
membayar sopir per-kilometer dan
memberikan bonus jika melampaui
target kilometer yang ditetapkan. Hal ini
menjamin sopir mikrotrans lebih tertib dan
nyaman dalam bekerja karena memiliki
kepastian penghasilan, termasuk BPJS
Kesehatan dan fasilitas seperti Kartu
Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk
membantu pendidikan bagi anak sopir.

KOTAK 2.1
Transportasi Publik Terintegrasi dan Tata Ruang
Tantangan-tantangan dalam berorientasi menuju
transportasi publik disebabkan faktor-faktor
yang berkaitan dengan kebijakan dan tata ruang.
Pertama, kurang terintegrasinya antar moda,
mengakibatkan ongkos first dan last mile yang
mahal. Kedua, pemukiman dan sentra-sentra
aktivitas masyarakat yang bergerak menyebar,
tidak tertata, dan tidak terintegrasi dengan moda
transportasi (berorientasi kendaraan pribadi).
Ketiga, kepemimpinan koordinasi transportasi
yang terpecah-pecah, sehingga dibutuhkan
satu koordinator/kewenangan terpusat.
Terakhir, mudahnya mengakses Jakarta dengan
menggunakan kendaraan pribadi, termasuk di
antaranya dengan melalui jalan tol.
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Selain itu, penumpang juga lebih merasa
tenang dan pasti dalam memanfaatkan
mikrotrans dikarenakan cara mengemudi
yang lebih hati-hati dan tidak ada
‘ngetem’. Skema pembayaran Jak Lingko
memungkinkan biaya transportasi tidak
lebih dari Rp. 5.000 dalam sekali jalan
di rentang tiga jam pemakaian angkot
maupun Transjakarta. Saat ini biaya
transportasi menggunakan mikrotrans Jak
Lingko masih ditetapkan sebesar Rp. 0
selama periode uji coba.
Komitmen untuk peningkatan pelayanan
mikrotrans diwujudkan melalui
sertifikasi pengemudi yang berlangsung
dengan cukup sukses. Sepanjang 2019,
Disnakertrans Pemprov DKI Jakarta
berhasil mengadakan pelatihan
pengemudi SIM A dan SIM A Umum di
lima Sudin Tenaga Kerja tiap Kotamadya
dengan capaian 100% realisasi. Sebanyak
2.470 orang memperoleh pelatihan
untuk SIM A dan 125 orang memperoleh
pelatihan untuk SIM A Umum. Ke
depannya, untuk mengejar target 100%
jaringan angkot Jak Lingko di tahun
2022 untuk sekitar 15.000 sopir angkot,
sertifikasi akan melibatkan banyak pihak
di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas
Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, PT
TransJakarta, Kementerian Perhubungan,

Sumber: Dishub DKI Jakarta

dan Polda Metro Jaya.
Gambar 2.7

Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Tahun 2019
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Gambar 2.8 Desain Halte Integrasi CSW - ASEAN

Pembangunan infrastruktur integrasi dan revitalisasi terminal
Seperti yang telah dijelaskan dalam

Revitalisasi Terminal Bus juga dilakukan

beberapa contoh dalam tiap moda,

untuk memastikan transit antar-moda

integrasi adalah semangat yang selalu

berjalan secara mudah dan efisien.

menjadi pegangan dalam perancangan

Revitalisasi terminal yang sedang

sarana transportasi publik di DKI Jakarta.

dilakukan saat ini adalah Terminal

Pengintegrasian halte Transjakarta dan

Kampung Rambutan yang direncanakan

Stasiun MRT di Bundaran HI; Stasiun MRT,

mampu mengakomodasi transportasi dari

stasiun Commuterline, stasiun Kereta

Bus antar-kota antar-provinsi dan dalam-

Bandara (Railink), dan halte Busway di

provinsi, mikrotrans (Jak Lingko), LRT, Bus

Dukuh Atas (selanjutnya menjadi TOD

Transjakarta, dan Taman Parkir Transit

dengan menggabungkan stasiun LRT

(Park and Ride). Revitalisasi direncanakan

Jabodetabek); Halte Transjakarta CSW

menelan biaya 120 miliar rupiah dan

– MRT ASEAN; Stasiun LRT Velodrome

diharapkan rampung di 2020 sehingga

dengan Halte Transjakarta Pemuda

bisa beroperasi di 2021. Sementara

Rawamangun, merupakan contoh

itu, evaluasi standar pelayanan dan

integrasi yang sudah dilakukan

pemeliharaan juga dilakukan terhadap

secara fisik.

terminal-terminal utama DKI Jakarta, baik
tipe A maupun tipe B. Selain Terminal
Kampung Rambutan, Pemprov juga
berencana untuk merevitalisasi Terminal
Blok M setelah kontrak dengan pengelola
habis di 2022.
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KOTAK 2.2
Paradigma Integrasi yang Holistik
Masalah integrasi dapat dibagi menjadi dua

Idealnya, pemilihan titik stasiun perlu diselaraskan

macam. Pertama, masalah yang terjadi akibat tidak

dengan kondisi distribusi dan pertumbuhan

terintegrasinya antar moda, di antaranya adalah

penduduk terkini.

fragmentasi dalam transportasi dimana setiap
perpindahan moda yang berjarak lebih dari 500

Dengan penerapan integrasi yang bersifat holistik,

meter, penumpang akan menggunakan ojek atau

diharapkan DKI Jakarta mempu meningkatkan

taksi yang tentunya menciptakan kemacetan baru

pelayanan transportasi umum hingga menambah

dan menghabiskan waktu dan biaya perjalanan.

jumlah pengguna transportasi umum. Dengan

Integrasi antar-moda yang baik akan memfasilitasi

melakukan intergrasi, diharapkan rata-rata waktu

perpindahan moda yang terjangkau dengan jalan

tempuh dalam aktivitas sehari-hari bisa turun

kaki tidak sampai 500 meter, sehingga tidak

secara signifikan dan jumlah pengguna transportasi

menciptakan ‘traffic’ baru. Kedua, transportasi

publik meningkat drastis per tahun 2023.

yang tidak terintegrasi dengan kawasan
pemukiman dan aktivitas warga, dimana jaringan
transportasi massal saat ini hanya menjangkau
20,49% wilayah dan 26,77% penduduk DKI Jakarta.

Proyeksi Capaian Transportasi Tanpa Integrasi dan Terintegrasi

Tanpa Integrasi

Terfragmentasi

Tarif, tiket, jadwal, rute,
dan transfer antar moda

90

min

Rerata waktu tempuh

2.5 juta
(pertumbuhan 7%)

Rerata jumlah pengguna per hari
(Kondisi 2019: 1,9 juta
pengguna per hari)

Terintegrasi

Terintegrasi

Tarif, tiket, jadwal, rute,
dan transfer antar moda

40-60
min

Rerata waktu tempuh

3.7 juta
(pertumbuhan 18%)

Rerata jumlah pengguna per hari
(Kondisi 2019: 1,9 juta
pengguna per hari)

Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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Sumber: Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.9 Desain revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pengintegrasian pembayaran
melalui Jak Lingko dan
perkembangan satu
pembayaran EFC
Interoperabilitas antar moda amat lah
penting dalam mendukung integrasi.
Kartu Jak Lingko saat ini sudah
bermanfaat untuk digunakan pada
Transjakarta, MRT, LRT, dan mikrotrans
Jak Lingko. Akan tetapi pemanfaatan
uang elektronik (Electronic Fare Collection
– EFC) masih belum mencapai potensi
maksimalnya. Selain membantu integrasi,
penggunaan EFC yang optimal akan
berguna dalam penyaluran subsidi/ Public
Service Obligation (PSO) transportasi/
subsidi lainnya secara tepat guna,
memudahkan masyarakat dalam
pembayaran, juga sebagai basis big data
yang bisa digunakan sebagai
analisa kebijakan.
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Selain untuk transportasi, EFC juga
memiliki potensi yang besar untuk
pembayaran pelayanan retail, hiburan,
perumahan, pendidikan, dan kesehatan
(lihat Gambar 2.10).
Saat ini di Pemprov DKI Jakarta sedang
melakukan pengkajian mengenai
utilisasi sistem EFC universal yang ingin
diimplementasikan dengan beberapa
alternatif skema dengan segala kelebihan
dan kekurangannya:
(1) menggunakan ekosistem kartu bank;
(2) membuat ekosistem baru
transportasi di Jakarta;
(3) bekerja sama dengan ekosistem baru.

LAYANAN
KESEHATAN

LAYANAN TRANSPORTASI

LAYANAN RETAIL

P

Warga DKI | Warga Lanjut Usia
Rakyat Kurang Mampu | Siswa

Fasilitas
Perawatan
Puskesmas

Mobil Pribadi | Transportasi Publik (KA & Bus)
Pembayaran Bahan Bakar | Pembayaran Parkir
Pembayaran Akses Jalan Tol

LAYANAN
PERUMAHAN

LAYANAN PERUMAHAN

LAYANAN HIBURAN

Pembayaran Air/Listrik &
Kebutuhan Rumah Tangga
Absensi/Akses Rusun

Sarana Rekreasi Dan Hiburan
Pembayaran Hiburan Layar Lebar
Pembayaran Makanan Restoran

Absensi/Akses Sekolah
Belanja Alat Tulis

Belanja di
Pasar Swalayan

Gambar 2.10 Potensi penggunaan EFC
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Kebijakan pendukung integrasi
Taman Parkir Transit (Park and Ride)

Revitalisasi Trotoar

Selain menggunakan pendekatan

Integrasi antar-moda tak akan terealisasi

penjemputan pemakai jasa transportasi

tanpa adanya keamanan dan kenyamanan

publik hingga ke pemukiman, Pemprov

dalam berjalan kaki. Oleh sebab itu,

DKI Jakarta memberikan opsi pemakai

revitalisasi trotoar harus dikerjakan

jasa untuk memakai kendaraan pribadinya

dengan serius sebagai penunjang maupun

hingga titik tertentu. Ini merupakan

disinsentif untuk menggunakan kendaraan

kebutuhan, terutama bagi pemakai yang

pribadi ketika berpindah tempat. Dalam

berasal dari luar DKI Jakarta, dimana

melaksanakan revitalisasi trotoar dan

wewenang pelayanan Pemprov DKI

bangunan pelengkap jalan, Pemprov DKI

Jakarta untuk menyentuh pemukiman

Jakarta menerapkan prioritas di tahun

cukup terbatas.

2019 pada dua zona. Zona pertama adalah
Jakarta Pusat yang meliputi Jl. Kramat

Fasilitas Taman Parkir Transit yang

Raya-Jl. Salemba Raya, Jl. Cikini Raya –

bersifat sementara saat ini terdapat di

Jl. Pegangsaan Timur - Jl. P. Diponegoro.

parkir MRT Lebak Bulus dan Fatmawati,

Zona Jakarta Selatan meliputi revitalisasi

dengan beberapa peningkatan kapasitas

pada Jl. Prof. Dr. Satrio dan Jl. Kemang

dilakukan pada Terminal Kampung

Raya – Jl. Kemang I- Jl. Bangka Raya –

Rambutan. Pembangunan fasilitas Taman

Jl. Kemang Selatan.

Parkir Transit yang permanen dan dengan
kapasitas lebih besar akan di tahun 2020
di Lebak Bulus dan Fatmawati.
Mengingat Taman Parkir Transit adalah
fasilitas di periferal kota, kerjasama
dengan beberapa daerah penyangga
sudah diinisiasi. Kerjasama tersebut di
antaranya melalui hibah Pemprov DKI
kepada Pemkot Bekasi untuk membangun
Taman Parkir Transit di alun-alun kota
dan diselesaikannya persiapan lelang di
2019, sementara Kabupaten Bekasi juga
menunjukkan ketertarikannya dan saat
ini sedang persiapan Studi Kelayakan
(Feasibility Studies) dan Desain Rekayasa
Terinci (Detailed Engineering Design).
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Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Gambar 2.11 Peta Revitalisasi Trotoar Jl. Kramat Raya-Jl. Salemba Raya,
Jl. Cikini Raya – Jl. Pegangsaan Timur - Jl. P. Diponegoro (warna merah)

Cikini dan Kramat Raya:
Koridor Interaksi dan Kreasi Seni-Budaya
Pemprov DKI Jakarta mengerjakan
Revitalisasi Trotoar Kawasan Cikini,
Jl. Kramat Raya, dan Jl. Salemba Raya.
Penataan Kawasan melalui kebijakan
pada keberpihakan ruang bagi pejalan
kaki dengan fitur 100 m jalur trotoar
ekspresi kreativitas, spot seni dan budaya,
akses baru menuju Stasiun Cikini, integrasi
dengan halte baru bus pengumpan
Transjakarta dan melengkapi trotoar
sepanjang 9,4 km (dua sisi jalan) dengan
ubin pemandu, bolar, bangku, wayfinding
sesuai konsep complete street. Saat ini
trotoar baru sudah bisa dinikmati warga.
Trotoar Kawasan Cikini, Jl. Kramat Raya,
dan Jl. Salemba Raya sebagai koridor
interaksi dan Kreasi seni budaya
untuk komunitas.

Gambar 2.12
Suasana trotoar terkini di Jl. Cikini Raya
Foto: @rachmatmukti
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Kemang:
Kampung Kreatif Ramah Pejalan Kaki
Penataan fasilitas jalur pejalan kaki
dan fitur ruang publik pada Koridor
Kemang akan mendorong terwujudnya
visi pengembangan Kawasan Kemang
sebagai “Kampung Kreatif Ramah Pejalan
Kaki”. Berada pada lokasi strategis jalur
perlintasan penghubung pusat kegiatan
utara dengan selatan, Kemang diharapkan
menjadi kawasan urban (urban place)
yang menarik, dinamis, dan berkarakter,
dengan penempatan spot-spot untuk
street art performance, street furniture
untuk menambah interaksi warga. Selain
itu, trotoar baru juga harmonis dengan
alam dengan pemanfaatan jalur hijau
sebagai elemen untuk meresapkan air
permukaan (run-off water), penambahan
jenis pohon, perdu dan ground cover.
Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Gambar 2.13 Peta Revitalisasi Trotoar
Jl. Kemang Raya – Jl. Kemang IJl. Bangka Raya – Jl. Kemang Selatan
(warna biru)

Gambar 2.14
Suasana trotoar terkini di Jl. Kemang Raya
Foto: @wibisono.ari
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Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Gambar 2.15 Peta Revitalisasi Trotoar Jalan Prof. Dr. Satrio – Jalan Casablanca (warna biru)

Satrio: Koridor Bisnis yang Berorientasi

konektivitas moda transportasi MRT -

pada Pejalan Kaki

LRT - feeder Trans Jakarta;

Dengan mengusung konsep Koridor Bisnis

penerapan konsep trough traffic bagi

yang Berorientasi Pada Pejalan Kaki

pejalan kaki dan pesepeda di jalur

penataan trotoar sepanjang Jalan Prof.

trotoar dan median jalan;

Dr. Satrio – Jalan Casablanca memiliki

pemanfaatan median jalan untuk

beberapa fitur di antaranya:

ruang terbuka dan aktivitas seperti
bike park, skate park, art space, area
istirahat, ruang perpustakaan dan
bermain anak;
memaksimalkan penambahan
tetumbuhan dan mengoptimalkan
ruang hijau sebagai fungsi resapan
dengan konsep Bio-Retention;
melengkapi trotoar dengan panjang
total 5,6 km di kedua sisinya akan
dilengkapi dengan ubin pemandu;
bollard; bangku; penunjuk arah; dan
pelican cross untuk mempermudah
perpindahan pejalan kaki dari samping
ke tengah.

Gambar 2.16
Suasana terkini trotoar Jl. Dr. Satrio
Foto: @jakarta.awesome
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Electronic Road Pricing (ERP)

Perusahaan Patungan PT Moda Integrasi
Transportasi Jabodetabek

Kebijakan dari sisi ‘push factor’ untuk
penggunaan transportasi publik yang

Komitmen terhadap integrasi tidak

tidak kalah penting adalah Jalan Berbayar

terbatas pada masalah-masalah teknis,

Elektronik (Electronic Road Pricing - ERP).

melainkan juga terhadap isu-isu tingkat

Akan tetapi terdapat beberapa masalah

tinggi yang seringkali bersinggungan

hukum yang harus diperbaiki oleh periode

seperti wewenang pusat – daerah yang

ini untuk memastikan legalitas ERP.

kerap menghambat berjalannya integrasi.

Untuk itu perlu disusun terlebih dahulu

Setelah melalui komunikasi yang intensif,

Peraturan Daerah tentang Jalan Berbayar

akhirnya pada 10 Januari 2020 Pemerintah

Elektronik dan kebijakan turunanannya

Provinsi DKI Jakarta, Kementerian BUMN,

berupa Peraturan Gubernur dan

dan Kementerian Perhubungan mendirikan

Keputusan Gubernur.

perusahaan patungan bernama PT Moda
Integrasi Transportasi Jabodetabek yang

Untuk ke depannya, pengadaan sistem

merupakan gabungan PT MRT Jakarta dan

ERP dilaksanakan dengan mekanisme

PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai

pengadaan barang/jasa pemerintah

tindak lanjut dari penandatanganan

berdasarkan Perpres No. 16/2018 tentang

Head of Agreement (HoA) di tanggal

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

9 Desember 2019.

serta menggunakan APBD untuk
pembangunannya, dengan Badan

Dengan penggabungan ini, diharapkan

Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemprov DKI Jakarta dapat memimpin

(BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta sebagai

semua integrasi yang sebelumnya

pelaksana lelang. Pada tahun 2020 telah

merupakan kewenangan PT KAI. Fase

dilakukan penganggaran untuk kaji ulang

awal di 2020 dimulai dengan penyusunan

Feasibility Study (FS), Detail Engineering

kajian integrasi penyelenggaraan KA

Design (DED), dan Analisa Dampak

yang meliputi studi kelayakan terkait

Lingkungan dan Manajemen Rekayasa

penyelenggaraan KA Jabodetabek dan

Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik.

pengembangan TOD. Selain itu, judi
dikerjakan penataan stasiun terintegrasi
untuk 72 stasiun, termasuk kereta api
bandara, dan kereta komuter, dengan
tahap 1 meliputi Stasiun Senen, Juanda,
Tanah Abang dan Sudirman. Menyusul di
tahap 2 di antaranya Stasiun Manggarai,
Palmerah, Gambir, dan Gondangdia.
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Sumber: Suara.com

Gambar 2.17 Penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham Pendirian Perusahaan Patungan
PT. Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek

Selain itu, keberadaan perusahaan

Sejak dalam pewacanaan, pendirian

patungan juga akan mempermudah

perusahaan patungan dimana saham

perencanaan dan eksekusi dalam proyek

mayoritas dimiliki oleh Pemprov DKI

lingkar layang (elevated loopline) yang

Jakarta memiliki beberapa keuntungan

dalam rencananya akan mengelevasi rel

dalam penyusunan transportasi

kereta milik PT KAI untuk memperlancar

yang terintegrasi.

lalu lintas baik jalan raya maupun kereta
api di persimpangan. Ini diharapkan secara
signifikan akan meningkatkan kecepatan
kereta, yang akan berimbas pada kenaikan
kapasitas pelayanan kereta api, selain
melancarkan transportasi di jalan raya.
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PEMERINTAHAN
Untuk mampu menuntaskan program-

maupun peningkatan kualitas pelayanan

program Pemerintah Daerah, TGUPP

berupa implementasi Cepat Respon

melalui sub-bidang Pemerintahan

Masyarakat (Citizen Relation Management

membantu Pemprov DKI Jakarta untuk

– CRM) yang terintegrasi dengan Jakarta

melakukan terobosan-terobosan yang

Smart City.

diharapkan mampu meningkatkan
efektivitas birokrasi, efisiensi anggaran,

Insentif Performa ASN dengan

dan optimalisasi pelayanan sehingga

pengukuran kinerja yang diselaraskan

mampu menjawab tantangan dan

dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan

permasalahan warga Jakarta sesuai

Dalam rangka memberikan insentif bagi

dengan perkembangan zaman. Mengingat

ASN untuk meningkatkan kinerjanya,

pemerintahan melingkupi seluruh sumber

dilakukan perubahan sistem dalam

daya manusia di Pemprov DKI Jakarta,

penyaluran Tunjangan Kinerja Daerah

peningkatan kinerja di sub-bidang ini akan

(TKD). Sejak 2019, TKD yang dicairkan

berdampak langsung dan terkait dengan

kepada ASN memiliki bobot penilaian

kinerja pada semua unit pemerintahan

terhadap kinerja dan pencairan yang

hingga yang terkecil.

disesuaikan dengan kinerja bulanan.
Pembobotan kinerja dapat dilihat

Peningkatan Pelayanan
Masyarakat melalui Insentif
Performa pada ASN dan
aplikasi CRM
Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya-

pada tabel 2.2.
Besaran TKD sendiri akan mengikuti
Permenpan nomor 34 tahun 2011 tentang
pedoman evaluasi jabatan. Kebijakan
terhadap serapan anggaran dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

upaya untuk meningkatkan efektivitas
birokrasi dalam melayani warga.
Beberapa inisiatif dilakukan dari sisi
peningkatan performa ASN melalui
insentif kinerja,

1.

Bulan pertama tidak tercapai,
TKD ditahan 25%

2. Bulan ke dua tidak tercapai,
TKD ditahan 50%
3. Bulan ke tiga tidak tercapai,
TKD ditahan 75% dan
TKD bulan pertama 25% hilang.
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Jabatan
Pejabat
Pimpinan Tinggi

Pejabat Administrator
dan Pengawas

Jabatan Pelaksana

Indikator

Persentase

Key Performance Index (KPI)
Tindak Lanjut Rapat Pimpinan
Tindak Lanjut Aduan
Masyarakat melalui CRM
Serapan Anggaran

60%
10%
10%

KPI
Input Aktivitas
Tindak Lanjut Aduan
Masyarakat melalui CRM
Serapan Anggaran

40%
20%
10%

Input Aktivitas
Perilaku
Serapan Anggaran

60%
20%
20%

20%

10%

Tabel 2.2 Pembobotan Kinerja sebagai bahan perhitungan Tunjangan Kinerja Daerah

Dalam aplikasinya di tahun 2019, sistem

1.

ini berjalan dengan cukup efektif dan

2. Qlue

meningkatkan performa birokrasi. Akan

3. SMS ke 0811272206

tetapi berdasarkan hasil evaluasi

4. Surel ke dki@jakarta.go.id

kebijakan, masih diperlukan adanya

5. Facebook Pemprov DKI Jakarta

penyesuaian untuk di tahun 2020

6. Twitter di @dkijakarta

mengingat capaian dari tiap SKPD

7.

memiliki kriteria yang tidak hanya
berbasis serapan anggaran.

JAKI (Jakarta Kini)

Website Balai Warga
(www.jakarta.go.id)

8. Lapor 1708
9. Pengaduan di Pendopo Balai Kota
(Tim Respon Strategis)

CRM sebagai pengukur kinerja yang
terintegrasi dengan Jakarta Smart City

10. Pengaduan di Kantor
Inspektorat Inspektorat

Pengaplikasian teknologi informasi

11. Pengaduan di Kantor Walikota

diterapkan dalam pelayanan aduan

12. Pengaduan di kantor kecamatan

masyarakat dalam skema Cepat Respon

13. Pengaduan di kantor kelurahan

Masyarakat (CRM). Integrasi CRM sendiri

14. Media Sosial Gubernur

sudah dilakukan di tahun 2017. Saat ini,
pengaduan masyarakat dapat di lakukan
melalui 14 kanal, di antaranya:

Beberapa evaluasi terhadap kendala
yang dihadapi yang dilakukan di 2019,
dalam penerapan CRM dapat dilihat
pada tabel 2.3.
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Kendala

Rencana Pengembangan
Perlu sosialisasi lebih massif melalui
berbagai metode dan media

Data dari Diskominfotik menunjukkan
sekitar 60% warga belum tahu minimal
1 dari 12 kanal pengaduan yang ada

Loket/petugas pengaduan di
kelurahan stand by setiap hari
Nomor ponsel untuk SMS pengaduan
dibuat lebih simpel dan mudah
diingat (misal: 0811 021 021)

Masyarakat yang tidak familiar dengan
teknologi hanya punya akses terhadap
pengaduan di akhir pekan (Sabtu di
kecamatan dan Minggu di kelurahan)

Penerapan kebĳakan komponen TL
Pengaduan Masyarakat pada TKD
eselon 3 dan 4

Masih ada SKPD yang respons time
nya belum optimal

Tabel 2.3 Kendala dan Rencana Pengembangan terkait CRM

Ada pun, CRM yang dihimpun sepanjang

Adopsi JSC pada CRM menurunkan rata-

tahun per Desember 2019 adalah sebesar

rata waktu penyelesaian laporan secara

131.342 laporan. Dari jumlah tersebut,

signifikan dari 55 hari ke 9,4 hari per

93,5% mampu diselesaikan di tahun

laporan. Detail mengenai pelaporan dapat

2019. Jumlah ini meningkat pesat dari

dilihat dalam tabel 2.4.

angka 2018 yang tercatat sebesar 88.806
laporan (dan 87% terselesaikan).

Indikator
Total Laporan
Total Laporan Terselesaikan di 2019
% Laporan Terselesaikan di 2020
Waktu Rata-rata Laporan Terselesaikan
(dalam Hari)
5 Laporan Teratas:

1.
2.
3.
4.
5.

2018

2019

102.054
88.806
87%
55

131.342
122.815
94%
9,4

Iklan Liar
Sampah
Parkir Liar
Cegah Banjir
Jalan Rusak

1.
2.
3.
4.
5.

Sampah
Pelanggaran Perda/Pergub
Parkir Liar
JPO dan/atau Halte
Pohon

Sumber: Pemprov DKI Jakarta
Keterangan: Perhitungan waktu rata-rata laporan terselesaikan menggunakan rata-rata dengan bobot (weighted average)

Tabel 2.4 Indikator-indikator CRM 2018-2019
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Jakarta Smart City
Adopsi teknologi informasi pada sistem
manajemen perkotaan adalah hal yang
tidak dapat dihindari dan menentukan
daya saing suatu kota maupun negara.
Kemajuan dalam revolusi industri ke-4
merupakan hal yang perlu dimanfaatkan
oleh baik pelaku bisnis maupun
pemerintah. Kesempatan ini diambil oleh
Pemprov DKI Jakarta yang mengusung
gagasan City 4.0, dimana pemerintah
memposisikan diri sebagai kolaborator,
sementara masyarakat adalah co-creator,
meninggalkan paradigma lama penghuniadministrator, konsumen-penyedia jasa,
maupun peserta-fasilitator.

Warga adalah:
Pemerintah kota adalah:
Interaksinya adalah:

City 1.0

City 2.0

penghuni
administrator
sosialisasi

konsumen
penyedia jasa
konsultasi

City 3.0
peserta
fasilitator
partisipasi

City 4.0
co-creators
kolaborator
kolaborasi

Sumber: Kajian Pemprov DKI Jakarta

Tabel 2.5 Paradigma City 4.0
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Implementasi dalam kolaborasi di

Sepanjang 2019, Pemprov DKI Jakarta

antaranya adalah mengajak pelaku

telah melakukan pendekatan-pendekatan

bisnis maupun masyarakat sipil dalam

kepada perusahaan-perusahaan yang

penyelesaian masalah perkotaan. Dalam

merupakan ‘champion’ dari masing-

Smart City khususnya, perusahaan yang

masing bidang bisnis. Tabel 2.6

berkecimpung di bidang teknologi menjadi

menunjukkan kemungkinan bidang

ujung tombak penguasaan basis data

kolaborasi yang saat ini sedang dikaji

konsumen yang juga merupakan warga

bersama co-creators ini.

DKI Jakarta, pembiayaan elektronik,
dan penguasaan teknologi sensorik
yang bisa memberikan manfaat bagi
Pemprov baik dalam mendapatkan data,
menganalisanya, dan menghasilkan
solusi yang berbasis data dan alternatifalternatif kebijakan yang aktual.

CO-CREATORS

Tantangan Kota

GRAB

GOJEK

NODEFLUX

BOTIKA

BUKALAPAK

TOKOPEDIA

SHOPEE

JAKARTA AMAN

DUIT HAPE

Transportasi
Kesejahteraan Sosial
Ekonomi (kecil)
Kesehatan
Penerimaan Daerah
Distribusi Bantuan Sosial
Pemberdayaan Masyarakat
Keamanan & Keteraturan
Analisa Perencanaan Kota
Layanan Masyarakat
CO-CREATORS

Tantangan Kota

HALODOC

Transportasi
Kesejahteraan Sosial
Ekonomi (kecil)
Kesehatan
Penerimaan Daerah
Distribusi Bantuan Sosial
Pemberdayaan Masyarakat
Keamanan & Keteraturan
Analisa Perencanaan Kota
Layanan Masyarakat
Sumber: Jakarta Smart City

Tabel 2.6 Kolaborasi Jakarta Smart City dengan co-creators
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Gambar 2.18 Lounge Jakarta Smart City

Bentuk kolaborasi yang dijajaki tidak

Ke depannya, Jakarta Smart City

terbatas dalam lingkup bidang yang

mempersiapkan rencana aksi yang akan

secara tradisional dikuasai co-creator,

diselesaikan pada 2020, meliputi:

melainkan lebih dimana potensi-potensi
analisa data yang dikuasai co-creator
dapat bermanfaat bagi kebijakan publik.
Sebaliknya, co-creators mendapatkan
dukungan Pemprov dalam integrasi
pelayanan di aset-aset milik Pemprov.
Sebagai contoh, Grab dan Gojek akan
membantu dalam pengintegrasian UMKM

a. Smart collaboration;
b. Integrasi portal jakarta.go.id;
c.

d. Operasionalisasi chatbot;
e. Kolaborasi antara JSC dengan sektor
swasta (start up) dan masyarakat
f.

Prasarana Co-Working Space, Living

Terpadu - PKT) ke dalam sistem
Pemprov menyediakan fasilitas promosi
di ruang publik melalui festival makanan
di lokasi-lokasi yang dinaungi Pemprov
seperti taman-taman besar.

Penyusunan Regulasi Ruang Lingkup
Tata Cara dan Standarisasi Sarana dan

Binaan (Pengembangan Kewirausahaan
pengantaran makanan daring, sementara

Pembentukan smart city council;

Lab, Startup Hub DKI Jakarta
g. Integrasi sistem ke dalam
Jakarta Satu;
h. Evaluasi sistem Jakarta Satu
i.

Optimalisasi dashboard program
prioritas sebagai basis pengambilan
keputusan (8 dashboard);

j.

Pembangunan dan pengembangan
dashboard investasi publik, pelayanan
kependudukan, pelayanan perizinan
dan non-perizinan, pelayanan
kesehatan, pelayanan pemakaman,
pelayanan bidang kepekerjaan umum.
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SARANA & PRASARANA KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
Dalam menjalankan roda pemerintahan,

seperti Manila (sekitar 58%), New Delhi

Pemprov DKI memiliki keberpihakan

(sekitar 65%), maupun Ho Chi Minh City

terhadap kesetaraan akses, baik itu dari

(sekitar 84%). Tentu kota besar lain seperti

sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Sub-

Shanghai, Seoul, Tokyo, Hong Kong dan

bidang Sarana dan Prasarana Kota dan

Singapure meninggalkan jauh dengan

Lingkungan Hidup TGUPP memberikan

100% jaringan perpipaan. Padahal, Jakarta

dukungan kepada Pemprov DKI dalam

memiliki 13 sungai yang bermuara di

menentukan dan melaksanakan

wilayahnya dengan curah hujan yang

kebijakan-kebijakan strategis yang erat

tinggi sebagai kota di wilayah tropis.

kaitannya dengan kesetaraan akses
terhadap kebutuhan utama masyarakat.

Pengelolaan air yang tidak terintegrasi
adalah salah satu dari akar permasalahan

Pengelolaan Air Minum

ini. Untuk mengatasi permasalahan ini,
Pemprov DKI Jakarta mangajukan suatu

Kebutuhan air minum di DKI Jakarta

konsep Integrated Water Resources

menjadi prioritas bagi Pemprov DKI

Management (IWRM) dengan naturalisasi.

Jakarta. Bahkan dengan PDRB per kapita

Konsep ini merupakan integrasi dari

Rp 248, 31 juta (setara US$ 17,44 ribu,

peruntukan lahan di bantaran sungai

masuk golongan negara maju), Jakarta

sebagai dataran banjir, menjadikan

belum memenuhi 100% air minum

kantong air di daerah aliran sungai

warganya. Tercatat, baru 60% warga

sebagai pengontrol banjir dan pemasok

yang menikmati air minum berkualitas

air, seperti kolam retensi/detensi,

melalui PAM dan air tanah, dengan 60% di

sekaligus mengarahkan permukiman

antaranya memanfaatkan air tanah yang

sekitar sungai untuk mampu beradaptasi

memiliki dampak penurunan permukaan

dengan banjir. Adapun IWRM yang akan

tanah (land subsidence) di DKI Jakarta.

dilakukan oleh Pemprov adalah melalui

Menurut Water Knowledge Center, ADB,

(1) Bangunan melalui Reklamasi Air dan

dibandingkan dengan kota lain di Asia,

(2) Revitalisasi Sungai/Waduk.

jaringan perpipaan air Jakarta yang masih
sekitar 50%, di bawah kota Asia lain
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Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

2019-2020

2021-2025

2026-2030

RO Portable
Lokasi: Rumah Pompa Dinas SDA

SPAM Jatiluhur 1

Rain Water Harvesting

Air Curah Tirta Banten

Lokasi: Rumah Pompa

IPA Pejaten/Ciliwung

SPAM Hutan Kota Penjaringan

IPA W. Marunda

SPAM Daan Mogot

IPA Situ Babakan

BWRO Eksisting

SPAM Karian
SPAM Jatiluhur 2

SPAM Buaran 3

IPA W. Ancol

IPA Pesanggrahan

IPA Pluit
IPA Kamal

Target: 63,24%

84,27%

100%

Sumber: TGUPP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.19 Strategi Penanganan Layanan 100%

Dalam mengejar 100% cakupan air bersih,

Di tahun 2020, Pemprov merencanakan

Pemprov DKI Jakarta menetapkan target

ground breaking pembangunan SPAM

jangka pendek (2019-2020, target 63%),

Jatiluhur, pengoperasian 200 kios air di

jangka menengah (2021-2025, target

kampung-kampung prioritas, penyusunan

84%), dan jangka panjang (2026-2030,

Pergub subsidi air bersih, revisi Perda

target 100%). Program-program tersebut

pelayanan air minum, privatisasi pada

dapat dilihat pada Gambar 2.19.

instalasi pengelolaan air minum, dan
Pergub pengendalian air tanah yang akan

Selain melalui IWRM, pemenuhan

menaikkan tarif air tanah. Kolaborasi

kebutuhan air minum sebagai kebutuhan

dengan swasta akan diterapkan terbatas

dasar warga tetap harus dilakukan melalui

pada unit produksi pada instalasi

Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM),

pengelolaan air minum berdasarkan

dimana pada tahun 2019, tercapai cukup

PP 122/2015.

signifikan dan menjadi fundamental bagi
pembangunan ke depan.
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PENGELOLAAN BERDASARKAN PKS 1998
Unit Air Baku

Unit Produksi
Instalasi
Pengelolaan
Air Minum

Reservoir
Sistem Pompa

1998 - 2018

Unit Distribusi

Unit Pelayanan

Jaringan
Perpipaan

Penetapan Tarif
Penagihan

PALYJA + AETRA

PENGELOLAAN SPAM BERDASARKAN PP 122/2015
Unit Air Baku

Unit Produksi
Instalasi
Pengelolaan
Air Minum

Reservoir
Sistem Pompa

2019 - 2023

PAM

Unit Distribusi

Unit Pelayanan

Jaringan
Perpipaan

SWASTA

Penetapan Tarif
Penagihan

PAM

Due Dilligence +
Legal Opinion
2023 - 20xx
Cash

Non-Cash

Loan
PAM
Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan PKS 1998 dan PP 112/2015

Gambar 2.20 Pengelolaan Air Minum

Pengelolaan Air Limbah
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) merupakan prioritas
bagi Pemprov untuk menjamin
lingkungan yang lebih sehat dan layak
bagi masyarakat. Berdasarkan RPJMD
DKI Jakarta 2018-2022, peningkatan
layanan limbah domestik ditargetkan
mencapai 30%.
Kondisi pengelolaan air limbah domestik
di DKI Jakarta masih dalam tahap yang
belum memuaskan. Permasalahan
tersebut di antaranya adalah sanitasi
yang tidak aman meliputi tangki septik
yang bocor mencapai 50%,10 perilaku
buang air besar sembarangan yang
masih dilakukan oleh 172 ribu KK (5.17%
populasi DKI Jakarta) dikarenakan
keterbatasan jamban dan tangki septik,11
juga 36.000 rumah tangga yang belum
memiliki jamban.12
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11

Sumber: PD PAL Jaya
Data Kemenkes

Jakarta Satu, pendataan
Dasawisma PKK tahun 2019
12
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Dalam jangka menengah, Pemprov

Pengelolaan air limbah domestik di DKI

berfokus pada sasaran-sasaran yang

Jakarta dibagi dalam tiga strategi:

mampu memperlambat laju pencemaran

(1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Daerah

limbah domestik sebelum terciptanya

– Terpusat (SPALD-T);

suatu sistem pengelolaan limbah

(2) Sub-Daerah Aliran Sungai (SUB DAS);

perkotaan yang mapan. Fokus saat

(3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Daerah

ini adalah mempercepat pelayanan

– Setempat (SPALD-S). Detail mengenai

air limbah domestik grey water (non-

strategi pengelolaan air limbah domestik

kakus) dan black water (kakus) hingga

hingga 2022 dapat dilihat di Gambar 2.21.

sebelum sistem perpipaan perkotaan
(Jakarta Sewerage System - JSS) selesai,
mengkonversi tangki septik konvensional
yang semula hanya mengolah black water
saja menjadi black dan grey water, dan
mengurangi pencermaran grey water di
badan-badan air.

Sumber: PD PAL Jaya (2018); BPLHD DKI Jakarta (2013), RPJMD 2017-2022

Gambar 2.21 Pengelolaan Air Limbah Domestik
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Dalam menjalankan program pengelolaan

Pembangunan Jakarta Sewerage System

air limbah domestik, baik proses

(JSS) dan sanitasi zone 1

SPALD-T maupun SPALD-S dilakukan
secara simultan. Hal ini dikarenakan

Secara keseluruhan, JSS didesain

proses pembangunan JSS memiliki

untuk menangani pengolahan limbah

tantangan yang cukup memakan waktu

domestik di 15 zona dengan prioritas

pengerjaan, sementara itu solusi taktis

pada zona 1 (wilayah pusat dan utara)

untuk memperbaiki kualitas lingkungan

dan 6 (wilayah barat). Zona 1 merupakan

dapat dilakukan sesegera mungkin

sistem pengelolaan limbah yang meliputi

seperti membangun interceptor yang

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),

mengumpulkan grey water sebelum

sistem perpipaan, sambungan rumah

masuk ke sungai dan dialirkan ke IPAL

dengan cakupan wilayah seluas 4.901

(strategi Sub DAS). Ke depannya, kita

Ha. IPAL Zona 1 akan beroperasi di Pluit

berharap pada akhirnya tercipta integrasi

dengan kapasitas rata-rata 198.000 m2

SPALD-T dan SPALD-S di seluruh

per hari.13

DKI Jakarta.
Per November 2019, pembangunan IPAL
di zona 1 memasuki proses dokumen
lelang di Kementerian PUPR. Detailed
Engineering Design (DED) sebagai
pedoman pembangunan IPAL dan
jaringan perpipaan sudah selesai sehingga
konstruksi diharapkan bisa dilaksanakan
di 2020. Pembangunan zona 1 menyedot
investasi sebesar Rp. 9,87 trilyun terdiri
dari Rp. 7,70 triliun dari APBN (dengan
pinjaman melalui JICA) dan Rp. 2,1 triliun
dari APBD DKI Jakarta.

https://kppip.go.id/proyekprioritas/air-dan-sanitasi/
pengolahan-air-limbah-jakarta/
13
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Pembangunan JSS zona 6

Pembangunan JSS zona 2,5,8

Selain zona 1, Pembangunan JSS juga

Pembangunan JSS untuk zona 2, 5,

diprioritaskan untuk zona 6, dengan

dan 8 memiliki progres yang beragam.

cakupan wilayah meliputi dua kecamatan

Pembangunan untuk zona 2 sudah dalam

di Jakarta Pusat, delapan kecamatan di

proses persiapan lelang dan penataan

Jakarta Barat, dan masing-masing satu

warga yang menempati lahan IPAL di

kecamatan di Jakarta Selatan dan Utara.

Muara Angke. Zona 5 saat ini tengah

Per Oktober 2019, pembangunan saat ini

diproses reviu desain. Sementara itu,

dalam tahap desain di Kementerian PUPR.

zona 8 sudah menyelesaikan proses
studi pendahuluan oleh Dinas Sumber
Daya Air (DSDA) untuk proses Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
dan sedang ditinjau oleh Bappeda dan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
(BPKD). Sedangkan pra-feasibility study
dari KPPIP/ADB-AICOE sudah selesai
dan sedang dalam peninjauan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP).

Sumber: Rencana Jangka Panjang Jakarta Sewarage System 2012-2050

Gambar 2.22 Rencana Pengembangan 15 zona Jakarta Sewerage System
dan 8 kriteria utama prioritasi zona
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Pembangunan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik berskala
permukiman di DKI Jakarta
Sepanjang 2019, dari 10 lokasi yang
direncanakan untuk SPALD komunal,
9 di antaranya terlaksana. Ke depannya,
Direktorat Sumber Daya Air (DSDA)
merencanakan SPALD komunal di
pemukiman sebanyak 20 titik di 2020.
Perda tentang Air Limbah Domestik
Salah satu instrumen kebijakan untuk
pengelolaan limbah domestik adalah
melalui Peraturan Derah Air Limbah
Domestik. Rancangan Perda tidak masuk

Pembangunan Intermediate
Treatment Facility (ITF)
Pengelolaan sampah di DKI Jakarta
memiliki beberapa isu strategis yang
perlu menjadi perhatian bagi Pemprov.
Permasalahan utama adalah timbulan
sampah yang terus meningkat semakin
tidak selaras dengan kemampuan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang
saat ini. Berdasarkan analisa di tahun
2017, sampah yang masuk ke Bantar
Gebang sudah 350% lebih besar dari
batas normal, sementara cakupan layanan
masih 88% dan ekspektasi usia Bantar
Gebang hanya lima tahun dan tutup
tahun 2021.

pembahasan DPRD di 2019, dan akan
terus didorong di tahun 2020.
Proyek Pilot: Interceptor dan SPALD
komunal oleh PD PAL di Kali Item
Proyek ini sudah memiliki progres
90%, bertujuan untuk menyetop grey
water masuk ke aliran sungai dengan
mengadakan pengolahan terdahulu,
sedangkan untuk mini komunal masih ada
tiga titik yang belum dikerjakan.

Sumber: Rencana Induk TPST Bantar Gebang,
Danida, Rencana Induk Persampahan

Gambar 2.23

Sampah yang masuk Bantar Gebang
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Sementara itu, pelayanan dan rantai

Perencanaan pengelolaan persampahan

nilai persampahan belum benar-

mengalami hambatan di antaranya

benar terintegrasi. Cakupan pelayanan

gagalnya pembangunan ITF Duri

persampahan belum mencapai 100%,

Kosambi, Marunda, Cakung Cilincing,

meliputi terbatasnya akses pelayanan

dan Pulogebang yang menyebabkan

bagi masyarakat menengah ke

jumlah sampah terus bertambah bukan

bawah yang menyebabkan maraknya

berkurang seperti yang ditargetkan pada

pembuangan ilegal dan belum

Master Plan Persampahan 2008, yakni

ditegakkannya peraturan pengelolaan

2.000 ton per hari (lihat Gambar 2.23).

sampah oleh swasta dengan baik.
Sampai saat ini, masih diperlukan usaha

Pembangunan ITF menjadi suatu

dalam mengintegrasikan rantai nilai

keharusan untuk menurunkan beban

persampahan yang masih memiliki

TPA, di antaranya karena beberapa hal.

permasalahan dalam dikotomi wewenang

Pertama, ITF mampu menangani sampah

(RT/RW – Pemprov), implementasi

dalam jumlah besar (hingga 80-90%).

pemilahan di sumber (perbedaan sarana

Kedua, ITF tidak memerlukan lahan besar

dan prasarana, jadwal pengangkutan),

sehingga bisa bertempat di DKI Jakarta

kecilnya reduksi yang mampu dilakukan

dan bisa mengurangi biaya transportasi.

oleh Bank Sampah (1% sampah per tahun).

Ketiga, ITF merupakan teknologi yang
sudah terjamin dan diterapkan di pelbagai

Jika tidak mengalami perbaikan yang

negara. Keempat, ITF tidak membutuhkan

signifikan, pengelolaan persampahan

proses pemilahan, dimana perubahan

yang buruk akan menimbulkan risiko-

perilaku masyarakat (behaviour) dalam

risiko yang merugikan masyarakat, seperti

memilah sampah akan memakan waktu

longsor; ledakan gas metan; kontaminasi

lama, sementara kebutuhan pengolahan

air, tanah, dan udara; bahkan penutupan

skala besar bersifat segera.

dari masyarakat setempat.
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Gambar 2.24 Pengelolaan persampahan terintegrasi: kondisi yang diharapkan

Hingga akhir 2019, pembangunan ITF

antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro)

Sunter sudah memasuki fase pra-

dan perusahaan Finlandia, Fortum.

konstruksi, yakni persiapan lahan. ITF

Penandatangananan jual beli listrik hasil

Sunter berkonsep waste to energy

pengelolaan sampah di ITF Sunter juga

akan menjadi PLTSa terbesar di

sudah dilakukan antara PT Jakarta Solusi

Indonesia dengan kapasitas pengolahan

Lestari sebagai penjual dan PT PLN

sampah sebesar 2200 ton per hari dan

(Persero) sebagai pembeli listrik dengan

produksi listrik 35 MWh, ditargetkan

harga US$ 11, 88 sen per kWh.

beroperasi pada tahun 2022. ITF
Sunter menggunakan teknologi flue

Sementara itu, pembangunan ITF lainnya

gas treatment (FGT) yang menyaring

diharapkan akan dikembangkan di tiga

partikel berbahaya dan menekan gas

area di daerah Jakarta bagian selatan,

buang dari pembakaran sampah, dengan

timur, dan barat. Pemprov DKI Jakarta

standar baku mutu emisi gas buang yang

menerbitkan Pergub 65/2019 tentang

mengacu pada Euro 5. ITF Sunter akan

Penugasan Penyelenggaraan ITF di DKI

dikelola oleh PT Jakarta Solusi Lestari

Jakarta kepadaPT Jakpro pada bulan

yang merupakan perusahaan patungan

Juli 2019.
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Gambar 2.25 Masterplan ITF Sunter

Pengendalian
Pencemaran Udara
Cepatnya laju pembangunan dan
ekonomi suatu kota seringkali
mengakibatkan penurunan kualitas
lingkungan, termasuk kualitas udara.
Sebagai kota yang mengejar daya
saing sebagai pusat perekonomian
dunia, Jakarta harus memperbaiki
kualitas lingkungannya agar semakin
layak untuk dihuni. Tercatat, rata-rata
lebih dari 50% polusi yang terekam di
Jakarta berasal dari kendaraan
bermotor (Gambar 2.26).

Sumber: Prof. Ir. Puji Lestari, Ph. D (ITB) dan Puput KPBB
Keterangan:
BC: Karbon hitam, CO: Karbon monoksida,
PM 10: partikulat <10 mikrometer,
PM 2.5= partikulat <10 mikrometer

Gambar 2.26 Sumber Emisi di DKI Jakarta
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Pelbagai kebijakan diinisiasi untuk

4. Zona trotoar

mengatasi permasalahan kualitas udara

Mendorong penggunaan trotoar

di Jakarta. Kebijakan tersebut terangkum

pada daerah sekitar transit

dalam Instruksi Gubernur nomor 66 tahun

Mempercepat konstruksi 25 jalan

2019 tentang pengendalian kualitas

utama yang terkoneksi dengan

udara, yang berisi tujuh kebijakan utama:

transportasi massal

1.

Pembatasan usia kendaraan

5. Polusi industri
Meregulasi industri yang menghasilkan

Hingga 2020:

polusi mulai 2019 melalui inspeksi

Akan memastikan bahwa semua
bus umum dan mikro-bus tidak
berusia lebih dari 10 tahun dan

reguler dan perijinan yang tegas.
6. Ruang hijau
Mulai 2019:

lolos tes emisi.

Menyediakan tanaman penyerap

Menghidupkan kembali semua bus

karbon di fasilitas publik, sekolah,

publik dalam program Jak Lingko

dan gedung pemerintah

2. Mengurangi kemacetan melalui

Mendorong adopsi prinsip

partisipasi publik

bangunan hijau

Hingga 2019:

Menginisiasi pengurangan karbon

perluasan kebijakan ganjil-genap dan

melalui penanaman pohon-pohon

meningkatkan biaya parkir di wilayah
yang terlayani transportasi massal.

Hingga 2022:

Hingga 2021:

200 taman-taman dan

menerapkan pajak kemacetan

2 juta tanaman.

(congestion pricing) di wilayah padat,

7.

Energi terbarukan

untuk mengurangi kemacetan dan

Menjadi pionir bagi transisi ke energi

emisi karbon.

terbarukan dengan menginstal panel

3. Mewajibkan tes emisi
2019:

surya di tiap sekolah negeri, gedung
pemerintah, dan fasiitas kesehatan.

memulai penerapan tes emisi untuk
lebih dari 11.5 juta kendaraan pribadi
2025:
memastikan tidak ada kendaraan
pribadi lebih tua dari 10 tahun.

Selain itu, Jakarta memiliki pekerjaan
rumah dalam kualitas udara dan masalah
iklim, di antaranya dalam manajemen dan
kualitas data iklim, menciptakan platform
untuk kolaborasi dengan pemangku
kepentingan eksternal, mempercepat
elektrifikasi transportasi (kendaraan
listrik) dan bangunan dengan energi yang
efisien, serta meningkatkan kesadaran
publik dalam perilaku sehari-hari.
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Gambar 2.27

Penanaman bunga bougenville
sebagai tanaman penyerap polusi
di kawasan Bundaran HI
Foto: @temantaman.jkt

Kebijakan Perumahan yang
Inklusif dan DP 0 Rupiah
Dalam memenuhi komitmen dalam
menangani ‘backlog’ perumahan,
dimana banyak keluarga yang tinggal
di Jakarta namun tidak memiliki
rumah, terhitung sejumlah 302.319 unit
(BPS, 2017), diperlukan suatu sistem
yang komprehensif untuk menjawab
permasalahan tersebut. Beberapa
program perumahan sudah pernah
dilakukan di pemerintahan periodeperiode sebelumnya, yang kebanyakan
berupa penyediaan fisik unit rumah secara
masif (berorientasi kuantitas). Programprogram ini cukup berhasil, akan tetapi
belum mampu menyelesaikan persoalan
perumahan secaera signifikan. Angka
backlog tetap lah tinggi, sementara itu
lokasi hunian di periferi mengakibatkan
urban sprawl dengan kualitas yang
tidak merata.
Selain itu, suplai hunian di Jakarta yang
terus meningkat ternyata tidak sebanding
dengan tingkat okupansinya, apalagi
jika melihat sejauh mana kontribusinya
dalam penyelesaian persoalan hunian
di Jakarta. Oleh sebab itu, kebijakan
hunian DKI Jakarta saat ini tidak sekedar
menyediakan hunian, melainkan memiliki
tujuan utama meningaktkan kualitas
kehidupan masyarakat, baik melalui
pendekatan terhadap suplai hunian oleh
pemerintah dan swasta, maupun terhadap
daya beli masyarakat.
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Kebijakan perumahan di Jakarta

golongan pendapatan tinggi dengan

ditetapkan secara komprehensif yang

pendapatan di atas Rp. 20 juta lah

memfasilitasi semua jenis permintaan

yang dapat membeli tempat tinggal

seperti terlihat pada tabel 2.7.

di Jakarta dengan mekanisme pasar.
Golongan ekonomi lemah dengan

Sementara itu Pemprov juga melakukan

pendapatan paling tinggi Rp. 7 juta

reorientasi kebijakan yang mengubah

berhak mendapatkan bantuan negara

paradigma lama dalam kebijakan

di antaranya rumah susun dan DP 0.

perumahan menuju paradigma baru.

Sementara golongan di antaranya yang

Tabel 2.8 menggambarkan perubahan

mencakup pendapatan Rp. 7 juta-20 juta

paradigma dari keadaan eksisting

memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas

dan baru.

terhadap hunian di Jakarta, menyebabkan
mereka hanya memiliki pilihan di antara

Pasar perumahan di Indonesia memiliki

mengontrak maupun membeli hunian di

segmentasi yang cukup senjang.

luar DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta

Berdasarkan survei terhadap hunian

saat ini sedang mempersiapkan solusi

komersial oleh Pemprov DKI Jakarta,

bagi semua golongan pendapatan.

Gagasan

Rasionalisasi

Rasionalisasi

Membuka kesempatan
memiliki rumah

Menyediakan rumah
sewa berkualitas

Mentransformasi
kampung kota

Mendorong
pertumbuhan
sektor properti

Peningkatan
kesejahteraan melalui
nilai aset

Masyarakat
berpenghasilan
sangat rendah

Keberadaan
kampung kota
yang tinggi

Rasa pertanggungjawaban terhadap
hunian

Tren permintaan
(milenial)

Perlunya
keterlibatan
swasta dalam
penyediaan
hunian
terjangkau

Warga sebagai
pemangku kepentingan
dari kota

Penyeimbang
pasar sewa

DP Nol (BUMD)

Rusunawa dan
penataan P3RS

DP Nol (Swasta)

Co-living/
rumah milenial

Perlu menjaga
pasar perumahan
yang sehat
Community Action
Plan (CAP) dan
Collaborative
Implementary
Program (CIP)

Penyederhanaan
proses IMB

Sertifikat Laik
Fungsi (SLF)

Tabel 2.7 Gagasan-gagasan baru dalam kebijakan perumahan DKI Jakarta
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EKSISTING

Tujuan
Parameter
Keberhasilan

USULAN

Menghilangkan kekumuhan

Meningkatkan kualitas kehidupan

Mitigasi penggusuran
Kuantitas unit tersedia

Peningkatan kesejahteraan
Penurunan biaya hidup
Peningkatan produktivitas
Peningkatan akses ke layanan dasar

Arahan Teknis

Minimum cost

Optimum service

Orientasi

Membangun hunian (fisik)

Membangun komunitas (fisik & non fisik)

Implikasi

Maximum quantity, minimum quality

Optimum quantity & quality

Lokasi hunian di periferi

Lokasi hunian aksesibel (PNT)

Kualitas produk murahan/

Kualitas produk setara komersial/

khusus warga miskin

“naik kelas”

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Tabel 2.8 Perubahan paradigma kebijakan perumahan

Program DP 0
UU no 1 tahun 2011 tentang Perumahan

Prioritas saat ini adalah pemanfaatan

dan Kawasan Pemukiman

lahan yang menjadi aset Pemprov untuk

mengamanahkan agar Pemerintah

dijadikan perumahan untuk warga DKI.

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

Dengan penguasaan lahan sekitar 10%,

memberikan prioritas bagi warga

masih banyak ruang bagi Pemprov

Masyarakat Berpenghasilan Rendah

untuk mengakomodasi pembangunan-

(MBR), yang memiliki keterbatasan daya

pembangunan hunian yang menggunakan

beli untuk mendapatkan hunian. Ada pun

skema DP 0 Rupiah. Di negara lain, seperti

program DP 0 Rupiah yang merupakan

Singapura, 80% penduduknya dapat

janji kampanye Gubernur DKI Jakarta

menempati hanya 7% lahan.

diimplementasikan untuk mendorong
penyediaan hunian terjangkau di Jakarta
untuk MBR.
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Pembangunan Stadion
Bertaraf Internasional
Sebagai kota internasional, stadion
bertaraf internasional merupakan suatu
kebutuhan bagi Jakarta. Selain menjadi
tempat pertandingan klub sepak bola,
stadion tentu saja memiliki fungsi lain
di antaranya seperti penyelenggaraan
Gambar 2.28

konser musik, kongres, maupun acara

Rumah Susun Samawa
Pondok Kelapa

besar lainnya. Jakarta International
Stadium (JIS) merupakan komitmen
Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan
stadion pengganti dari Stadion Lebak

Progres pembangunan hunian DP 0

Bulus yang dibongkar dan dialihfungsi-

Rupiah hingga saat ini sangat baik.

kan menjadi stasiun, depo,

Proyek pertama dengan skema DP 0

dan perkantoran MRT.

Rupiah, Rumah Susun Sederhana Milik
(Rusunami) DP 0 Rupiah Pondok Kelapa
dengan kapasitas 780 unit, sudah selesai
satu tower yang dihuni sejak Agustus
2019. Sementara itu, pembangunan
hunian dengan DP 0 Rupiah lainnya juga
sudah dimulai, di antaranya Rusunami di
Cilangkap dengan 800 unit di lahan 2,9
hektar yang akan ditargetkan selesai 2021
dan di Pulogebang yang akan menempati
lahan 4 hektar. Pelaksana pembangunan,
Perumda Pembangunan Sarana Jaya
menargetkan 13.500 unit hunian DP 0
Rupiah selesai dalam periode 2018-2023.
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JIS didesain untuk memiliki kapasitas

JIS diharapkan dapat selesai pada 2021.

80 ribu dan bertipe stadion sepak bola

Secara konektivitas, JIS akan memiliki

modern tanpa lintasan atletik, dengan

akses ke LRT. Setelah groundbreaking

fasilitas level internasional setara stadion

dilakukan pada 14 Maret 2019,

Manchester United dan Real Madrid.

pembangunan JIS menunjukkan progres

Bagian atap dirancang untuk bisa dibuka

yang signifikan. Per Desember 2019,

dan ditutup. JIS dilengkapi dengan

realisasi progres pembangunan mencapai

restoran, ruang VIP serta ruang ganti yang

16, 1%, di atas rencana yang sebesar 10,1%.

premium. Di sebelah stadion terdapat

Perkembangan pembangunan JIS dapat

Danau Sunter yang memiliki wisata air

dilihat dari gambar 2.30 dan 2.31.

dan akan dilengkapi jogging track
di sekelilingnya.

Sumber: Jakpro

Gambar 2.29 Rancangan Jakarta International Stadium
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Sumber: Jakpro

Gambar 2.29 Rancangan Jakarta International Stadium

Sumber: Jakpro

Gambar 2.30

Progres Pembesian Kolom Utama
(survei 16-20 desember 2019)
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Gambar 2.31

Progres Pelaksanaan Konstruksi
(survei 23-27 Desember 2019)
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Foto: @temantaman.jkt

Taman Maju Bersama
Diantara fasilitas publik yang memiliki
dampak yang besar namun bisa
dikerjakan segera dengan pembiayaan
yang sederhana adalah revitalisasi dan
pembangunan taman. Taman, sebagai
ruang terbuka hijau, dikembangkan
sebagai alat integrasi sosial, penyeimbang
ekologi, dan estetika kota yang dibangun
dengn prinsip kolaborasi dan akuntabel.
Sepanjang 2019, dilakukan pembangunan
taman di 53 lokasi. Sementara itu,
revitalisasi ruang terbuka hijau juga
dilakukan di enam lokasi. Selain itu,
dilakukan pula panataan jalur hijau
primer untuk satu lokasi. Pemutakhiran
data dan penyempurnaan Masterplan
RTH dilakukan di 2019. Tabel 2.9
memperlihatkan perencanaan pertamanan
dalam 3 tahun ke depan.
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Pembangunan Taman
Revitalisasi RTH
Penataan Jalur Hĳau Primer

Program 2020

Program 2021

Program 2022

50 lokasi
10 lokasi
5 lokasi

50 lokasi
9 lokasi
4 lokasi

50 lokasi

Tabel 2.9 Rencana Pertamanan 2020-2022

Foto: @temantaman.jkt
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Adapun hambatan dalam pekerjaan
pembangunan dan revitalisasi taman di
antaranya adalah dikarenakan mekanisme
pelelangan tidak memungkinkan eksekusi
target dalam jumlah banyak. Solusi yang
sedang dipertimbangkan di antaranya
adalah untuk menerapkan swakelola tipe
Foto: @temantaman.jkt

3 maupun 4, sementara solusi lainnya
adalah meminta program untuk dilakukan
melalui kontrak multi-tahun.

Foto: @temantaman.jkt
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EKONOMI

Selain sebagai ibu kota negara,
peran Jakarta sebagai pusat
perekonomian nasional juga tidak dapat

Pembentukan Endowment Fund
atau Lembaga Pembiayaan
Pembangunan Daerah

dikesampingkan. Sebagai kota jasa,
aktivitas jasa keuangan dan perusahaan

Untuk meningkatkan daya saing dan

nasional bergerak di Jakarta. Besarnya

kesejahteraannya, Jakarta perlu menarik

aktivitas jasa di Jakarta juga tentunya

investasi yang besar untuk infrastruktur

berimplikasi pada besarnya kesempatan

sosial dan ekonomi, baik dari pemerintah

kerja. Walau pun demikian, tingginya

maupun swasta. Lembaga Pembiayaan

biaya hidup di Jakarta terkadang

Pembangunan Daerah (LPPD) diharapkan

mengakibatkan pendapatan warga tidak

menjadi katalis bagi investasi-investasi

cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari,

di masa depan. PT Jakarta Propertindo

atau pun rentan terhadap perubahan-

(Jakpro) sudah menyelesaikan

perubahan ekonomi eksternal. Selain

pemeriksaan yang menyeluruh mengenai

melakukan aktivitas perlindungan

tujuan, tata kelola, dan mekanisme

sosial seperti yang dinaungi sub-bidang

operasional dari LPPD dalam 13 dimensi

Kesejahteraan Sosial, diperlukan juga

kunci utama. Berdasarkan standar dunia

tekanan/’push’ dalam aktivitas ekonomi

dari badan sejenis, beberapa faktor kunci

warga sehingga dapat menciptakan

sangat penting untuk membuat LPPD

peluang-peluang ekonomi baru maupun

meraih kesuksesan dalam jangka panjang,

peningkatan produktivitas warga. Sub-

di antaranya:

bidang Ekonomi TGUPP memberikan
dukungan bagi Pemprov DKI Jakarta
dalam menciptakan kesempatankesempatan ekonomi yang berpotensi
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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1.

Mandat ganda (dual mandate):

3. Talenta (talent):

Dana pembangunan dari pemerintah

Mendapatkan talenta yang tepat

diaplikasikan dalam mandat ganda

sejak hari pertama, baik dari dalam

untuk memungkinkan dilakukannya

pemerintahan dan swasta sangat

pembangunan sosial-ekonomi

penting bagi kredibilitas dan

dan di saat yang bersamaan juga

kesuksesan organisasi mana pun. Hal

memastikan kinerja keuangan yang

ini dapat dicapai dengan menawarkan

berkelanjutan. Berdasarkan hal

level remunerasi yang atraktif dan

tersebut, berbagai perusahaan telah

juga memberikan akses ke proyek

mengadopsi beberapa model tata

tingkat tinggi dan mitra dengan

kelola yang untuk mencapai mandat

reputasi internasional. Mekanisme

ganda ini.

tata kelola yang transparan juga akan
dibutuhkan dalam memastikan tata

2. Pengawasan kinerja

kelola perusahaan yang baik (Good

(Performance Monitoring):

Corporate Governance). Dukungan

Perusahaan meninjau kinerja

pemerintah akan sangat dibutuhkan

berdasarkan kinerja rata-rata

untuk operasional LPPD termasuk

portofolio daripada sekedar memilih

persetujuan mengenai mandat dan

investasi. Keputusan investasi

struktur LPPD, penerbitan Pergub,

seharusnya juga diperlakukan sebagai

dan dukungan dalam diskusi

keputusan bisnis, selama mereka

pemangku kepentingan.

memenuhi proses tata kelola internal
dari LPPD
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Progres dalam 2019

Langkah selanjutnya untuk 2020

Beberapa progres yang tercatat pada

Segala progres yang telah dicapai

tahun 2019 di antaranya:

selanjutnya membuka beberapa langkah

1.

Penunjukan konsultan
untuk studi LPPD

2. Studi perbandingan (benchmarking)
dengan PT Sarana Multi Infrastruktur
3. Diskusi Kelompok Terpimpin (FGD)
mengenai dana cadangan daerah
dengan BPKD
4. Lokakarya mengenai definisi visi LPPD

1.

Studi teknis untuk mematangkan
LPPD: tesis dan mandat investasi
(investment thesis and mandate),
tata kelola, organisasi awal,
dan desain legal.

2. Penetapan anak perusahaan
BUMD (Jakpro)

dengan McKinsey, Pemprov, dan pihak

3. Koordinasi dengan OJK dan institusi

eksternal (BP, BUMD, Bank Indonesia)

lain terkait perijinan operasional

5. Lokakarya tentang strategi investasi
dan model operasional
6. Studi perbandingan (benchmarking)
dengan ZDG, Beijing
7.

ke depan di 2020:

Studi awal mengenai LPPD sudah
diselesaikan oleh Jakpro dan

4. Penyelesaian naskah akademik
dan Rancangan Perda pembentukan
BUMD bidang pembiayaan
pembangunan ke DPRD DKI Jakarta
5. Pengoperasian anak perusahaan
BUMD – LPPD

konsultan, melingkupi beberapa area:
a. Tujuan LPPD: mandat, lingkup
geografis operasi, dan lingkup
sektor operasi.
b. Strategi investasi: sumber
pendanaan, metode investasi,

Pengembangan Kewirausahaan
(JakPreneur)

kelas aset (asset class), instrumen
investasi, periode investasi,

Pengembangan kewirausahan di DKI

dan lainnya.

Jakarta selalu menjadi prioritas bagi

c. Model operasional: manajemen,

Pemprov DKI. Dalam hal ini, fokus

tata kelola, degree of activism,

terhadap UMKM adalah tantangan yang

dan tambahan dukungan.

harus dihadapi mengingat UMKM memiliki

8. Peraturan Pemerintah tentang

potensi yang begitu besar namun kurang

LPPD (penugasan ke Jakpro) sudah

terberdayaan. Dari 1,16 juta UMKM di DKI

ditandatangani di Oktober 2019.

Jakarta di tahun 2016, UMKM di bidang
perdagangan besar dan eceran dan
penyediaan akomodasi dan makan minum
menjadi kontributor terbesar, meliputi
58% tenaga kerja dari seluruh UMKM di
DKI Jakarta.
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Dengan potensi ekonomi yang besar

Selain itu, dalam program PKT-PKT

tersebut, Pemprov DKI Jakarta memiliki

sebelumnya, Pemprov DKI masih

peran penting dalam pengembangan

mengeksekusi program secara

kewirausahaan di Jakarta yang

mandiri dan belum berkolaborasi

diterjemahkan ke dalam Program

dengan pihak yang kompeten dalam

Pengembangan Kewirausahaan

bidang kewirausahaan.

Terpadu (PKT).
Pemprov DKI Jakarta berinovasi untuk
Bersadarkan survei BPS DKI Jakarta

program PKT. Secara garis besar, tujuan

2016-2017, kendala usaha yang utama

program ini adalah untuk meningkatkan

bagi UMK adalah persaingan dengan

PDRB dan menurunkan kemiskinan dan

usaha lain (37%), permodalan (27%),

pengangguran melalui peningkatan

pemasaran (16%), dan akses terhadap

omset, pendapatan, dan penyerapan

bahan baku (7%). Sedangkan mengenai

tenaga kerja yang diawasi secara berkala

prospek bisnisnya, 43% responden merasa

melalui suatu monitoring system.

bisnisnya stagnan, 26% merasa menurun,

Dengan branding PKT ‘JakPreneur’,

dan 19% merasa lebih baik.

terdapat beberapa kebijakan utama
yang meliputi pengembangan usaha,

Dari evaluasi terhadap program

pengendalian ruang, dan kolaborasi

Pengembangan Kewirausahaan

dengan pihak eksternal. Kebijakan

Terpadu (PKT) sebelumnya, pencapaian

pengembangan usaha di antaranya

program-program PKT rendah dan

berupa Pergub PKT yang memfasilitasi

menurun akibat desain program yang

peserta untuk mengambil manfaat

kaku (sekuensial) sehingga tidak sesuai

yang sesuai kebutuhan dan kolaborasi

kebutuhan (56.778 orang yang mendaftar

dengan pihak lain. Dalam kebijakan

program PKT, namun hanya 199 usaha

pengendalian ruang, dipersiapkan Pergub

yang mendapatkan permodalan).

PKL yang menentukan prioritas ruang

Sementara itu, Pedagang Kaki Lima

yang diperuntukan PKL dan pengendalian

(PKL) memberikan dampak positif

melalui sistem IT. Selain itu, Pergub

terhadap daya tarik kota, penyerapan

Kemitraan juga merupakan mekanisme

tenaga kerja, dan menopang kebutuhan

menyediakan ruang untuk PKL melalui

sektor ekonomi formal secara cepat dan

pemenuhan kewajiban swasta. Detail

terjangkau, namun keberadaannya masih

mengenai perubahan kebijakan tersebut

menimbulkan eksternalitas negatif di

dapat dilihat pada tabel 2.10.

ruang kota, seperti kemacetan, kerawanan
sosial, dan pencemaran lingkungan jika
tidak ditata.
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Regulasi

Gap dengan Eksisting

Perubahan

Ekspektasi Capaian

Revisi
Pergub 102
Tahun 2018
tentang PKT

Belum ada indikator
pencapaian target
PKT
Kegiatan
peningkatan
kapasitas wirausaha
secara berjenjang
menghambat
peserta
Belum ada SOP

Pengaturan Indikator
pencapaian target
PKT meliputi
peningkatan
kapasitas omzet,
aset, dan jumlah
tenaga kerja
Kepesertaan PKT
dapat langsung
mengikuti tiap
proses dan tidak lagi
harus melalui
sequence P1-P7
Setiap tahapan
dibuatkan SOP

Pencapaian target
wirausaha baru
lebih terukur
Kepesertaan PKT
sesuai dengan
kebutuhan masingmasing calon
peserta
Terdapat pedoman
pelaksanaan
yang jelas

Revisi Pergub
10/2015 tentang
Penataan dan
Pemberdayaan
PKL

Tempat/ruang
usaha minim
Persepsi PKL kumuh
Tidak ada standar
minimum

Penyediaan lokasi
dan ruang, kesamaan
kesempatan berusaha
Sharing waktu
(pengaturan ruang
dan waktu)
Sharing tempat
Standarisasi
Pelayanan Minimal
(SPM)
Edukasi ke PKL dan
konsumen
(masyarakat)
Penataan PKL
tematik per kawasan

3 titik tematik:
Jl. Sudirman-Thamrin
Jl. Cikini
Jl. Kramat

Rapergub
tentang
kemitraan
tindak lanjut

Raperda tentang
kemitraan belum
ada pengaturan
tata kelola
kemitraan

Peralihan kewajiban
penyediaan lokasi
usaha menjadi UMKM
yang dibina dalam
bentuk event
pemasaran

Event untuk total
23.000 binaan PKT
(estimasi)

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Tabel 2.10 Perubahan Paket Kebijakan terkait UMKM (progres per November 2019)

2. BIDANG EKONOMI & PERCEPATAN PEMBANGUNAN

72

Pengembangan Kewirausahaan
Terpadu (PKT)
Dalam melakukan pengawasan program
PKT, Pemprov DKI Jakarta membuat
dashboard indikator keberhasilan PKT
yang dioperasikan oleh Dinas Komunikasi,
Informasi, dan Statistik pada laman
pktder.jakarta.go.id. Selanjutnya telah
diselenggarakan bimbingan teknis
untuk pengisian indikator kepada para
perwakilan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan pendamping PKT pada
November 2019 untuk memastikan sistem
dapat dijalankan.
Beberapa program PKT ditujukan untuk
menjawab beberapa gagasan seperti
pada tabel 2.11.

Gagasan

Program PKT

UMKM didampingi berkala untuk
dapat mengembangkan usaha

Konsultasi usaha
Pembinaan PKL, misalnya berupa
informasi lokasi usaha legal
dan bimbingan teknis

Memicu kapasitas pertumbuhan
dan pengembangan UMKM

Pelatihan dari Pemprov
Pelatihan dari profesional (partner)
Workshop pengembangan usaha

Legalitas UMKM sebagai katalisator

Penerbitan IUMK jalur cepat
Penerbitan berbagai izin usaha
Penerbitan Tanda Daftar Usaha agar
PKL dapat berjualan secara legal
di ruang kota

Akses pasar seluas-luasnya dan
seadil-adilnya bagi UMKM

Slot pada event UMKM
Pengutamaan pengadaan Pemprov
Slot spesial pada tech partners

Kemudahan akses permodalan oleh
berbagai kelas usaha (UMKM)

Penyusunan laporan keuangan
Prioritas KUR Bank pada UMKM
DKI Jakarta
Penawaran spesial dari tech partners

Dukungan sarana usaha sebagai
pemicu produktivitas

Peremajaan lokasi usaha PKL legal
Bantuan sarana usaha bagi UMKM
Pasokan murah bahan baku
(misal melalui PD Pasar Jaya)

Tabel 2.11 Gagasan dan Implementasi dalam Program PKT
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Gambar 2.32

Suasana di Thamrin 10

KOTAK 2.3
Thamrin 10 sebagai pemanfaatan
lahan menganggur untuk UMKM

Melalui Kepgub 1356 tahun 2019 mengenai
pemanfaatan hak milik lahan Jl. Thamrin no 10 dari
Bank DKI menjadi kepada Dinas KUMKMP, Gubernur
DKI Jakarta memutuskan pengalihfungsian Thamrin
10 dari lahan park and ride menjadi ruang untuk
UMKM dan taman publik. Status lahan merupakan
lahan sengketa sehingga tidak memungkinkan
membangun konstruksi permanen di atasnya.
Setelah menerima izin dari Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala BPN mengenai pemanfaatan lahan
bermasalah, Thamrin 10 digarap oleh Dinas KUMKP
dan dikelola oleh PD Pasar Jaya.
Thamrin 10 dibuka secara resmi pada tanggal 21
Desember 2019 oleh Gubernur Anies Baswedan.
Saat dibuka, terhitung sudah terdapat 54 kios
kuliner yang berpartisipasi di Thamrin 10. Selain
menyajikan kuliner yang bervariasi, juga terdapat
panggung hiburan dan dekorasi yang menyesuaikan
perayaan-perayaan di Indonesia, seperti Natal
ketika pertama di buka di penghujung tahun 2019.
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Kolaborasi Program
Melengkapi program-program PKT,

Terlebih, beberapa perusahaan juga sudah

kolaborasi merupakan pendekatan yang

memiliki kemitraan dan big data dengan

digunakan Pemprov untuk melibatkan

UMKM-UMKM di Jakarta yang tentu akan

semua pemangku kepentingan untuk

sangat penting untuk dimanfaatkan

berkontribusi dalam pengembangan

dalam penentuan kebijakan.

UMKM di Jakarta.

Mitra Kolaborasi

Bentuk Kerja Sama

Progres per Nov 2019

Tech Partners:
Gojek, Grab, Shopee,
Bukalapak, Tokopedia

Mitra Tech Partners dapat mendaftar
menjadi anggota PKT
Pendampingan oleh Tech Partners
berupa pencatatan aset dan omset
dan pembentukan komunitas
Pelatihan dari Tech Partners sebagai
narasumber, modul pelatihan, dan
pelatihan ToT
Pemasaran: marketplace khusus
UKM DKI, event bersama, promo ongkir,
mitra KUDO dan UMKM go-export

Bervariasi (pembahasan draft hingga
penandatanganan PKS)

Kemenristek-DIKTI

Mengadakan pertemuan dengan 120
Perguruan Tinggi Jakarta
dikoordinasikan melalui LL DIKTI
wilayah 3 dan Biro Perekonomian

Masing-masing SKPD telah
menindaklanjuti untuk mengadakan
pertemuan dan mendetailkan
kerja sama (47 PT)
Perbal MoU Sekda dengan Kepala
LL DIKTI wilayah 3 di Biro Tapem

Koperasi PKK
(Melati Jaya)

Pembinaan pembentukan kelompok
calon koperasi

Menciptakan 32 kelompok pra koperasi

Koperasi Buruh

Menciptakan gerai koperasi untuk
memasarkan produk UKM

Penyusunan MoU

Perusahaan Jasa
Keselamatan
Kesehatan Kerja (PJK3)

Dalam proses pelatihan sertifikasi
keselamatan kerja

Dalam progres penandatanganan MoU

Pasar Jaya:
Jakgrosir dengan
Perumda Pasar Jaya

Proses pendaftaran di Jakgrosir

Proses pencetakan kartu

Pasar Jaya:
Vendor Management
System (VMS)

500 wirausaha yang diundang
mengikuti kurasi

381 peserta proses kurasi

Indomaret

Penyediaan gerai bagi UKM binaan

Proses penjajakan

Bank BUMN:
BRI, Mandiri, BTN

Kerja sama akses permodalan dan
peer to peer lending

Proses penjajakan
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KESEJAHTERAAN RAKYAT
Seperti halnya bidang SPKLH, Bidang

Selain itu, program ini diharapkan dapat

Kesejahteraan Rakyat memiliki tujuan

menumbuhkan motivasi bagi peserta

untuk memperbaiki kesetaraan akses bagi

didik untuk meningkatkan prestasi,

rakyat untuk memperoleh kesejahteraan,

meningkatkan kualitas hasil pendidikan,

terutama dari sisi non-fisik. Sub-bidang

dan mendorong anak tidak sekolah agar

Kesra TGUPP memberikan dukungan

kembali mendapatkan layanan pendidikan

kepada Pemprov DKI Jakarta dalam

di sekolah atau kursus dan pelatihan.

perbaikan akses pendidikan dan
kesehatan bagi masyarakat.

Dibandingkan program KJP sebelumnya,
KJP Plus memilki beberapa keunggulan.

Kartu Jakarta Pintar
(KJP) Plus
Sebagai kota yang berorientasi pada
jasa, Jakarta tidak diragukan lagi
membutuhkan kualitas pendidikan yang
baik. Pentingnya akses pendidikan yang
setara dan memudahkan penerima
manfaat adalah cikal bakal dicetuskannya
KJP Plus. KJP Plus merupakan Program
Strategis Pemprov DKI Jakarta untuk
memberikan akses kepada warga DKI
Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari
keluarga tidak mampu agar dapat
menuntaskan pendidikan wajib belajar 12
tahun atau Program Peningkatan Keahlian
yang Relevan.
KJP Plus bertujuan untuk mendukung
terselenggaranya wajib belajar 12 tahun
dengan meningkatkan dan memastikan
akses layanan pendidikan secara adil
dan merata.
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KJP Plus menyasar anak mana pun
di usia 6-21 tahun baik yang sudah
bersekolah maupun anak tidak sekolah.
Secara besaran manfaat, KJP Plus
mengalami peningkatan nilai manfaat
pada masing-masing jenjang. Sedangkan
dari sisi peruntukan, KJP Plus tidak hanya
menutupi kebutuhan perlengkapan
sekolah yang bersifat non-tunai, tetapi
juga ongkos dan uang saku tunai.
Terdapat pula bridging program dimana
siswa kelas XII mendpatkan tambahan
dana sebesar Rp. 500.000 untuk
persiapan ujian masuk perguruan tinggi
bagi siswa SMA, dan biaya sertifikasi
profesi bagi siswa SMK. Beberapa fasilitas
pendukung aktivitas belajar diberikan,
di antaranya berupa Transjakarta gratis,
masuk Ancol, Museum, Monas, dan
Ragunan secara gratis,
dan pangan murah.
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KJP Plus diperuntukan bagi anak usia

501.824 (57%) berasal dari sekolah negeri

6-21 tahun yang berasal dari keluarga

dimana 363.299 (42%) berasal dari sekolah

tidak mampu, maupun anak dari buruh/

swasta. Ini menunjukkan inklusivitas

pekerja penerima Kartu Pekerja dan

dalam penerima manfaat. Selain itu,

pengemudi bus kecil mitra Transjakarta

sebanyak 2.437 penerima manfaat berasal

yang terintegrasi dengan Kartu

dari anak berkebutuhan

Pengemudi Jak Lingko.

khusus (disabilitas).

Per penghujung tahun 2019, terdapat

Tabel 2.12 memperlihatkan skema

865.123 siswa penerima manfaat KJP Plus

mengenai besaran dana KJP Plus.

di tahap 2. Dari angka tersebut, sebanyak

Besaran dana
(per bulan)

Dana yg bisa
dibelanjakan
(per bulan)

Dana Berkala

SPP untuk
Sekolah Swasta

SD/MI/SLB

Rp 250.000

Rp 135.000

Rp 115.000

Rp 130.000

SMP/MTs/SMPLB

Rp 300.000

Rp 185.000

Rp 115.000

Rp 170.000

SMA/MA/SMALB

Rp 420.000

Rp 235.000

Rp 185.000

Rp 290.000

SMK

Rp 450.000

Rp 235.000

Rp 215.000

Rp 240.000

PKBM*

Rp 300.000

Rp185.000

Rp 115.000

-

Rp 1.800.000
(per semester)

Rp 185.000

-

-

LKP*

*PKBM: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket A/B/C)
*LKP : Lembaga Kursus Pelatihan
Sumber: Kajian Pemprov DKI Jakarta

Tabel 2.12 Skema Besaran Dana KJP Plus
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Penerima KJP Plus
Tahap I (total)
Tahap II (total)
% Sekolah Negeri
% Sekolah Swasta

2017

2018

2019

792.495
778.056
59%
41%

805.015
905.919
59%
41%

860.397
865.123
58%
42%

Keterangan: % sekolah negeri dan swasta berdasarkan data Tahap II
Sumber: Kajian Pemprov DKI Jakarta

Tabel 2.13 Penerima KJP Plus berdasarkan Sekolah Negeri dan Swasta

KOTAK 2.4
Program Pangan Murah Bersubsidi

Kartu Jakarta
Mahasiswa Unggul
Keterbatasan akses terhadap pendidikan
tinggi juga merupakan perhatian bagi

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial,
terutama bagi mereka yang tergolong ekonomi
lemah, Pemprov DKI Jakarta menyediakan
anggaran lebih dari Rp 1 triliun per tahun untuk

Pemprov DKI Jakarta. Melengkapi KJP
Plus, Pemprov memiliki program Kartu
Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). KJMU

subsidi bahan pangan, sehingga warga bisa

bertujuan untuk meningkatkan akses

mendapatkan pangan bergizi dengan lebih

dan kesempatan belajar di PTN atau

terjangkau. Pangan murah ini disuplai oleh PD

PTS bagi calon mahasiswa yang tidak

Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, dan PT Food Station

mampu secara ekonomi dan memiliki

Tjipinang Jaya.

potensi akademik yang baik. KJMU juga

Jumlah penerima manfaat subsidi ini di 2019 adalah
sebesar 1.100.894 orang, meliputi pemegang Kartu
Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta

memberi bantuan biaya peningkatan
mutu pendidikan kepada calon/
mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk

(KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang

menempuh pendidikan program diploma/

Disabilitas Jakarta (KPDJ), Petugas Prasarana dan

sarjana sampai selesai dan tepat waktu.

Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas

Dengan demikian, KJMU diharapkan

(PHL) dengan pendapatan UMP, serta penghuni

mampu meningkatkan mutu pendidikan

rusun milik Pemprov DKI Jakarta.

masyarakat secara umum, maupun secara

Sejumlah warga Rusunawa Tipar Cakung,
Jakarta Timur, mengaku terbantu dengan
adanya program pangan murah yang rutin
diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta setiap bulan.
Menurut mereka, anggaran bulanan yang awalnya
dialokasikan untuk kebutuhan dasar jadi bisa
dialihkan untuk keperluan lain.
Sumber: https://kilasdaerah.kompas.com/dki-jakarta/
read/2019/10/31/19030051/berkat-program-panganmurah-bersubsidi-warga-dki-bisa-hemat-3-kali-lipat

khusus menumbuhkan motivasi bagi
mahasiswa untuk meningkatkan prestasi.
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Persyaratan umum untuk KJMU di
antaranya adalah calon/mahasiswa yang
berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI
Jakarta, berasal dari kelurga tidak mampu,
memiliki SKTM, dan tidak menerima
beasiswa atau bantuan pendidikan yang
bersumber dari APBN.
Sedangkan persyaratan khusus bagi
calon/mahasiswa dapat dilihat pada tabel
di bawah:
Status Akademis

Persyaratan Khusus

Calon Mahasiswa

Lulus dari Pendidikan menengah pada Satuan
Pendidikan Negeri/Swasta di DKI paling lama
3 tahun sebelumnya.
Diterima melalui jalur regular pada:
- PTN di bawah naungan Kemristekdikti
- PTN di bawah naungan Kemenag
- PTS dengan akreditasi institusi A dan program studi
yang terakreditasi A di DKI pada bidang prioritas
sesuai dengan RPJMD tahun berjalan

Mahasiswa

Lulus dari Pendidikan menengah pada Satuan
Pendidikan Negeri/Swasta di DKI paling lama
3 tahun sebelumnya.
Pengajuan paling lama pada semester 2
Diterima melalui jalur regular pada:
- PTN di bawah naungan Kemristekdikti
- PTN di bawah naungan Kemenag
- PTS dengan akreditasi institusi A dan program studi
yang terakreditasi A di DKI pada bidang prioritas
sesuai dengan RPJMD tahun berjalan

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Tabel 2.14 Persyaratan Khusus untuk KJMU bagi Calon Mahasiswa dan Mahasiswa
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Bagi penerima manfaat KJMU, Pemprov
DKI Jakarta membiayai penyelenggaraan
pendidikan, yakni seluruh biaya yang
dikelola oleh PTN atau PTS, baik di
Jakarta maupun di luar Jakarta.15
Selain itu, Pemprov juga menutupi biaya
pendukung personal yang merupakan
pendukung biaya hidup berupa biaya
buku, makanan bergizi, transportasi,
dan peralatan atau perlengkapan
personal lainnya.
Untuk tetap dapat menikmati manfaat
KJMU yang berasal dari APBD DKI
Jakarta, penerima manfaat KJMU memiliki
beberapa kewajiban dan larangan.

Kewajiban
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menaati seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan
Menjaga dan menjunjung citra serta
nama baik Pemerintah Daerah
Mengikuti perkuliahan pada program
studi yang telah dipilih
Pengabdian masyarakat:
Di luar program wajib PT
Melaporkan hasil kepada Pemda
Surat pernyataan kesanggupan
menyelesaikan pendidikan sesuai
jangka waktu
LAPORAN tertulis kepada Gubernur:
Prestasi Akademik setiap semester
dengan melampirkan fotokopi kartu
hasil studi

Larangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Berhenti atas permintaan sendiri
sebagai Mahasiswa
Cuti akademik
Melalaikan dan/atau dengan sengaja
memperpanjang waktu pendidikan
Melanggar kewajiban dan larangan
yang berlaku di PTN atau PTS
Pindah dari program pendidikan yang
telah dipilih
Selama 2 semester berturut-turut
mendapat IPK:
PTN: di bawah IPK yang telah
ditetapkan oleh PTN
masing-masing
PTS: di bawah 3,0 (prodi sosial)
di bawah 2,75 (prodi eksakta)
Menerima bantuan biaya personal
Pemerintah lainnya, baik Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Tabel 2.15 Kewajiban dan Larangan dalam KJMU

Manfaat dari KJMU di
Perguruan Tinggi Swasta mulai
diimplementasikan di tahun 2020.
13
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Dalam penerapannya, bagi mahasiswa
yang tidak memenuhi persyaratan
maupun melanggar kewajiban dan
larangan akan dikenakan sanksi penarikan
KJMU dan penghentian bantuan biaya
peningkatan mutu pendidikan.
Perkembangan utilisasi KJMU mengalami
peningkatan yang signifikan. Tabel 2.16
menunjukkan kenaikkan yang signifikan
dari penerima manfaat KJMU dari
tahun ke tahun. Di tahun 2019, kenaikan
penerima manfaat naik hampir dua
kali lipat dari tahun sebelumnya. Baik
jumlah penerima KJMU untuk kampus di
Jakarta maupun luar Jakarta meningkat
secara signifikan, begitu pula dari sisi
kampus yang terdaftarkan, terutama
di luar Jakarta. Hal ini menunjukkan

Gambar 2.33

Pembagian KJMU kepada 5061 mahasiswa
asal Jakarta yang berkuliah di 90 kampus
negeri se-Indonesia secara simbolis

informasi mengenai manfaat KJMU cukup
tersampaikan dengan baik kepada
calon/mahasiswa.

Penerima KJMU
Jumlah PTN
Penerima KJMU dengan PTN di DKI
Jumlah PTN di DKI
Penerima KJMU dengan PTN di luar DKI
Jumlah PTN di luar DKI

2017

2018

2019

2.191
68
1.655
6
536
62

4.542
85
3.258
6
1.284
79

8.790
101
5.759
6
3.031
95

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Tabel 2.16 Statistik KJMU, 2017-219
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Peningkatan Akses Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)
dan Peningkatan Kesejahteraan
Guru PAUD
Selain pendidikan dasar, menengah, dan

lebih tinggi bagi mereka yang memiliki

tinggi, sumber daya manusia Indonesia

akses ke PAUD berkualitas dibandingkan

akan sangat ditentukan oleh masa

dengan yang tidak di negara berkembang,

tumbuh kembang anak. Kenyataannya,

dan 22% lebih tinggi di negara maju

pembentukan dasar dari berbagai

(UNICEF, 2019). Selain itu, PAUD

kemampuan kognitif terbentuk pada saat

memberikan efek yang nyata untuk

kanak-kanak, meningkat tajam pada anak

keberhasilan akademik anak-anak dari

usia dini, namun melambat saat remaja.

keluarga miskin, sehingga PAUD dapat

Peran pengasuh yang kompeten

mengurangi kesenjangan pendidikan

sangat penting untuk pencapaian

akibat status ekonomi sosial (SES).

perkembangan kepribadian.
Perkembangan pembangunan dan
Periode usia dini memiliki peluang besar,

kesadaran akan PAUD di DKI Jakarta

sekaligus kerentanan untuk kesehatan

cukup positif. Berdasarkan data yang

psikososial, tergantung pada kualitas

dihimpun oleh Kemendikbud, terdapat

hubungan anak dengan orang dewasa

total 4.964 institusi PAUD di DKI Jakarta.

sekitarnya. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 2.18 menunjukkan detail jenis PAUD,

(PAUD) juga dapat meningkatkan

di antaranya Satuan PAUD Sejenis (SPS),

kesiapan sekolah (school readiness).

Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok

Persentase anak dengan tingkat literasi

Bermain (KB), dan Taman Kanak-kanak/

yang sesuai standar perkembangan 32%

Raudhatul Athfal.

Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Tempat Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Taman Kanak-Kanak (TK)/

Negeri

Swasta

Total

% terhadap
total PAUD

26
13
2
67

1.595
7
349
2.905

1.621
20
351
2.972

32,7%
0,4%
7,1%
60%

4.964

100%

Raudhatul Athfal (RA)
TOTAL

Sumber: Kemendikbud, http://referensi.data.Kemendikbud.go.id, diakses November 2019

Tabel 2.17 Jumlah PAUD di Jakarta
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Sumber: Okezone

Secara umum angka partisipasi PAUD di

Dari sisi sumber daya manusia PAUD di

DKI Jakarta di atas rata- rata nasional,

Jakarta, jumlah pendidik dan kepala PAUD

namun setiap tahun kecenderungan

negeri maupun swasta yang memiliki

menurun. Di 2018, angka partisipasi

kualifikasi di bawah S1 masih tinggi, yaitu

usia 3-6 tahun di PAUD di Jakarta

sekitar 43,7%. Sepanjang 2019, beberapa

adalah 39.8% sementara rata-rata

pencapaian sudah diraih oleh Pemprov

nasional adalah 37.92%. Secara nasional,

DKI untuk meningkatkan pelayanan PAUD.

sekitar 96% anak usia 6 tahun sudah

Dari sisi penambahan PAUD Negeri oleh

berpartisipasi di SD maupun PAUD,

Pemprov, di antaranya terselesaikannya

begitu pun di DKI Jakarta, sekitar 88%.

PAUD di kantor walikota, 25 lokasi di

Ini menunjukkan PAUD belum menjadi

level kelurahan, dan 8 lokasi pasar yang

kebutuhan yang fundamental bagi orang

dikelola PD Pasar Jaya. Dalam mendukung

tua di Jakarta.

kesejahteraan tenaga pengajar PAUD,
Pemprov telah mengalokasikan hibah
untuk guru PAUD yang terdaftar sebesar
Rp. 500.000 per bulan kepada 5.712 guru
PAUD, dan Alat Permainan Edukatif (APE)
kepada 1.752 lembaga.
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Perbaikan sistem PAUD Jakarta juga terus
dilakukan. Untuk memberikan kejelasan

Penyediaan Jaminan Kesehatan
yang Berkualitas dan Integratif

arah pengembangan PAUD dalam jangka
panjang, Pemprov merancang Peta

Penyediaan jaminan kesehatan yang

Jalan PAUD DKI Jakarta 2020-2030

berkualitas adalah peran pemerintah

yang merupakan sinergi dengan peta

dalam rangka memperbaiki kualitas hidup

jalan PAUD Nasional, mengintegrasikan

dan sumber daya manusia di Jakarta.

pendidikan anak di satuan PAUD, gizi dan

Dalam penyediaan Jaminan Kesehatan

layanan kesehatan, dan peran orang tua

Nasional (JKN), Pemerintah Pusat, melalui

dalam tumbuh kembang anak. Secara

BPJS Kesehatan memegang peranan

singkat sasaran-sasaran dalam Peta Jalan

utama sebagai penjamin.

PAUD DKI Jakarta 2020-2030 dijelaskan
Berdasarkan data per Juli 2019, total

dalam Tabel 2.18.

peserta JKN di DKI Jakarta adalah
10.632.211 (98,02% dari jumlah penduduk).
Dari peserta total penduduk Jakarta, 55%
di antaranya adalah Penerima Bantuan
Iuran (PBI), dengan rincian 9% ditanggung
APBN dan 46% ditanggung APBD.
Sementara itu, sebanyak 43% bukan
merupakan PBI.

SASARAN
1.

Analisa kebĳakan daerah PAUD

2.

Kampanye perubahan paradigma

3.

Peningkatan kualitas PAUD 3-6 tahun
Peningkatan kompetensi dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 3-6
(termasuk administrator)
Peningkatan kualitas satuan PAUD 3-6 melalui program pendampingan
Program Pendidikan Keluarga yang terintegrasi
Insentif pendidik berbasis kinerja dan afirmasi
Integrasi strategi transisi anak ke SD
Integrasi layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak dengan satuan PAUD

4.

Peningkatan akses PAUD
Peningkatan akses PAUD 5-6 di wilayah yang akses PAUD 5-6 kurang
Perluasan akses PAUD 3-6 melalui kemitraan dengan pihak swasta untuk keluarga marginal
(di rusun, pabrik/perusahaan dengan karyawan berasal dari sosioekonomi rendah)

5.

Sistem data PAUD yang terpadu, transparan, dan akuntabel

6.

Analisis dan Penyesuaian Anggaran PAUD

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Tabel 2.18 Ringkasan sasaran Peta Jalan PAUD 2020-2030
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Mengingat cakupan JKN yang luas hingga

menginventarisasi isu-isu pelayanan

level nasional, sangat wajar jika terdapat

kesehatan untuk merumuskan solusi

beberapa isu yang sangat spesifik dan

yang bisa diimplementasikan. Hasil dari

tidak serta merta mampu diselesaikan

invetarisasi isu pelayanan kesehatan

melalui JKN. Untuk itu, Pemprov DKI

dan solusi yang diajukan adalah

Jakarta berinisiatif untuk

sebagai berikut:

Permasalahan Utama

Progress Solusi

Prosedur rujukan berjenjang

Integrasi Sistem HFIS, Pcare, SISRUTE

Zonasi pelayanan rujukan

Rujukan berdasarkan severity level dan
jarak domisili FKTP

Antrean

Digitalisasi layanan kesehatan
Layanan sore di Puskesmas & Rumah Sakit
Akreditasi Rumah Sakit

Pengobatan belum tuntas

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan
dan evaluasi clinical pathway
Pembentukan tim kendali mutu dan
kendali biaya
Pembiayaan melalui UPT Jaminan
Kesehatan Jakarta

Informasi pelayanan jaminan kesehatan
kurang jelas

Advokasi dan sosialisasi Bersama BPJS
Pembentukan UPT Jaminan Kesehatan
Jakarta

Administrasi yang berbelit-belit

Digitalisasi layanan kesehatan

Legalisasi ulang rujukan pada penyakit
kronis berdampak pada tujuan rujukan

Program rujuk balik

Obat yang tidak ada dalam Formularium
Nasional dan Alat Kesehatan yang tidak
dĳamin BPJS

Pembiayaan melalui UPT Jaminan
Kesehatan Jakarta yang dikaji oleh
clinical advisory

Rasio antara tenaga kerja dan fasilitas
kesehatan (tempat tidur, ICU, transportasi)
kurang

Evaluasi aspek dan penguatan regulasi
dalam pemberian rekomendasi izin

Piutang Rumah Sakit terhadap BPJS

SCF (Supply Chain Financing)

Jaminan pelayanan paliatif

Homecare dan menyusun Peraturan
Gubernur paliatif

Sumber: CRM, doorstop interview, hasil reses, dan kotak pengaduan faskes

Tabel 2.19 Inventarisasi Isu Pelayanan Kesehatan dan Progres Solusi Terkait di DKI Jakarta
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Pembentukan UPT
Jaminan Kesehatan Jakarta
Untuk mampu melayani jaminan

Kehadiran UPT diharapkan mengatasi

kesehatan warga Jakarta dengan

permasalahan utama pelayanan

lebih efektif dan efisien, diperlukan

kesehatan di DKI Jakarta, di antaranya

suatu sistem yang lebih fleksibel dan

adalah informasi pelayanan jaminan

berbasis pelayanan kepada warga.

kesehatan kurang jelas, pengobatan

Pembentukan UPT Jaminan Kesehatan

belum tuntas, dan obat yang tidak ada

Jakarta dimaksudkan untuk memberikan

dalam Formularium Nasional dan Alat

pemisahan peran antara Dinas Kesehatan

Kesehatan yang tidak dijamin BPJS.

sebagai regulator dan UPT sebagai
operator/ pelaksana teknis.
Usulan Penambahan Manfaat
UPT Jaminan Kesehatan Jakarta melayani

Pelayanan Kesehatan

manfaat-manfaat tambahan di luar
Jaminan Kesehatan Nasional. UPT juga

Penambahan manfaat pelayanan

diharapkan menyediakan pengaduan

kesehatan diperluas dari cakupan JKN

pelayanan kesehatan satu pintu yang

meliputi tiga aspek, yakni dalam hal

bisa diakses oleh seluruh masyarakat DKI

pelayanan kesehatan, fasilitas, dan

Jakarta, dimana saat ini sedang dalam

perluasan sasaran.

proses persiapan untuk dapat beroperasi
24 jam.

Pelayanan kesehatan di DKI Jakarta
diusulkan untuk juga mencakup:
Vasektomi (KB) atas
permintaan sendiri
Hiperbarik non-estetik yang
ditujukan terutama untuk nelayan
Congenital Hypothyroidal Screening
Perawatan kesehatan di luar visum
akibat korban kekerasan (korban
begal, tawuran, dan demonstrasi)
Visum psikiatrikum
Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)
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Sedangkan dalam hal fasilitas,

Persiapan digitalisasi layanan kesehatan

penambahan manfaat akan mencakup

tahap 1 (e-registration dan e-pharmacy)

kasus-kasus yang mengalami restriksi di
BPJS tetapi mendapatkan rekomendasi

Digitalisasi menjadi isu yang penting bagi

dari Tim Pertimbangan Klinis (clinical

pelayanan jaminan kesehatan di Jakarta.

advisory, terdiri dari unsur Dinas

Dalam perencanaannya, digitalisasi akan

Kesehatan Provinsi, organisasi profesi dan

dilakukan dalam dua tahapan seperti

akademisi kedokteran). Dalam skema baru

pada gambar 2.34.

yang direncanakan, perluasan sasaran
akan diterapkan pada medical checkup
bagi penerima kartu lansia dan pensiunan
PNS DKI Jakarta.

TAHAP 1 (2020)
E-registration
Pendaftaran secara online
untuk mengurangi antrean
Waktu kedatangan pasien dapat
diatur sehingga menghindari
penumpukan pasien di satu waktu
Status: sudah memiliki opsi untuk
dikembangkan kolaborasi pihak
eksternal dengan Diskominfotik
dan Jakarta Smart City
E-Pharmacy
Resep secara daring dan
terintegrasi dengan bagian
farmasi di seluruh fasilitas
kesehatan/apotek
Status: pengantaran obat sedang
dalam proses kolaborasi
dengan pihak eksternal

TAHAP 2 (2022)
E-patient record
Riwayat kesehatan dapat
diakses dari seluruh
fasilitas kesehatan
DKI Jakarta

SETELAH 2022
Integrasi digital
layanan kesehatan

Status real time
fasilitas kesehatan
Informasi jadwal dokter,
ketersediaan RFS, ICU
dalam platform daring
yang bisa diakses publik

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Gambar 2.34 Rencana Digitalisasi Layanan Kesehatan
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Peningkatan
Kesejahteraan Lansia melalui
Kartu Lansia Jakarta (KLJ)
Penduduk Lanjut Usia (Lansia) di DKI

Salah satu fokus kebijakan Pemprov DKI

Jakarta tentu memiliki keterbatasan

Jakarta adalah peningkatan kesejahteraan

dalam aksesibilitas terhadap pelbagai

lansia melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ)

aspek kehidupan, terutama sosial dan

yang ditargetkan akan diberikan pada

ekonomi. Kartu Lansia Jakarta bertujuan

107.753 penerima manfaat. Ada pun pada

untuk membantu penerima bantuan

tahun 2019 ini, Pemprov DKI Jakarta

untuk dapat memenuhi kebutuhan

sudah memberikan KLJ kepada

dasar dan mengakses pelayanan dasar,

39.754 orang.

meningkatkan kesejahteraan Lansia.
Penerima bantuan Kartu Lansia ditujukan
Berdasarkan Data Dasawisma PKK

kepada Lansia yang tidak dapat

(per Desember 2018), jumlah lansia di

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga

Jakarta mencapai 534.767 orang dengan

sangat bergantung pada bantuan orang

komposisi penduduk lansia laki-laki

lain, dan diberikan kepada Lansia yang

berjumlah 246.673 orang dan penduduk

telah terdaftar dan ditetapkan dalam

lansia perempuan berjumlah

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

288.094 orang.

(DTGKS) berdomisili di Provinsi
DKI Jakarta.

Gambar 2.35 Pembagian Kartu Lansia Jakarta
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Pemilik kartu Lansia berhak atas manfaat
senilai Rp. 600.000, subsidi pangan,
layanan Transjakarta gratis, dan akses
gratis untuk ke Monas, museum, dam
taman margasatwa Ragunan gratis di
sepanjang hari kerja. Selain itu, dalam
upaya meningkatkan kesehatan lansia
baik fisik dan psikologis, Pemprov DKI
Jakarta bekerja sama dengan PKK
tingkat RW di tiap wilayah DKI Jakarta
untuk menggerakkan Posyandu Lansia.
Berdasarkan data PKK, jumlah lansia yang
aktif dalam kegiatan Posyandu Lansia
di seluruh wilayah DKI Jakarta sebanyak
7.343 orang. Posyandu Lansia juga
memiliki beberapa kegiatan di antaranya:
Pemeriksaan kesehatan rutin secara
gratis (tekanan darah, kolesterol,
gula darah, dan asam urat).
Penyuluhan pola hidup sehat
bagi lansia.
Penyelenggaraan olahraga ringan
yang sesuai bagi lansia, sehingga
memenuhi kebutuhan aktivitas
fisik lansia.
Pemberian makanan tambahan
untuk memastikan lansia
mendapatkan nutrisi yang baik.

Pelaksanaan manfaat Kartu Lansia
Jakarta saat ini sudah berjalan dengan
baik. Realisasi 39.574 penerima KLJ di
tahun 2019 menunjukkan peningkatan
penerima manfaat sebesar 39% dari tahun
sebelumnya. Akan tetapi, masih terdapat
beberapa kendala yang perlu dibenahi:
1.

Seringkali KLJ hilang
atau lupa PIN-nya

2. Penyalahgunaan oleh
anggota keluarga
3. Terbatasnya pengetahuan cara
menggunakan ATM oleh Lansia
4. Lansia pindah ke luar Jakarta
sementara masih ber-KTP Jakarta
tanpa memberikan laporan
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C. HIKMAH YANG DAPAT DIPETIK
Selayaknya negara demokrasi, gap

Masalah pembebasan lahan

antara Eksekutif (Gubernur) dan

selalu menjadi dinamika dalam

Legislatif (DPRD) dalam perspektif

pembangunan. Pemprov DKI selalu

terhadap isu maupun kebijakan lumrah

menempuh jalur-jalur yang sesuai

terjadi sehingga mengakibatkan

dengan hukum yang berlaku dan

terhambatnya perumusan Perda

berperikemanusiaan dalam melakukan

dan kesepakatan dalam penyusunan

pembebasan lahan. Perpres nomor 148

anggaran. Mekanisme komunikasi

tahun 2015 perubahan keempat atas

politik antara pemerintah

Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang

harus terus diperbaiki untuk

penyelenggaraan pengadaan tanah

keberlanjutan pembangunan.

bagi pembangunan untuk kepentingan
umum menjamin penggantian rugi

Dalam perencanaan dan eksekusi

tanah dapat berdasarkan harga yang

proyek dimana Pemerintah Provinsi/

disepakati (berdasarkan appraisal),

BUMD dan Pemerintah Pusat/BUMN

dimana pendekatan ini hampir

berbagi kepemilikan dan pendanaan,

selalu digunakan. Konsekuensinya,

pembagian alokasi pekerjaan untuk

diperlukan kemampuan fiskal yang

suatu proyek yang terintegrasi akan

kuat bagi Pemprov untuk mampu

terhambat jika salah satu pihak tidak

membiayai ini.

mampu menyelesaikan bagiannya
dalam periode yang telah ditentukan.

Tidak dipungkiri masih banyaknya

Kesepahaman mengenai target proyek

aset bermasalah, yang membatasi

dan sinkronisasi mengenai sasaran

ruang gerak dan sumber daya dalam

pusat-daerah perlu untuk secara

melakukan proyek-proyek prioritas.

terus-menerus diperbaiki.

Diharapkan setelah tahun 2019
sebagian besar permasalahan
aset sudah dituntaskan oleh
Pemprov DKI Jakarta sehingga
mengurangi hambatan-hambatan
dalam pembangunan.
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D. STRATEGI PENCAPAIAN
Dari sisi eksekutif, Diskominfotik

Dalam memberikan pelayanan

melakukan perbaikan sistem

tertentu, membuat UPT dengan skema

penganggaran secara komprehensif

BLUD akan memberikan banyak

dengan Smart Planning Budgeting,

fleksibilitas bagi unit pelayanan

dengan mekanisme top-down antara

untuk membiayai dan mengatur

Gubernur dan DPRD di awal, hingga

administrasinya sendiri layaknya

diputuskan melalui nota kesepahaman

perusahaan dengan tetap berprioritas

yang akan menjadi pagu anggaran

pada aspek pelayanan publik. Skema

di Kebijakan Umum Anggaran dan

BLUD juga memungkinkan rekrutmen

Prioritas Plafon Anggaran Sementara

yang lebih efisien dan luas, seperti

(KUA-PPAS). Smart Planning

perekrutan pegawai non-PNS.

Budgeting akan terintegrasi dengan
Sistem Informasi Kerja (SIK) sehingga

Diperlukannya komunikasi dengan

perencanaan anggaran tetap dapat

Pemerintah Pusat yang lebih intensif.

dipantau dan dikomentari secara

Pendirian Perusahaan Patungan

bottom-up melalui Sistem Informasi

PT Moda Integrasi Transportasi

Musyawarah Rencana Pembangunan

Jabodetabek antara PT. MRT

Daerah (e-Musrenbang).

Jakarta degan PT. KAI membuktikan
bahwa sinergi Pusat-Daerah dapat

Adopsi Jakarta Smart City untuk

diwujudkan dalam mencapai tujuan

lebih luas untuk database SKPD

yang lebih besar. Sektor lain seperti

dalam menentukan kebijakan.

air bersih, air kotor, ketenagalistrikan,

Integrasi antara JSC+CRM+SKPD

sampah seharusnya bisa diperluas

dapat menjadi sangat efektif dalam

untuk sinergi ini. Selain itu, sinergi

merespon aduan masyarakat. Lama

bisa pula direncanakan perusahaan

penyelesaian pengaduan turun drastis

patungan antara BUMD Jakarta

hingga 80% antara 2018 dan 2019

dengan BUMD lainnya sehingga

semenjak adopsi remunerasi dengan

meningkatkan efisiensi dalam

komponen penyelesaian CRM. JSC

menangani masalah-masalah

sendiri masih memiliki banyak potensi

lintas-wilayah.

untuk diaplikasikan pada pemantauan
perkembangan proyek, cepat tanggap
menghadapi banjir, kemacetan, dan
permasalahan lainnya.
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E. AGENDA KE DEPAN
Rencana pembangunan yang

Lebih jauh, Transit Oriented

termaktub dalam RPJMD tetap

Development (TOD) dimana aktivitas

menjadi pegangan pembangunan

dilakukan di simpul-simpul mobilitas,

di tahun-tahun ke depan. KSD lain

seharusnya dapat akan membawa

yang sudah ditetapkan seharusnya

paradigma baru dalam tata kota

sudah mengalami ‘adaptasi’ terhadap

di Indonesia.

dinamika-dinamika di tahun 2019. Saat
ini secara internal Pemprov DKI tengah

Dalam beberapa kasus, menerapkan

melakukan peninjauan tengah periode

pendekatan bisnis ke bisnis (B2B)

(mid-term review) yang diharapkan

dalam penyelenggaraan pelayanan

mampu ‘mengalibrasi’ perencanaan

publik dirasa mampu menjadi

dan eksekusi dengan dinamika dan

terobosan yang memecah kebuntuan

distorsi yang terkini. Beberapa isu

akibat prosedur pengadaan yang

besar seperti pemindahan ibu kota ke

panjang. Pemprov DKI Jakarta bisa

Kalimantan Timur selayaknya menjadi

mengutilisasi BUMD sebagai entitas

sorotan dalam melakukan kalibrasi

bisnis untuk bekerja sama dengan

perencanaan Jakarta ke depannya.

konsumen melalui jasa. Sebagai
contoh, dalam peyelenggaraan

Melanjutkan penyelesaian

pelayanan air limbah, dibandingkan

institusionalisasi endowment fund

dengan penyediaan instalasi air

yang akan secara signifikan membantu

limbah perkantoran yang harus

pembiayaan proyek-proyek besar DKI

dibangun oleh pemilik bangunan,

Jakarta, Untuk itu, penyelesaian Perda

PD PAL bisa membangun instalasi

Lembaga Pembiayaan Pembangunan

air limbah di bangunan dan pemilik

Daerah (LPPD) dan BUMD LPPD

bangunan hanya perlu membayar

sangat penting untuk diselesaikan

biaya jasa tanpa perlu memikirkan

tahun 2020.

perawatan instalasi.

Pembangunan dengan kata kunci

Jakarta Smart City diharapkan

‘integrasi’ harus terus menerus

mampu mengembangkan sayapnya

diterapkan. Kesuksesan Jakarta

lebih lebar untuk juga menjadi ‘bank

dalam memajukan transportasi publik

permasalahan kota’ yang mendukung

akan menjadi contoh bagi daerah

ekosistem inovasi dan startup-

lainnya untuk semaksimal mungkin

startup kecil yang diharapkan bisa

mengaplikasikan transportasi publik

menjadi co-creator untuk menciptakan

yang dicintai masyarakatnya.

solusi-solusi perkotaan dalam skema
kolaborasi City 4.0.
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A. PROFIL BIDANG
Menuntaskan Janji Pimpinan

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta
mengenai identitas Jakarta sebagai
kota pesisir berimbas pada pembangunan
infrastruktur pesisir sebagai salah satu
prioritas. Hal tersebut juga menjadi
perwujudan visi Gubernur dalam
membangun Jakarta sebagai kota yang
maju, lestari, dan berbudaya. Jakarta
sebagai kota pesisir mempunyai karakter
spesifik selaku kawasan yang menyatukan
berbagai komponen ekologi dan fisik yang
saling berkaitan. Adapun karakter itu
bersinggungan secara langsung dengan
komponen sosial, kultural, dan ekonomi
warga yang tinggal di kawasan pesisir.
Maka, pembangunan dan pengembangan
kota yang diilhami oleh pemahaman
bahwa Jakarta adalah sepenuhnya kota
pesisir – dengan adanya penekanan pada
analisis resiko dan potensi kawasan pesisir
– besar kemungkinan akan memunculkan
dampak konstruktif yang akan menjalar
pada sektor-sektor pembangunan lainnya.

“Saya ingin
warga Jakarta tahu:
kita adalah
warga pesisir”
ANIES BASWEDAN
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Fokus utama
Bidang Pengelolaan Pesisir
konsisten bertumpu pada
tujuan utama pembentukannya.
Sesuai dengan janji Gubernur
pada masa kampanye 2016
terkait pengelolaan pesisir:
menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta
untuk kepentingan pemeliharaan
lingkungan hidup serta perlindungan
terhadap nelayan, masyarakat pesisir
dan segenap warga Jakarta;

Beberapa perombakan terjadi
di Badan TGUPP, namun Bidang

mengatasi kesenjangan ibukota
dengan menjadikan Kepulauan Seribu
sebagai Kepulauan Pembangunan

Pengelolaan Pesisir tetap
diarahkan untuk memegang

Mandiri melalui penyediaan

enam tugas yang semula.

infrastruktur, lapangan kerja, fasilitas

Diatur dalam Pergub 16/2019 (pasal 13),

pendidikan, hingga kesehatan
bagi segenap warganya, serta
menjadikannya sebagai pusat inovasi

antara lain:
a. melaksanakan pengkajian dan analisis
kebijakan Gubernur dalam

konservasi ekologi.

pengelolaan pesisir;
b. memberikan pertimbangan, saran
dan masukan dalam penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan Gubernur
dalam pengelolaan pesisir;
c.

melaksanakan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
Gubernur dalam pengelolaan pesisir;

d. menerima dan menampung masukan
dari masyarakat dalam pelaksanaan
kebijakan Gubernur dalam
pengelolaan pesisir;
e. melaksanakan tugas yang diberikan
oleh Gubernur; dan
f.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada Gubernur.
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Terdapat sejumlah kondisi
masyarakat pesisir Jakarta
yang sejatinya melekat dengan
tujuan kerja Bidang, seperti:
Kelangsungan ekonomi masyarakat

Perbaikan taraf hidup masyarakat

pesisir tidak boleh disepelekan.

pesisir perlahan dipulihkan.

Dampak reklamasi dan penggerusan

Terdapat ide besar mengapa Gubernur

sumber daya alami menjadi perhatian

menempatkan masyarakat sebagai

utama Gubernur terhadap masyarakat

penggerak aktif perubahan di Jakarta.

Jakarta yang tinggal di sekitar daerah

Tercapainya masyarakat yang aktif

pesisir. Dalam hal ini Bidang menjadi

dalam belajar dan berkarakter

perpanjangan tangan Gubernur

dipercayai memiliki dampak jangka

sebagai pemikir jalan keluar yang

panjang yang lebih sehat; ini

dapat dipakai – sekaligus titik tengah

merupakan target yang ambisius.

yang masuk akal bagi para

Namun, apabila tercapai, dapat

pemangku kepentingan.

menciptakan masa depan yang lebih
teratur dan sistematis dalam jangka

Warisan budaya dan sosial

waktu yang panjang serta terpelihara.

masyarakat pesisir sebagai

Dalam konteks pesisir, ini bukan

harmonisasi pelestarian

sekedar menambal posisi-posisi kritis

lingkungan jangka panjang.

yang dibutuhkan masyarakat pesisir,

Tindakan konservatif dipilih sebagai

ini merupakan soal pendidikan kepada

dasar pelestarian yang bukan hanya

tiap individu pesisir. Ini juga bukan

menyasar nilai ekologis tetapi juga

sekedar memperbaiki ekonomi dari

mempertahankan kondisi antropologis

rendah menjadi sedang/kaya, tetapi

masyarakat daerah pesisir. Berangkat

soal memperbaiki tiap aspek kualitas

dari sana, optimisme terhadap nilai

hidup masyarakat pesisir. Dengan

jual pariwisata yang dimiliki daerah

begitu, ide ini sekaligus membawa

pesisir menjadi salah satu tolak ukur

pesan bahwa kesinambungan

dari visi dan misi penanganan daerah

kehidupan pesisir tidak dibangun

pesisir Jakarta. Dengan begitu, antara

oleh sekelompok orang saja

pendapatan pariwisata dengan

(masyarakat menengah ke atas),

pelestarian alam terdapat aksi saling

tetapi turut dibangun oleh tiap

mengisi yang berkesinambungan. Hal

elemen masyarakat yang tinggal

ini sejalan dengan visi misi Gubernur

di daerah pesisir.

bahwa masyarakat harus menjadi
penggerak utama dari Jakarta, yang
mana dari budaya dan kehidupan
sosialnya dapat menjadi nilai jual
berarti bagi kemaslahatan masyarakat
itu sendiri.
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Analisis kebijakan dan lapangan
dilakukan untuk pemulihan wilayah
pesisir yang belum terselesaikan.
Tahun ini Bidang melakukan analisis
terhadap kondisi, kajian produk hukum
yang bermuara pada dihasilkannya
produk hukum baru, dan saran
pengambilan keputusan terhadap pesisir
kepada Gubernur. Kajian yang matang
juga dilakukan di lapangan terkait
faktor strategis bagi perbaikan pesisir.
Beberapa bentuk konkret dari kajian
pada kondisi pesisir Jakarta adalah studi
Bidang terhadap Kawasan Pantai Utara
Jakarta yang menghasilkan visualisasi
rencana pengembangan kawasan, dan
temuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
pada flushing time (kemampuan alam
membersihkan dirinya sendiri) dari teluk
Jakarta yang menurun, serta pergerakan
sampah yang nyatanya mengalami
penumpukan pada beberapa titik.
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Rekomendasi penyelesaian

Bidang adalah rekan kerja

masalah dan potensinya

sekaligus mitra SKPD

turut diberikan sebagai

dalam mengawal

tindak lanjut Bidang atas temuan.

pemulihan pesisir Jakarta.

Lintas Provinsi Bidang diharapkan

Posisi bidang sebagai enabler melihat

menjadi jembatan koordinasi yang baik

tuntutan masyarakat sebagai gambaran

antara Pemprov DKI Jakarta, Banten,

kualitatif kondisi Jakarta. Ada satu

dan Jawa Barat dalam menangani

kesadaran kuat yang muncul ketika

sampah dan kondisi pesisir. Bidang juga

penanganan terhadap tuntutan ini

memberikan saran terkait kualitas

dikerjakan satu per satu – kami tidak

air pesisir, dimulai dari tindakan analisis

bisa bekerja sendiri. Bergandengan

terjadwal yang mesti dilakukan oleh

tangan dengan SKPD, bidang mampu

SKPD terkait hingga penyampaian batas-

meningkatkan efisiensi kerja dan

batas aman dari kandungan air pesisir.

penyelesaian tugas yang didelegasikan

Berikutnya, hasil teknis yang disimpulkan

oleh Gubernur. Pengalaman SKPD

dari kajian disarankan untuk dipakai

dari tahun ke tahun dalam polemik

sebagai acuan. Salah satu di antaranya

permasalahan pesisir di Jakarta

adalah penanaman bermacam jenis

membukakan pintu dalam proses

tanaman Mangrove dan monitoring

pemikiran jalan keluar serta penciptaan

wilayah Mangrove secara periodik. Contoh

inovasi dari bidang bagi daerah pesisir di

di atas adalah gambaran bagaimana

Jakarta. Di luar itu, hambatan koordinasi

bidang memposisikan dirinya sebagai

yang mungkin terjadi di lapangan terus

kepanjangan tangan Gubernur dalam hal

menerus dibantu untuk dicari jalan

pemikiran konsep terbaik yang dapat

keluarnya selama proses penanganan

dilakukan untuk Jakarta.

masalah pesisir, baik oleh bidang
maupun SKPD.
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Selama 2019 terdapat

Tidak lama namun juga

beberapa rintangan

tidak sebentar.

dalam penuntasan program

Tidak terasa 1,5 tahun sudah Bidang

namun tujuan tetap mampu dicapai.
Mulai dari program populer seperti
penghentian reklamasi, yang diikuti
program teluk Jakarta bersih, kebijakan
tata kelola sampah pesisir dan hutan
mangrove, pembukaan pantai publik,
sampai pengembangan Kepulauan Seribu.
Tidak sedikit halangan yang merintangi
ambisi pemerintah Jakarta untuk
menuntaskan kompleksnya permasalahan
pesisir. Penanganan dalam aspek hukum
merupakan salah satu di antaranya,
gugatan terkait reklamasi terus dihadapi
Bidang Pengelolaan Pesisir sebagai
bentuk kepatuhan pada proses hukum
yang berlaku. Terdapat juga kendala pada
analisis kondisi dan keruangan ekologi
daerah pesisir Jakarta, tujuan akhirnya
adalah pembentukan roadmap (rencana
strategis) atau panduan perencanaan dan
strategi – akan tetapi masih diperlukan
integrasi ide dan pengalaman antara
SKPD maupun bidang. Terlepas itu
semua, revitalisasi dan visualisasi daerah
pesisir hampir menyentuh garis finishnya. Output dari Bidang dalam bentuk
pembaharuan sistem transportasi, revisi

bekerja untuk Jakarta. Visi misi dan
janji Gubernur untuk pesisir Jakarta
dituangkan dalam pembentukan tim
ini bagi pemulihan kesejahteraan
masyarakat pesisir Jakarta. Bila diingat
kembali, Gubernur selalu menyampaikan
keberadaan bidang ini yang bersifat
efisien. Hal ini membuat Bidang mesti
bertindak sigap dan cepat akan perhatian
khusus yang diberikan Gubernur terhadap
visi-nya untuk pesisir Jakarta, demi
menanggapi jangka waktu yang cukup
singkat. Kompleksitas permasalahan
daerah pesisir Jakarta telah terurai satu
per satu, dan penanganannya juga telah
dirampungkan. Revitalisasi pesisir dan
penanganan reklamasi telah berhasil
dituntaskan. Hal ini bukanlah hasil kerja
Bidang saja, hal ini merupakan hasil kerja
semua pihak di Jakarta yang mendukung
kesejahteraan pesisir dan masyarakatnya.
Keberhasilan ini adalah sebab-akibat
dari mimpi, semangat, dan keringat
masyarakat Jakarta. Selama masa kerja
1,5 tahun ini, Bidang mengucapkan terima
kasih untuk setiap pihak yang turut andil
dalam pemulihan pesisir Jakarta.

tata ruang pesisir, tata ruang pemukiman
Jakarta Utara (dengan konsep Community
Action Plan) dan rencana pembangunan
yang sesuai dengan pelabuhan untuk
nelayan sudah siap untuk digunakan
sebagai acuan bagi SKPD yang terkait
dengan pesisir. Harapannya, sesegera
mungkin masyarakat Jakarta dapat
merasakan dampak dari pembaharuan ini.
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Pulih,
bangkit,
dan hiduplah
Pesisir Jakarta.
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B. PROGRAM KERJA
Pembangunan Yang Konsekuen Dan Rasional

1. Totalitas penghentian
reklamasi dipertajam melalui
kajian ilmiah.

Melalui kajian ilmiah yang
digencarkan, setidaknya muncul satu
kesepakatan: Jakarta memerlukan

Jakarta tanpa reklamasi sejatinya

pengelolaan strategis berbasis

merupakan masa depan yang menjadi

pendekatan ekoregional untuk

komitmen Gubernur. Konflik tata ruang

menyelesaikan tantangan dan

dan nihilnya analisis ekoregional
dalam proyek reklamasi menjadi motif

permasalahan ruang serta

utama dalam konsistensi Pemprov

lingkungan pesisirnya.

DKI Jakarta selama 1,5 tahun ini

Di dalamnya juga perlu menelurkan proses

untuk mengawasi proyek reklamasi.

integrasi tata-ruang wilayah darat, laut,

Meskipun sebagian proyek Reklamasi

dan pesisir Jakarta. Dari kajian yang telah

(Pulau C, D, G, dan N) telah berjalan,

diselesaikan, terdapat empat eksplorasi

analisis dampak, resiko, dan potensi

terkait Pesisir Jakarta yang dilakukan oleh

tetap perlu dilakukan; walaupun

Dinas Lingkungan Hidup dan berisikan

pembangunan pulau-pulau tersebut

hasil prediktif pada reklamasi pesisir,

sudah lebih bertanggung jawab terkait

di antaranya:

pemenuhan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL). Kajian
merupakan alat ampuh bagi Pemprov

1.

Studi Kualitas Air Laut dan Mangrove
a. Pengamatan yang dilakukan

DKI Jakarta untuk menunjukkan

terhadap kualitas air di sekitar

ukuran terpecaya dari keputusan yang

kawasan mangrove di

akan diambil ke depannya terkait

Teluk Jakarta menunjukkan

reklamasi, karenanya proses kajian

dibutuhkannya perbaikan kualitas

tidak bisa dihindarkan. Perencanaan

air laut. Kekeruhan air di Muara

yang menyangkut pesisir wajib

Angke mencapai kriteria yang

memiliki dasar yang kuat. Melalui

sangat tinggi saat sedang surut.

kajian, sejumlah rekomendasi siap

Terdapat dua kemungkinan yang

untuk dipetakan dan digunakan bagi

menyebabkan kejadian ini, yaitu

pengelolaan, zonasi, dan fungsi pulau-

adanya aktivitas manusia yang

pulau yang sudah terimbas reklamasi.

menyebabkan penumpukan limbah
padat dan pendangkalan akibat
dibangunnya pantai reklamasi.
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Selain itu, jumlah ammonia

Peningkatan yang

total di Muara Angke (surut)

signifikan ini kemungkinan dipicu

dan Cengkareng Drain (pasang)

banyak hal, seperti pembuangan

memperlihatkan nilai yang tinggi.

limbah minyak oleh angkutan

Bila dihiraukan, hal ini dapat

laut, proses alam lewat erosi dan

menimbulkan dampak negatif

bawaan air hujan, dan aktivitas

bagi biota laut dikarenakan jumlah

manusia. Adapun pada aktivitas

ammonia yang berlebih dapat

manusia disoroti satu peristiwa

menjadi racun sehingga berbahaya

spesifik, yaitu awal perencanaan

bagi biota air dan manusia.

reklamasi yang tepat dilakukan
tahun 2006. Sangkut paut dari

Sementara itu, beberapa

keadaan ini memperlihatkan

parameter kualitas air terkait

alur sebab-akibat yang lebih

kandungan logam berat

fundamental dalam pengambilan

memiliki situasi yang memburuk.

keputusan pemerintah mengenai

Kandungan cadmium (Cd),

kelangsungan kualitas air. Perlu

tembaga (Cu), timbal (Pb),

dipahami bahwa bila temuan ini

kromium (Cr), nitrat, ammonia dan

dibiarkan terus-menerus, kondisi

fosfat tercatat memiliki nilai yang

yang ada akan mengancam

melebihi standar baku mutu dan

kelanjutan rantai ekosistem yang

mengalami kenaikan dibandingkan

bergantung pada air.

tahun 2006.

Muara Angke

Cengkareng Drain

Muara Kamal

Parameter

Baku Mutu

Pasang

Surut

Pasang

Surut

Pasang

Surut

Suhu

31,1

29

31,6

30,8

30,3

29,5

28 - 30 ⁰C

Salinitas

22

22

21

20

21

20

s/d 34 ‰

Kecerahan

0,6

0,15

0,4

0,25

1,3

1,2

-

Kekeruhan

0,005

261

0,002

0,002

0,002

0,03

<5

Ph

8,1

8,2

8,5

8

8,2

8,1

7-8,5

DO

1,4

1,4

1,7

1,8

2,4

2,5

>5

Amonia Total

0,1

0,7

0,5

1

0,1

0,1

0,3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2018) & Kepmen LH No 51 Tahun 2004

Tabel 3.1 Hasil analisis air muara sungai disekitar kawasan mangrove Teluk Jakarta
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Muara Angke

Cengkareng Drain

Muara Kamal

Parameter

Baku Mutu

2006

2018

2006

2018

2006

2018

<0,0005

0,001

<0,0005

0,001

<0,0005

0,001

0,001

Cd (Kadmium)

<0,003

0,001

<0,003

0,001

<0,003

0,001

0,001

Cu (Tembaga)

<0,02

1,503

<0,02

10,5

<0,02

3

0,008

Cr (Kromium)

<0,01

0,0045

<0,01

0,0075

<0,01

0,004

0,005

Hg (Merkuri)

Sumber: Dok. Amdal Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (2012), Dinas Lingkungan Hidup (2018)

Tabel 3.2 Kandungan logam berat di muara sekitar kawasan mangrove Teluk Jakarta

b. Pada tahun 2013 – 2017 luasan

reklamasi untuk melakukan

mangrove di Selatan Pantai Kita

penanaman mangrove. Aksi

(Pulau C) dan Pantai Maju (Pulau

“tanam-menanam” mangrove

D) bertambah dari 168,17 Hektar

juga digerakkan oleh para

menjadi 169,81 Hektar.

aktivis pecinta alam yang

Pemerintah saat itu bekerja

memberikan dampak positif dalam

sama dengan pihak swasta dan

meningkatkan pertumbuhan luas

para pengembang pantai

hutan mangrove di Teluk Jakarta.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2018)

Gambar 3.1 Luas Kawasan Mangrove di Teluk Jakarta Tahun 2013
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2018)

Gambar 3.2 Luas Kawasan Mangrove di Teluk Jakarta Tahun 2017

c.

Meskipun mengalami perluasan,
ekosistem mangrove masih belum
berada pada batas yang aman
dan terjamin. Hasil observasi dari
tahun ke tahun menunjukkan
perbandingan yang agak
berlawanan antara kuantitas dan
kualitas mangrove. Kenaikan
jumlah mangrove nyatanya tidak
cukup bersaing dengan kualitas
mangrove yang mengalami
penurunan dari segi kerapatan,
frekuensi, penutupan dan
keanekaragaman jenis. Kondisi
ini utamanya dipicu oleh limbah
industri dan limbah rumah tangga
yang kebanyakan berupa limbah
cair dan limbah padat.
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Kegiatan “harian” manusia
memang sudah seharusnya tidak
ikut campur dalam ekosistem
alami ini. Ketimbang kegiatan
“harian”, lebih tepat bila aktivitas
tersebut diarahkan menuju
kegiatan “musiman” (pariwisata)
yang jauh lebih bersahabat
kepada ekosistem mangrove.
Dengan begitu, potensi limbah
yang dihasilkan dapat berkurang
drastis dan kesinambungan
ekosistem mangrove sanggup
mencapai parameter yang
lebih baik.

Gambar 3.3

Penanaman Bibit Mangrove
oleh Para Aktivis

Jenis Mangrove
Lokasi

Keterangan

Yang pernah
teridentifikasi

2011

2014

Suaka Margasatwa

68

29

23

Sebagian besar bukan mangrove sejati

Hutan Lindung

33

20

22

Sebagian besar bukan mangrove sejati

TWA PIK

34

17

15

Sebagian besar jenis mangrove ikutan,
juga terdapat jenis bukan mangrove

Blok/
Kawasan Ekowisata

25

25

23

Didominasi jenis api-api & bakau

Arboretum

3

3

3

Avicenia marina, Rhizopora apiculata
dan Rhizopora mucronata

Sumber: Santoso 2012, Ambinari 2014 (dalam Laporan Akhir Kualitas Air Laut dan Mangrove DLH, 2018)

Tabel 3.3 Jumlah jenis mangrove yang pernah teridentifikasi di Teluk Jakarta
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2018)

Gambar 3.4

Sampah plastik terperangkap
di Kawasan TWA Pantai Indah Kapuk

Gambar 3.6

Aktivis Melakukan Penanaman Mangrove

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2018)

Gambar 3.5

Sampah plastik menutup akar nafas
dan mengganggu pertumbuhan semai
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Gambar 3.7

Kegiatan “Gempur Sampah”
oleh Sudin Lingkungan Hidup
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Gambar 3.8 Pemantauan pengangkatan sampah Hutan Mangrove Muara Angke
oleh Gubernur bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

B. PROGRAM KERJA

107

d. Naiknya nilai Total Suspended

Selain menambah kekeruhan air,

Solid (TSS) pada berbagai titik

TSS juga mampu menyebabkan

di Teluk Jakarta. TSS merupakan

kemampuan produksi zat organik

endapan padatan yang berada

di suatu perairan menurun tajam.

pada larutan namun tidak

Ketika hal ini terjadi, maka

terlarut dan tidak dapat langsung

seluruh rantai ekosistem yang

mengendap di dasar lautan.

berada di perairan tersebut

Akibat dari tingginya komposisi

pasti terganggu.

TSS adalah menjadi keruhnya
larutan. Zat padat yang termasuk
ke dalam TSS adalah tanah liat,
logam oksida, sulfida, ganggang,
lumpur, jamur, dan bakteri.

NILAI TSS (mg/L)

POINT

25 Agustus 2013

25 September 2018

1.

30,57

35,93

2.

27,90

34,74

3.

28,81

45,35

4.

29,79

40,65

5.

31,05

39,46

6.

31,56

39,23

7.

34,81

48,58

8.

30,84

38,39

9.

27,74

34,10

10.

29,21

34,37

11.

31,47

31,90

12.

31,05

39,15

13.

31,05

43,24

14.

35,32

43,82

15.

34,56

44,45

Rerata

31,05

39,56

Sumber: Deputi Bidang Penginderaan Jauh LAPAN (2018)

Tabel 3.4 Hasil analisis dugaan nilai Total Suspended Solid (TSS)
di Teluk Jakarta pada area sebelum dan sesudah reklamasi
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Gambar 3.9 Landsat LAPAN 8 Tanggal 25 Agustus 2013

Gambar 3.10 Landsat LAPAN 8 Tanggal 24 September 2018
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e. Kondisi terumbu karang di Pulau

Tutupan karang keras merupakan

Rambut termasuk kategori buruk

kriteria yang digunakan untuk

(tutupan karang keras 2,12% -

mengetahui kondisi terumbu

4,74%), di Pulau Bokor termasuk

karang pada suatu daerah laut.

kategori buruk (tutupan karang

Dengan didapatinya hasil di atas,

keras 1,07% - 10,27%, Bokor Utara)

dapat diketahui besaran kerusakan

dan sedang (tutupan karang keras

terumbu karang di perairan dekat

25,20%, Bokor Barat), sedangkan

Teluk Jakarta dan dibutuhkannya

terumbu karang di Pulau Damar

tindakan rehabilitasi secepat

Besar termasuk kategori buruk

mungkin. Bila diremehkan, hal ini

(tutupan karang keras 7,33% -

dapat merusak ekosistem laut dan

21,26%, Damar Besar Timur)

membahayakan kelangsungan

dan sedang (tutupan karang

hidup biota laut selain

keras 27,18% - 43,16%, Damar

terumbu karang.

Besar Utara).

Tutupan (%)

Kategori/Kriteria

0 - 24,9

Rusak

25 - 49,9

Sedang

50 - 74,9

Baik

75 - 100

Sangat Baik

Sumber: Kepmen LH No 4 Tahun 2001

Tabel 3.5 Kriteria Kondisi Terumbu Karang
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2018)

Gambar 3.11 Data Primer 2018
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f.

Tidak hanya terumbu karang,

Kondisi

perhatian pemerintah terhadap

Baik

Kaya/Sehat

kelestarian lamun juga perlu

Rusak

Kurang kaya/kurang sehat

mengalami transisi yang positif.
Berdasarkan observasi yang
dilakukan, lamun tidak ditemukan

Penutupan %

Miskin

Tabel 3.6 Kriteria Status Padang Lamun

Bokor, dan eksistensinya hanya
ditemui pada Pulau Rambut dan
Pulau Damar Besar. Verifikasi
lanjutan terkait kondisi lamun di
Pulau Rambut dan Pulau Damar
Besar menunjukkan status
padang lamun yang berada pada
kategori rusak dan kurang sehat
dengan persentase tutupan
masing-masing sebesar 43,6%
dan 52,8%. Keberadaan lamun
perairan yang baik dan tenang,
keberadaannya banyak berperan

Sumber: Data Primer 2018

Gambar 3.12

Survei lamun di Pulau Rambut

dalam menahan arus dan
menjaring sedimen di laut.

Sumber: Data Primer 2018

Gambar 3.13

Survei lamun di Pulau Damar Besar
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≤29,9

Sumber: Kepmen LH No 200 Tahun 2004

pada pesisir Jakarta dan Pulau

sangat dibutuhkan bagi kondisi

≥60
30-59,9

112

2. Studi Land Subsidence
a. Melalui survei seismik, diketahui
adanya zona kosong (blank zone)
di Teluk Jakarta yang dipekirakan
merupakan sedimen sangat lunak
atau gas biogenic yang sudah
tertimbun. Status blank zone
sendiri sebenarnya memiliki
potensi masalah yang besar ke
depannya, dikarenakan sedimen
kandungannya yang memiliki
potensi untuk menggangu struktur
jaringan dalam peletakkan
pondasi infrastruktur maupun
bangunan. Selain itu, larangan
atas terjadinya aktivitas pelayaran
seperti peletakkan jangkar di
daerah blank zone wajib dilakukan.

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi

Gambar 3.14 Peta Blank Zone di Perairan Teluk Jakarta
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Sumber: MGI, GRDC, DEG, 1995

Gambar 3.15 Peta Sebaran Endapan Sedimen Permukaan Dasar Laut Teluk Jakarta

b. Hasil geolistrik menerangkan

Penyebarannya biasa ditemui di

bahwa pengendapan lapisan

sepanjang pantai utara Jakarta,

tanah/batuan di pesisir Jakarta

dari Muara Angke hingga Ancol,

banyak dijumpai berbentuk lensa

dan di bagian Timur Laut. Semakin

lempung; pasir dan lempung

dalam ke bawah, lapisan tanah

lanauan yang saling menjari satu

diikuti oleh lapisan pasir dan

sama lainnya. Lapisan tanah lensa

lempung lanauan yang

lempung umumnya terbentuk

menunjukkan kemungkinan

lewat endapan rawa dengan

besar pengendapan dalam

sisipan pasir lempungan.dengan

lingkungan delta sungai besar

ketebalan 2 – 26 m. Ciri-cirinya

yang menandakan adanya struktur

yaitu berwarna abu-abu

pola anyaman. Hal ini merupakan

kehitaman/abu-abu, teksturnya

alasan mengapa tidak ditemuinya

sangat lunak, memiliki

pola air bawah tanah yang

permeabilitas rendah, kandungan

mengalir, sehingga air

kadar air dan material organik

cenderung tertimbun.

yang tinggi, kompresibilitas tinggi.
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Tahanan Jenis (Ωm)
<1

Penafsiran Litologi
Pasir lempungan, pasir yang telah mengalami air asin

1 - 10

Lempung, Lempung pasiran

>10

Pasir lempungan, pasir

Tabel 3.7 Pengelompokan Nilai Tahanan Jenis dan Penafsiran Litologi Batuan

c.

Penyebab penurunan/amblesan

Kemungkinan amblesnya tanah

tanah dipengaruhi pengambilan

di Jakarta juga berpotensi

atau pemompaan air tanah,

disebabkan oleh struktur geologi

penambahan beban dipermukaan

yang berjenis patahan.

berupa gedung-gedung
tinggi (super block) ataupun
penambahan material yang besar.

Sumber: Murdohardono (1997)

Gambar 3.16 Peta penurunan/amblesan tanah tanah/penurunan permukaan tanah
di Provinsi DKI-Jakarta antara tahun 1982-1997
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Sumber: Murdohardono (1992)

Gambar 3.17 Peta Geologi Teknik Provinsi DKI Jakarta yang menunjukan semakin ke arah utara
akan dijumpai lapisan tanah yang lunak-sangat lunak berupa lempung organik-pasir lanauan (warna biru)
sehingga daerah Provinsi DKI Jakarta bagian utara merupakan lapisan tanah/batuan
yang masih terus mengalami penurunan/amblesan tanah.

d. Melalui Uji Penetrasi Standar

3,222–4,722 cm/thn dan Pantai

(SPT) yang dilakukan Dinas

Bersama (Pulau G) sebesar 3,078–

Perindustrian dan Energi Prov DKI

5,012 cm/thn. Sementara dekat

Jakarta tahun 2014, didapati hasil

lokasi Bor 1 yaitu Terminal Kalibaru

penurunan lapisan pada lokasi

Pelabuhan Tanjung Priok (Pulau

Bor 1 (Laut Marunda) sebesar

N) sebesar 21,334-21,551 cm/thn.

18,761 cm/tahun dengan waktu

Waktu konsolidasi tanah pulau

konsolidasi rata-rata sebesar 1,852

reklamasi secara keseluruhan

tahun; Lokasi Bor 3 (Laut Pluit)

memiliki rata-rata 6,6–9 tahun.

adalah sebesar 2,412 cm/tahun
dengan waktu konsolidasi ratarata sebesar 5,947 tahun.

f.

Apabila terjadi terus menerus,
penurunan muka tanah ini dapat
berdampak pada meluasnya

e. Penurunan tanah juga diprediksi

daerah genangan akibat banjir.

akan terjadi pada pulau Reklamasi

Terdapat dua pemicu naiknya air,

dekat lokasi Bor. Dekat lokasi

yaitu hujan terus menerus dan

Bor 3 yaitu Pantai Kita (Pulau

coastal flood (banjir pesisir) di

C) sebesar 3,252–4,962 cm/thn,

Jakarta Utara.

Pantai Maju (Pulau D) sebesar
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Gambar 3.18 Peta Lokasi Bor Darat

Gambar 3.19 Peta Lokasi Bor Laut
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3. Studi Tren Penurunan Muka Air Tanah
a. Permukaan DKI Jakarta disusun
oleh Endapan Kuarter seperti
aluvium, pematang pantai, dan
kipas aluvium yang terdiri dari
pasir, lanau, lempung, kerikil,
kerakal, bongkah, dan tuf. Dahulu,
proses Endapan tersebut banyak
beroperasi di daerah sungai,
rawa, dan laut dangkal. Hal
ini menyebabkan penyebaran
endapan yang tidak merata,
sehingga variasi hasil sedimen
sangatlah kompleks di berbagai
wilayah Jakarta.

Gambar 3.20 Peta Geologi DKI Jakarta
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Sumber: LPPM ITB (2001)

Gambar 3.21 Zonasi kondisi air bawah tanah kelompok akifer 1 tahun 2000
b. Dibaginya beberapa daerah di

Dari hasil pemantauan muka air

DKI Jakarta menjadi 2 Kelompok

tanah akifer 2, saat ini kondisi

Akifer yang merepresentasikan

muka air tanah stabil dan

kondisi air bawah tanah di DKI

beberapa tempat mengalami

Jakarta, yaitu Kelompok Akifer 1

kenaikan muka air tanah terutama

(Zona 1) dan Kelompok Akifer 2

pada daerah pantai utara

(Zona 2). Adapun, akifer sendiri

Jakarta. Untuk pemanfaatan air

diartikan sebagai lapisan batuan

tanah akifer 1, sebagian besar

yang dapat menyimpan dan

dimanfaatkan untuk keperluan

mengalirkan air dalam jumlah

rumah tangga dan usaha kecil,

yang berlimpah. Lebih lanjut

pemanfaatan air tanah akifer

mengenai zonasi, kriteria kondisi

1 masih cukup besar, namun

air bawah tanah akifer 1 disusun

keseimbangan pengambilan masih

berdasarkan pada faktor

cukup baik. Hal ini karena potensi

hidrogeologi dan non-hidrogeologi

cadangan akifer 1 dan curah

seperti kondisi muka air tanah,

hujan cukup besar dan pemulihan

kualias air tanah, tutupan lahan,

dengan resapan air cukup efektif,

cakupan jaringan suplai air non air

namun pada daerah-daerah

tanah (PDAM), sebaran kepadatan

yang cukup padat dan masih

penduduk dan tingkat pendapatan

mengunakan air tanah perlu

penduduk. Sedangkan untuk zona

ditingkatkan untuk menambah

2, kriteria kondisi air bawah tanah

resapan air.

digolongkan melalui penurunan
muka air tanah.
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Gambar 3.22 Zonasi kondisi air bawah tanah kelompok akifer 2 tahun 2003

c.

Secara histori, sebenarnya
fluktuasi tajam terkait
penggunaan muka air tanah
terjadi di DKI Jakarta. Pada tahun
1950 – 1998 terdapat kenaikan
penggunaan air tanah yang
sangat pesat, yang kemudian
diikuti penurunan tajam di tahuntahun berikutnya karena krisis
ekonomi dan regulasi terkait pajak
air. Mujur, pemakaian air tanah
sudah mengalami penurunan
yang drastis dan sejak tahun 2010
berkisar antara 6 juta m3 sampai
8 juta m3 / tahun dari sebelumnya
mencapai 35 juta m3 /tahun.
Situasi ini diperkirakan akan terus
membaik, bila regulasi dan
penanggulangan pemanfaatan air
tanah terus mengalami perbaikan.
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Gambar 3.23 Pemakaian air tanah dari tahun 1950 – 2017

Gambar 3.24 Jumlah pelanggan dan pemakaian air tanah tahun 2017
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d. Diketahuinya kondisi air bawah

Namun, lewat penelitian berhasil

tanah sebenarnya menjadi salah

disimpulkan bahwa Jakarta Utara

satu faktor guna memprediksi

bukanlah daerah terparah yang

aman/tidaknya kondisi penurunan

mengalami penurunan tanah

tanah di Jakarta. Sebagian daerah

akibat pemanfaatan air tanah.

di Jakarta sendiri sebenarnya

Dalam aspek ini, Jakarta

sudah menyentuh kriteria

Barat tampaknya harus

penurunan tanah yang cukup

segera membenahi diri dalam

parah sejak dulu. Sebut saja

pemanfaatan air tanah. Daerah

Jakarta bagian utara, pada tahun

seperti Kembangan,

1978-1990 terjadi penurunan

Pesanggrahan, dan Kebayoran

tanah di daerah tersebut sebesar

Lama tercatat mengalami

10 – 99 cm. Alhasil di beberapa

penurunan tanah terbesar

tempat terjadi amblesan, banjir

karena pemanfaatan air tanah

yang meluas, keretakan pada

yang berlebihan.

gedung/bangunan, miringnya
bangunan, kerusakan sarana
jalan, dan penurunan kualitas
lingkungan secara umum.

Gambar 3.25 Peta Penurunan Muka Tanah Periode 2000 – 2014

3. BIDANG PENGELOLAAN PESISIR

122

Gambar 3.26 Peta Penurunan Muka Air Tanah Jakarta tahun 2010 – 2015

Penelitian juga dilakukan dengan

Pembenahan atas sistem air

memperhatikan kondisi tren

di Jakarta benar-benar harus

perkembangan kestabilan muka

dikerjakan sesegera mungkin.

air tanah, pemanfaatan air
tanah dan konservasi air tanah.

e. Berbicara mengenai penurunan

Simulasi numerik dilakukan

tanah dan muka air tanah, maka

untuk memprediksi penurunan

tidak lepas dari koneksinya

muka air tanah pada tahun 2015-

dengan kebutuhan air bersih. Di

2025. Penghitungan tersebut

DKI Jakarta, proyeksi dilakukan

menghasilkan kisaran penurunan

atas kebutuhan air bersih setiap

tanah berkisar antara 0 - 0,0272

5 tahun. Pada tahun 2015 saja,

m dengan persentase pengaruh

diperkirakan bahwa kebutuhan

pengambilan air tanah terdahap

air bersih mencapai 26.645,6 m³/

penurunan air tanah berkisar

hari, atau 828.784.742,4 m³/tahun

antara 0 - 27,1800%. Pengaruh ini

dimana angka ini akan mengalami

dapat naik dari tahun ke tahun,

fluktuasi untuk tahun 2020, 2025,

mengingat ada tendensi kenaikan

dan 2030 pada interval 27.000 –

populasi yang kemungkinan

30.000 m³/hari.

berhubungan positif dengan
penggunaan air tanah.
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Nyatanya, realisasi produksi air

besar dalam menyediakan air

bersih di Jakarta masih belum

bersih di Jakarta 460.270.615,68

mampu memenuhi kebutuhan

m³ /tahun (55,54 %). Belum lagi

ini. Badan Pusat Statistik (BPS)

sumber pemenuhan air bersih

Jakarta menyampaikan bahwa

di DKI Jakarta yang jenisnya

sejak tahun 2015 – 2017, produksi

belum bervariasi seperti

air bersih di DKI Jakarta berkisar

olahan Perusahan Daerah Air

dari 15.000 – 16.000 m³ / hari.

Minum (PDAM), air tanah dan

Bila menggunakan acuan tahun

pengolahan air bekas. Selain itu,

2015, tentu kebutuhan air bersih

air tanah sebagai sumber utama

di Jakarta tidak sebanding

tersedianya air bersih di Jakarta

dengan persedian realistisnya.

masih memiliki keterbatasan

Kemampuan PAM untuk

untuk dapat dipakai dalam jangka

memproduksi air bersih hanya

panjang, karena beberapa daerah

mencapai 368.514.126,72 m³/tahun

Jakarta memiliki kualitas air tanah

(44,46%) dan pemanfaatan air

yang kian memburuk.

tanah masih memegang andil

Gambar 3.27 Kondisi Suplai Perusahaan Air Bersih

3. BIDANG PENGELOLAAN PESISIR

124

Gambar 3.28 Sumber Air Baku PAM Jaya

Di sisi lain, kajian juga dilakukan

Dengan memadukan kondisi

pemerintah terkait air bersih

tersebut dengan kebutuhan air

dengan pulau-pulau reklamasi.

bersih di DKI Jakarta yang belum

Data yang disampaikan oleh salah

100% dipasok dari PAM Jaya, serta

satu pengembang pulau reklamasi

kondisi air tanah DKI Jakarta yang

menunjukkan bahwa kebutuhan air

masih belum sesuai baku mutu,

bersih mencapai 13.484,33 m³/hari

maka untuk daerah reklamasi

(Pulau C), 13.387,72 m³/hari (Pulau

perlu dilakukan:

D), 665,7 m³/hari (Pulau G), dan

- Pemenuhan air bersih

2.611 m³/hari (Pulau N).

mengunakan air bersih dari hasil
pengolahan air laut, air berkas
dan tadah hujan.
- Dalam rangka konservasi dan
meningkatkan kualitas air tanah
di daerah reklamasi perlu dibuat
resapan air berupa kolam
resapan dan sumur resapan
air hujan.
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4. Studi Hidrodinamika
a. Kehadiran pulau reklamasi terbukti

Pada sungai di sisi barat material

membawa beberapa perubahan

sampah dibelokkan masuk ke arah

terhadap proses alam dan

kanal antara Pulau C dan Pulau

lingkungan. Pulau-pulau reklamasi

Jakarta. Sementara pada Pulau D

seperti Pantai Kita (Pulau C),

trayektori sampah menjadi lebih

Pantai Maju (Pulau D) dan Pantai

jauh.

Bersama (Pulau G) mempengaruhi
proses pencucian massa air

b. Posisi muara sungai berada pada

(flushing time) menjadi lebih lama.

sisi Timur dan Barat Pulau C dan

Selain tu, konsentrasi polutan

Pulau D. Apabila pembangunan

juga meningkat dikarenakan

Pulau G dilanjutkan hingga 100%,

adanya Pulau C, Pulau D dan

ditakutkan adanya pengaruh

Pulau G. Proses sedimentasi yang

terhadap sedimentasi dan

berasal dari sumber sungai turut

pembatasan trayektori dari

dipengaruhi oleh Pulau C, Pulau

material sampah. Keadaan ini

D dan Pulau G. Terkait sampah,

didukung oleh adanya muara

terdapat perubahan arah dari

sungai di sisi Utara dari Pulau G.

trayektori material (sampah) yang
disebabkan oleh keberadaan Pulau
C dan Pulau D.

Gambar 3.29 Pembagian Kawasan Reklamasi DKI Jakarta
(dot berwarna kuning merepresentasikan pulau-pulau yang telah dibangun).
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Berangkat dari kajian Bidang Pesisir

Bidang Pesisir turut serta dalam

tersebut, pada September 2018,

proses peradilan dengan berperan

Gubernur mencabut izin 13 pulau

sebagai penasehat untuk

reklamasi di Teluk Jakarta,

memperkuat argumentasi hukum

yakni Pulau A, B, E, F, H, I, J, K, L, M, O,

Pemprov DKI Jakarta dalam

P, Q, melalui SK Gubernur Nomor 1409

memenangkan pertarungan tersebut.

Tahun 2018. Sedangkan untuk pulau C,
D, N, G, pengelolaan pulau reklamasi
tidak dicabut izinnya dikarenakan desain
dan pemenuhan kriteria pembangunan
telah jauh lebih memenuhi ketentuan
AMDAL. Keempat pulau tersebut
juga telah diambil alih tata ruang dan
pengelolaannya oleh Pemprov
DKI Jakarta.

Sangat disayangkan,

Bidang Pesisir telah konsisten menolak
keberlanjutan pembangunan pulau
reklamasi, sembari menata kembali
langkah-langkah antisipatif terhadap
potensi masalah dan langkah kuratif
terhadap dampak masalah di kawasan
pesisir Jakarta. Menanggapi gugatan yang
dilakukan oleh para pengembang Pulau
H, F, I, M, Pemprov DKI Jakarta tidak
berhenti mengikuti proses hukum resmi
yang ada. Atas dikabulkannya gugatan

usaha Pemprov DKI Jakarta

pengembang oleh PTUN, Pemprov DKI

dalam menghentikan reklamasi

Jakarta segera mengajukan banding

mendapatkan gempuran balik.

pada Desember 2019. Bidang berharap

Pada tahun 2019 empat Rencana

proses reklamasi ini dapat membuahkan

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Marunda pengembang Pulau H, F,
I, M, mengajukan gugatan terhadap SK

bahwa konsistensi atas pemberhentian
hasil yang baik ke depannya – sembari
menunggu hasil sidang PTUN.

Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) karena dinilai
tumpang tindih dengan izin reklamasi
yang sebelumnya diberikan, Gugatan ini
kemudian dikabulkan oleh PTUN pada
Juli dan Desember 2019. PTUN meminta
Gubernur DKI Jakarta untuk membatalkan
SK Gubernur terkait pencabutan izin Pulau
H dan I. Sementara itu, gugatan yang
dilayangkan pengembang Pulau F dan M
hingga kini masih dalam proses.
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2. Kajian dilanjutkan dengan
menguraikan masalah
di daerah-daerah
sekitar pesisir.
Wajah Jakarta bukan hanya tanah

sampah yang tidak terkelola,

dan darat, tapi juga air dan pesisir.

sedimentasi, dan penurunan muka

Nahasnya, telah sekian lama

tanah. Isu-isu tersebut merupakan

permasalahan kawasan pesisir Jakarta

gambaran permasalahan umum yang

tidak dapat kunjung diselesaikan.

terjadi di Pantai Utara Jakarta. Di

Perbaikan membutuhkan rencana

sisi lain, kita tidak bisa mengucilkan

yang menyasar ekosistem pesisir

potensi Kawasan Pantura Jakarta,

(kualitas air dan pemulihan ragam

dengan diselesaikannya permasalahan

biota), permukiman pesisir tak layak

yang ada kemungkinan besar

huni, konektivitas transportasi umum,

potensi ini dapat tersorot dan

pantai publik yang tidak terdefinisi,

terpapar kembali.

Gambar 3.30 Permasalahan umum di Kawasan Pantura Jakarta
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3. Resolusi Bidang Pesisir
terhadap masalah pesisir:
diselesaikannya rancangan
visualisasi pemulihan
daerah pesisir dalam
bentuk Perencanaan
Kawasan Pantura.
Dasar-dasar rancangannya adalah
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Jakarta tahun 2010 – 2030, analisis
sistem angkutan massal Pantura, dan
Gambar 3.31 Potensi Umum Kawasan Pantura

pengelompokkan terhadap pola
kawasan. Hasil rancangan tersebut

Temuan berbagai isu dan potensi

kini telah menjadi barang yang siap
pakai: bentuknya merupakan target

tersebut sejalan dengan prioritas

jangka panjang dan uraian pekerjaan

Gubernur soal pesisir,

untuk mencapai target. Terdapat 3 visi

yang di-ejawantahkan dalam poin
Kegiatan Strategis Daerah (KSD), dengan
bunyinya “Pengelolaan kawasan pesisir
teluk Jakarta melalui penyusunan rencana
kebijakan dan agenda rehabilitasi
ekosistem pesisir Jakarta termasuk
audit lingkungan pulau reklamasi”.
Penentuan langkah strategis pelaksanaan
revitalisasi pesisir dilimpahkan sebagai
tanggung jawab utama bagi Bidang
Pesisir. Melanjutkan temuan masalah dan
potensi, Bidang melangkah ke tahaptahap berikutnya: mengerjakan studi,
merampungkan konsep, dan menerbitkan
visualisasi dalam revitalisasi pesisir.

yang disasar melalui rancangan ini,
yaitu memaksimalkan karakter
pesisir alami untuk menunjang
keanekaragaman biota pesisir Jakarta,
memaksimalkan adanya Ruang
Terbuka Pesisir Publik untuk warga
Jakarta, dan menyempurnakan bentuk
pesisir Jakarta yang berfungsi sebagai
dermaga masyarakat nelayan
(perikanan dan transportasi), industri
dan perdagangan. Bagaimanapun,
rancangan ini hanya akan menjadi
hitam diatas putih belaka bila
implementasinya tidak dilakukan.
Sebab itu, tugas berikutnya adalah
melakukan kerja sama dan
memberikan rancangan untuk
dilaksanakan oleh SKPD terkait.
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Gambar 3.32 Tatanan Kawasan Strategis DKI Jakarta Berdasarkan RT/RW 2010-2030

Gambar 3.33 Analisa Angkutan Umum Massal Di Sekitar Pantura
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Gambar 3.34 Pengelompokkan Kawasan Pantura

Gambar 3.35 Target Jangka Panjang dan Uraian Pekerjaan
Untuk Mencapai Target Terkait Kawasan Pantura
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Bidang Pesisir mencetuskan tipologi

Aksesibilitas untuk semua

dan konsep yang berpautan

jenis transportasi.

dengan tiap pekerjaan terkait
pencapaian target.

Seluruh bagian dari Kawasan Pantura
harus mengakomodasi segala jenis
transportasi yang akan masuk

Gagasan luhurnya ialah memulihkan.

Dengan terbukanya akses terhadap

Maka, konsep dan tipologi ini berkaitan

berbagai moda trasportasi, otomatis

dengan perbaikan dan peningkatan.

akan meningkatkan paparan wilayah

Bidang Pesisir memilah tipologi dan

terhadap publik, sehingga target

konsep menjadi:

Kawasan Pantura yang ditujukan bagi

Integrasi Ruang Terbuka
Lingkungan dan Kota.
Antara kota dan lingkungan pesisir
harus berpautan, saling berkaitan,
merantai dan menjadi satu. Kota dan
lingkungan, keduanya mesti terbuka
agar dapat diakses oleh publik. Bila
diuraikan, maka ruang antar bangunan
harus terbuka, ruang pejalan kaki
harus terbuka, tepi sungai dan sekitar
pesisir pun harus terbuka.

publik dapat tercapai. Pembenahan
soal aksesibilitas juga didasarkan
atas temuan Bidang pada konektivitas
transportasi umum daerah paling
Barat Pantura (Kamal Muara) hingga
paling Timur (Marunda) yang masih
terbatas/tidak langsung. Hal ini
menyebabkan rute perjalanan dari
Barat Pantura hingga ke Timur
memakan waktu yang lebih lama
(harus mengarah terlebih dahulu ke
Jakarta Kota dan Harmoni).

Gambar 3.36 Tipologi Ruang Terbuka Publik Kota Jakarta
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Gambar 3.37

Tipologi Transportasi di DKI Jakarta

Peningkatan kualitas lingkungan
melalui penataan ulang.
Kondisi di lapangan merupakan
gambaran paling jelas dari realita
wilayah dimana konsentrasi penduduk
berada. Temuan pada daerah
pemukiman Kawasan Pantura
menunjukkan kacaunya sistem-sistem
yang berkaitan dengan kebutuhan
dasar masyarakat. Sistem utilitas tidak
bekerja, ruang terbuka yang sempit, air
limbah meningkat, dan ruang serapan
hujan menurun. Obatnya sudah jelas,
penataan tata ruang harus diikutkan
dalam pencapaian target perencanaan

Gambar 3.38

Konsep Peningkatan Kualitas Lingkungan

kawasan ini. Bidang melakukan
koordinasi dengan Dinas Cipta Karya
Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP)
terkait konsep ini.

B. PROGRAM KERJA

133

Pengelolaan sampah berkelanjutan
melalui komunitas di sekitar
Kawasan Pantura.
Konsep dilibatkannya komunitas
dalam mengelola sampah merupakan
realisasi ide revitalisasi pesisir
yang menginginkan terciptanya
warga pesisir yang aktif belajar dan
berkarakter. Metode ini nantinya
akan dikonsolidasikan dengan
pembangunan pemukiman warga
pesisir, sehingga daerah hunian pesisir
bukan hanya soal tempat tinggal saja,
tetapi juga kebiasaan melestarikan
lingkungan yang ikut mengkristal,
menjadi bagian dari warga pesisir.
Terpeliharanya lingkungan lewat
tangan-tangan warga pesisir
menjamin pelestarian pesisir yang
sifatnya lebih jangka panjang.

Gambar 3.39 Konsep Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas
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Segmen Barat 1
Kawasan ini terbentang dari sisi paling
kiri Pantai Utara yang terletak dekat
Kamal Muara hingga sebagian Muara
Angke. Beberapa kegiatan yang
menonjol biasa terjadi pada beberapa
lokasi segmen, seperti Kawasan
Kamal Muara, Taman Wisata Alam
Mangrove, dan Konservasi Mangrove.
Studi ini menyoroti lebih dalam kondisi
Gambar 3.40

Pembagian Segmen Studi Pesisir Untuk
Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta

kegiatan-kegiatan yang berada di
Segmen Barat 1 serta membaginya ke
dalam 2 area pengamatan, yaitu Area
Kamal Muara dan Area Pantai Indah
Kapuk. Produk awal studi berbentuk
pemetaan yang dimulai dengan
perencanaan transportasi, hasilnya,
seluruh jenis transportasi dapat
mencapai area-area penting yang ada.
Namun, transportasi massal sekelas
LRT hanya bisa menyisir daerah
lingkar luar segmen ini. Selain itu,
penempatan dua Tempat Pembuangan
Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS
3R) juga telah dipetakan pada lokasi
strategis yang berkenaan dengan

Gambar 3.41

Pemetaan Akses Transportasi Segmen Barat 1

pusat aktivitas masyarakat.
Dua rencana tersebut adalah
beberapa solusi atas tantangan
yang menyangkut potensi dan
masalah umum di Pantura Jakarta
(direncanakan juga untuk
Segmen lain).
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Infrastruktur dan berbagai kegiatan
pada Kawasan Segmen Barat 1 –
Area Kamal Muara – membutuhkan
konsolidasi akses.
Jalur Jl. Kamal Muara telah dibangun
meskipun dari segi standar kebutuhan
membutuhkan perbaikan. Aktivitas
masyarakat menyangkut pertambakan
Gambar 3.42

Pemetaan Lokasi TPS 3R Segmen Barat 1

dan penangkapan kerang juga terlihat
aktif, kegiatan jual-beli dari tangan
pertama masih sering terjadi. Stadion
Olahraga bertaraf nasional turut
menemani indahnya panorama lingkungan
area ini. Tidak jauh dari stadion, Taman
Wisata Alam dan Suaka Margasatwa
masih memiliki kondisi yang terjamin,
kapasitasnya sebagai lokasi wisata tetap
terjaga. Di dalamnya terdapat habitat
asli flora dan fauna Pesisir Jakarta,
pemandangan yang apik, dan area ecowisata. Pengunjung tidak perlu pusing
memikirkan akses ke taman ini, jalur akses
telah dibangun untuk mencapainya. Area

Gambar 3.43

Rencana Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Kamal Muara

Kamal Muara memang sudah sepantasnya
mendapatkan pengembangan
infrastruktur agar dayanya semakin
hidup, utamanya dalam bentuk
keterbukaan jalan yang menghubungkan
potensi-potensi area bagi publik. Selain
dibangunnya jalan, sistem drainase
juga perlu ikut mendampingi tiap
meter jalan,

Gambar 3.44

Denah Penataan Ulang Area Kamal Muara
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Sayangnya, beberapa masalah masih

Usulan terhadap pengembangan

tidak luput dari area ini.

area mempertimbangkan

Hunian temporer masih banyak ditemukan

konsentrasi profil penduduk

di sekitar area, mayoritas merupakan

kawasan dan area wisata.

nelayan pendatang yang mendiami luar
batas tanggul; pemukiman terlihat sesak.
Fasilitas umum dan sanitasi juga masih
belum memenuhi standar umum yang
ada, orang-orang masih hidup dengan
sukar untuk memenuhi kebutuhannya
sehari-hari. Apalagi soal sampah,
penanganannya seringkali tidak sampai
TPS, di sekitar rumah-rumah warga
sampah berserakan dimana-mana. Dari
muara dan laut, sampah-sampah ini
terkirim dan mengendap di sepanjang
hutan mangrove, mengganggu ekosistem.
Kualitas oksigen dalam air berkurang dan
sumber daya hidup berbagai satwa
menipis. Pada beberapa kesempatan,
terlihat hewan unggas, reptil, dan primata
keluar dari habitat aslinya menuju
arah pemukiman hanya untuk mengais

Salah satu target subyek pembangunan
adalah penduduk Area Kamal Muara yang
mayoritasnya berprofesi sebagai nelayan.
Meskipun begitu, pembangunan tidak
semata untuk mereka saja, kepentingan
masyarakat dari area lain di Jakarta
ataupun luar Jakarta ikut dipikirkan.
Caranya, menata ruang dan akses yang
kemungkinan besar akan mereka lewati
atau kunjungi. Sejauh ini, Bidang telah
menerima denah pembangunan
Pelabuhan Perikanan Kamal Muara yang
diusulkan oleh Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan, dan Pertanian untuk
pembangunan berikutnya. Pembenahan
juga diupayakan dengan diusulkannya
rencana penataan kawasan yang
terintegrasi dengan alam asli pesisir.

makanan, perilaku mereka menjadi invasif.

Gambar 3.45 Usulan Jalur Yang Akan Dikembangkan Di Kamal Muara
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Pembenahan Segmen Barat 1 –
Area Pantai Indah Kapuk – masih
tertantang zona pemukiman.
Sebenarnya, keberadaan pemukiman

Segmen Barat 2

memiliki nilai tambah dan kurang bagi

Berbatasan dengan Segmen Barat 1,

area ini. Terdapat fasilitas umum yang

wilayahnya tergelar dari Muara Angke

telah dibangun di daerah pemukiman

hingga menyisir daerah Ancol bagian

sehingga jalur transportasi non-natural

barat. Pada segmen ini, beberapa

(kendaraan bermotor) bisa dilewati.

lokasi berpijak tegas sebagai ikon

Namun, meluasnya zona pemukiman

kenamaan yang menjadi pusat

menyebabkan tertutupnya akses

kesibukan masyarakat sekitarnya,

langsung untuk menuju pesisir dan

seperti Muara Angke, Muara Baru,

terancamnya habitat asli pesisir, susunan

Luar Batang,Musem Bahari dan

pemukiman yang kompleks semakin

Kampung Akuarium. Pada segmen ini

memperberat akses menuju ke pantai.

terdapat 5 area yang diamati, yaitu

Hal ini turut membuat kualitas air

Muara Angke, Tanah Timbul (Muara

menurun dan endapan sampah meningkat

Baru), Kawasan Industri Perikanan

sehingga mengganggu keberlangsungan

(KKP), Kawasan Waduk Pluit, dan

ekosistem pesisir. Padahal, area ini

Kawasan Kebudayaan (Kampung Luar

memiliki kekayaan alam dan jenis hayati

Batang – Kawasan Museum Bahari –

yang melimpah. Pemandangan langsung

Kampung Akuarium – Cagar Budaya

ke arah laut bisa dapat terlihat jelas dari

Pusat Pelelangan Ikan Jakarta).

beberapa titik area, ditemani berbagai

Pada segmen ini, pemetaan

jenis flora dan fauna yang menempati

terhadap transportasi dan TPS 3R

alam di sekitarnya. Bahkan uniknya,

juga dilakukan.

tercatat ada 104 jenis burung yang hidup
di Kawasan Hutan Mangrove dan Suaka
Margasatwa, yang tersebar di area ini
dan Kamal Muara. Di masa mendatang,
pembangunan area ini memiliki
perencanaan dalam bentuk pembukaan
jalur akses natural (pejalan kaki dan
penyandang disabilitas) dengan
memanfaatkan tepi kanal Cengkareng
Drain. Selain itu, pemulihan Hutan
Mangrove juga segera dilakukan,
kemudian dihubungkan dengan jalur
akses natural yang dibuat.

3. BIDANG PENGELOLAAN PESISIR

138

Kekuatan Segmen Barat 2 –
Kawasan Muara Angke – ditandai
oleh aktivitas industri perikanan
yang energik.
Pada kawasan Muara Angke banyak
ditemui industri perikanan yang
beroperasi pagi hingga malam. Kualitas
infrastruktur dapat dikatakan cukup,
akses telah tersedia untuk dapat menuju
tiap industri yang ada. Jalur akses ini
Gambar 3.46

Pemetaan Akses Transportasi Segmen Barat 2

bahkan bisa dihubungkan untuk
menyambung zona kegiatan yang berbeda
seperti industri dan dermaga. Soal
dermaga, tampaknya dari segi jalur dan
lahan kondisinya sudah baik. Jalur dimana
kapal-kapal biasa berhenti tidak memiliki
kecacatan, kegiatan transportasi laut
berjalan seperti biasa, para penggunanya
melakukan aktivitas tanpa kesulitan.
Melihat hal ini, peningkatan sistem
pengelolaan dermaga mestinya bisa
dilakukan secara paralel dengan
mengembangkan intermodal transportasi
Roda 2, Roda 3, dan Roda 4.

Gambar 3.47

Pemetaan Lokasi TPS 3R Segmen Barat 2
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Penataan berbagai sistem
masih menjadi misi yang belum
terselesaikan di Kawasan ini.
Mulai dari sistem pengelolaan sampah,
logistik, pengangkutan penumpang,
hingga transportasi. Pada kawasan
perindustrian masih banyak ditemukan
sampah yang bercampur saat proses
produksi berlangsung, hal ini menimbukan
bau yang tidak sedap dan bahaya bagi
kesehatan, baik itu produsen maupun
konsumen. Sedangkan pada kawasan

Gambar 3.48

Usulan Jalur Yang Akan Dikembangkan
Di Kawasan Muara Angke

dermaga, TPS masih sangat jarang
ditemukan. Soal jalur akses dermaga,
perbaikan perlu dilakukan terkait drainase,

Kondisi tersebut menuntut penataan

pencahayaan, dan atribut lanskap; begitu

ulang kawasan, perampingan

juga titik pemberhentian dan perpindahan
transportasi menujyang memerlukan
perbaikan kelengkapan seperti
pos/terminal.

pemukiman, dan pengembangan
jalur kawasan.
Dengan menerapkan konsep peningkatan
kualitas lingkungan pada penataan ulang
kawasan, pemetaan rencana dilengkapi
dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH),
zona hijau, dan RTH pesisir. Kumuhnya
pemukiman dan sampah yang tidak
terkendali diatasi dengan penempatan
ulang pemukiman menjadi kampung
susun, hal ini membuat ruang di sekitar
pemukiman menjadi lebih terbuka ke
depannya dan pengelolaan sampah
menjadi semakin mudah. Bangunan untuk
kegiatan pemrosesan industri ikan juga
dibaharui untuk menangani kualitas dari
proses produksi. Terkait jalur akses, di
sekitar dermaga dan industri dipastikan
tersedianya jalur natural dan non-natural
dengan kelengkapan atributnya.
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Lahan terbuka yang terhubung
dengan jalur transportasi dan tepian
teluk menyimpan peluang besar
bagi Segmen Barat 2 – Kawasan
Tanah Timbul.
Aksesibilitas di sekitar kawasan terhitung
cukup, transportasi massal dan pribadi
dapat bersirkulasi. Dihiasi pemandangan
ke arah laut, lahan yang menganggur siap
Gambar 3.49

Salah Satu Contoh Tahapan Dalam Skema
Pembangunan Kampung Susun Muara Angke

mengalami transformasi menjadi RTH,
menjadikan wilayah tepi teluk semakin
cantik dan apik. Namun, aksesibilitas
natural perlu dibuat segera untuk
kawasan ini. Jalur untuk pejalan kaki dan
penyandang disabilitas masih belum
terkoneksi antara tepi teluk dan jalur
umum. Pembenahan juga harus dilakukan
dengan memerhatikan keberadaan
tanggul National Capital Integrated
Coastal Development (NCICD) karena
posisinya yang menutupi pemandangan di
tepi teluk. Menanggapi temuan tersebut,
Bidang mengusulkan penataan ulang
kawasan yang telah dibuat visualisasinya,
termasuk pengembangan jalan, dan
pengubahan tanggul menjadi jalur natural

Gambar 3.50

Salah Satu Contoh Visualisasi Penataan: Konsep
Bangunan Kegiatan Pemrosesan Produk Ikan

yang merangkap sebagai area wisata
untuk melihat teluk dan laut.
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Gambar 3.51

Denah Penataan Akses Kawasan Tanah Timbul

Gambar 3.53

Salah Satu Contoh Visualisasi Penataan:
Integrasi Pusat Kegiatan dan Penambahan
Fungsi Tanggul

Perbaikan jalur transportasi
merupakan perkara utama di
Segmen Barat 2 – KKP – yang
menantikan penyelesaian.
Pasalnya, meskipun kawasan ini sudah
terhubung dengan jalur transportasi
umum dan dermaga, belum semua jalur
terfasilitasi dengan atribut lanskap yang
menunjang seperti pembatas jalan, tanda
Gambar 3.52

Usulan Jalur Yang Akan Dikembangkan
Di Kawasan Tanah Timbul

pengingat, dan lainnya. Pembenahan
soal akses harus lekas dilakukan, dengan
menimbang kondisi kawasan ini yang
sebenarnya telah memiliki pasar modern
dan jalur pejalan kaki yang terhubung
dengan pesisir. Merespons ketimpangan
tersebut, Bidang mengusulkan
pengembangan pada jalur natural
dan non-natural.
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Kondisi tersebut mendukung kapasitas
pengunjung dalam jumlah yang
cukup besar. Selain itu, pada bagian Timur
Waduk, terdapat beberapa lokasi di dekat
pemukiman yang berpotensi untuk
dijadikan RTH.

Gambar 3.54

Usulan Jalur Yang Akan Dikembangkan Di KKP

Pertimbangan Bidang dalam
merancang kawasan mementingkan
persoalan putusnya akses
Kali Gendong dan
padatnya pemukiman.

Pendayagunaan waduk dan ruang
terbuka melambangkan daya
lingkungan Segmen Barat 2 –
Kawasan Waduk Pluit.
Pertama, akses jalur non-natural menuju
kawasan ini terhubung langsung dengan
jalur arteri, ini menandakan konektivitas
kawasan yang baik; berbagai jenis
transportasi mampu mencapai kawasan
dan kedudukannya berafiliasi dengan
pusat-pusat kegiatan, seperti Habib
Husein Luar Batang, Museum Bahari,
berbagai pusat perbelanjaan di sekitar
Pluit, dan lainnya. Soal ruang terbuka,
ketersediaanya sendiri di lapangan
memang menjanjikan. Ruang Terbuka
Publik (RTP) di lokasi Taman Waduk Pluit
cukup luas dan memiliki beberapa
fasilitas seperti lintasan lari, lapangan

Disamping Kali Gendong akses nonnatural terputus, jalurnya sempit dan
hanya dapat dilewati pejalan kaki,
penggunaannya bahkan beralih menjadi
tempat berdagang dan perhentian barang.
Di daerah Timur Waduk, pemukiman
terlihat sesak dan berhimpit satu dengan
yang lain, pengelolaan sampah sangat
buruk; di dekat kali dan waduk sampah
berserakan dan berceceran, bila cuaca
ekstrem datang, tidak menutup
kemungkinan sampah akan ikut hanyut di
perairan. Ide penataan Bidang ditujukan
kepada hunian di sekitar Kali Gendong
yang akan mendapatkan pengikatan
dengan alih fungsi lahan sekitarnya
menjadi RTH. Penyelesaian alih fungsi
ini kemudian akan dipadukan dengan
pengembangan Ruang Gerak Publik di
sekitar Waduk Pluit.

basket, lapangan futsal, fasilitas senam,
dan toilet.
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Pada Segmen Barat 2 –
Kawasan Kebudayaan –
pengamatan dikhususkan kepada
Kawasan Museum Bahari.
Gambar 3.56

Salah Satu Contoh Visualisasi Penataan:
Peningkatan Jalur Natural dan
Non-Natural Kawasan Timur Waduk Pluit

Terdapat sinergi antar bangunan cagar
budaya yang bersejarah di kawasan ini,
seperti Pasar Ikan, Museum Bahari yang
dulunya merupakan Gudang Rempah.
Jalur arteri juga terhubung dengan
kawasan sehingga memudahkan akses
para pengunjung. Ditambah potensi
pariwisata dalam perpaduan panorama
arah laut untuk melihat matahari
terbenam dan bersandarnya kapal di
Dermaga Sunda Kelapa. Namun, potensipotensi tersebut masih dibatasi dengan
masalah jalur natural dan non-natural
yang terhubung, pandangan pesisir timur
yang tertutup tanggul NCICD, belum
adanya sistem pengelolaan sampah
kawasan, dan optimalisasi sistem tata

Gambar 3.57

Usulan Jalur Yang Akan Dikembangkan
Di Kawasan Waduk Pluit

air untuk mencegah terjadinya genangan
air. Karena itu, Bidang merancang ulang
penataan kawasan yang melibatkan
konsep RTH dan konsolidasi kegiatan.
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Segmen Timur 1
Berada di sebelah Timur Segmen
Barat 2, wilayahnya dimulai dari
Gambar 3.58

Denah Penataan Ulang Kawasan Museum Bahari

daerah Ancol bagian barat hingga
Cilincing. Pada segmen ini terdapat
2 kawasan yang diamati, yaitu
Kawasan Ancol dan Kawasan Priok;
keduanya memiliki jalur utama yang
cukup baik. Di segmen ini, terdapat
area rekreasi yang terus mengalami
perkembangan dari segi fasilitas
dan keanekaragaman, seperti Taman
Impian Jaya Ancol. Pelabuhan Tanjung
Priok juga turut menghiasi keunikan
segmen ini, meskipun akses menuju
terminal penumpang harus mengalami
perbaikan. Belum lagi cagar budaya
seperti Makam Mbah Priok yang

Gambar 3.59

Usulan Jalur Yang Akan Dikembangkan
Di Kawasan Museum Bahari

berada di kawasan industri yang
nampaknya membutuhkan penataan
dan konektivitas akses. Dari segi
transportasi, Bidang telah membuat
perencanaan transportasi yang
memudahkan akses menuju berbagai
pusat kegiatan di daerah ini. Dalam
pengelolaan sampah, rencananya
akan dibangun 1 TPS 3R di segmen ini.

Gambar 3.60

Salah Satu Contoh Visualisasi Penataan:
Pembangunan Ruang Terbuka
Kawasan Museum Bahari
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Masalahnya, sebagian besar
infrastruktur dan area segmen masih
diperuntukkan bagi operasi industri.
Adalah hal yang lumrah untuk ditemui
Gambar 3.61

Pemetaan Akses Transportasi Segmen Timur 1

bila kita berkunjung ke daerah Ancol –
Cilincing dan menemui banyak kendaraan
berat berlalu lintas mengangkut logistik
industri. Peruntukan jalur di segmen ini
memang lebih banyak difungsikan oleh
keperluan industri karena pemusatan
kawasan industri. Hal ini menyebabkan
para pengguna jalan lain seperti
kendaraan Roda 2 dan pejalan kaki
menjadi tidak nyaman. Keberadaan
industri yang berada di dekat ujungujung pesisir juga menyebabkan akses
menuju area pesisir menjadi tertutup
dan terkendala karena sistem sekuriti
tiap industri. Keadaan ini membuat
daerah pesisir di sekitar segmen

Gambar 3.62

Pemetaan Lokasi TPS 3R Segmen Timur 1

menjadi tidak terekspos dan sulit untuk
dikunjungi. Melalui kondisi di atas,
Bidang merumuskan perencanaan terkait
pembagian jalur natural dan non-natural
bagi Kawasan Ancol dan Tanjung Priok,
serta mengusulkan beberapa rencana
terkait terminal dan pelabuhan.
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Gambar 3.63

Gambar 3.66

Gambar 3.64

Gambar 3.67

Usulan Pengembangan Jalur Natural
dan Non-Natural Kawasan Ancol

Usulan Pengembangan Jalur Natural
dan Non-Natural Kawasan Tanjung Priok

Usulan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok

Usulan Penataan Akses Makam Mbah Priok

Gambar 3.65

Usulan Pengembangan
Jalur Transportasi Pelabuhan
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Segmen Timur 2

Permasalahan segmen ini

Studi terakhir dilakukan Bidang

berkutat pada jalur akses

terhadap Segmen Timur 2, yang
wilayahnya mencakup sebagian besar

dan pengelolaan sampah.

daerah Cilincing dari Kali Baru sampai

Sebagian besar daerahnya yang masih

Marunda. Di bagian utara, segmen

berupa area industri membuat beberapa

ini dilengkapi Tanggul Kalibaru

akses menuju situs kebudayaan menjadi

yang membatasi sebagian wilayah

terbatas; jalur telah ada, namun

segmen dengan pantai publik. Pada

kualitasnya masih belum pantas karena

segmen ini, pengamatan dilakukan

tidak dilengkapi fasilitas pejalan kaki.

dari Kawasan Kali Baru hingga

Selain itu, akses menuju pantai publik

Marunda yang di dalamnya turut

juga tertutup oleh pembangunan yang

mempertimbangkan keberadaan

kerap kali dilakukan oleh industri, jalur

Rumah Si Pitung, Masjid Al Alam, dan

khusus perlu dibangun untuk menjawab

Rusun Marunda sebagai aset wilayah.

tantangan ini. Soal sampah,

Dari segi potensi, segmen ini memiliki

pengelolaannya benar-benar perlu

area pesisir yang tertata namun belum

perbaikan. Baik di Kalibaru dan Marunda,

memiliki akses jalan yang baik di Area

masih banyak ditemukan sampah

Tanggul Kalibaru, keunikan dan

berserakan di perairan maupun di daratan

keindahan Perkampungan Nelayan di

dekat industri maupun pemukiman.

Cilincing juga belum terekspos karena

Menjawab temuan, penerapan konsep

akses yang minim, Pantai Publik di

integrasi transportasi dan pengelolaan

sepanjang Pesisir Marunda hingga

sampah melalui TPS 3R direncanakan

Banjir Kanal Timur sebagai area

Bidang untuk segmen ini. Integrasi

terbuka untuk publik, dan Area Cagar

transportasi juga tetap sejalan dengan

Budaya seperti Rumah Si Pitung

tujuan Bidang dalam menghubungkan

serta Masjid Al Alam Marunda.

rute langsung dari bagian paling Barat
Pantura (Muara Angke) hingga paling
Timur Pantura (Marunda).
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Usulan Penataan Kawasan yang
dikerjakan Bidang bagi Segmen
Timur 2 berpadu dengan rencana
pembangunan dari SKPD.
Kawasan Kalibaru sampai Cilincing
memerlukan pembaharuan dari segi
akses untuk Cagar Area Budaya
maupun kendaraan logistik dan
pengangkutan hasil laut. Bidang juga
mempertimbangkan penempatan
Gambar 3.68

Pemetaan Akses Transportasi Segmen Timur 2

pemukiman nelayan yang akan dibentuk
secara vertikal dan tidak lupa untuk
diintegrasikan dengan RTP dan dermaga.
Bersamaan dengan usulan penataan
kawasan, kabar positif datang dari
DKPKP DKI Jakarta yang merencanakan
pembangunan Pelabuhan Kalibaru demi
kemajuan industri perikanan dan kegiatan
masyarakat yang berprofesi sebagai
nelayan. Bidang juga telah membuat
denah penataan kawasan bagi Rumah Si
Pitung dan Masjid Al Alam, serta desain
baru terkait tanggul Kalibaru.

Gambar 3.69

Pemetaan Lokasi TPS 3R Segmen Timur 2
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Gambar 3.70

Gambar 3.72

Gambar 3.71

Gambar 3.73

Rencana Pembangunan Pelabuhan Kalibaru

Denah Penataan Ulang
Kawasan Kalibaru-Marunda
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4. Perluasan sasaran program
Teluk Jakarta Bersih bagi
seluruh DKI Jakarta.

1.

Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Rumah Tangga (Jakstranas).

Tahun 2018, Bidang masih berfokus

Kebijakan ini diatur dalam Perpres No.

kepada program penghentian

97 Tahun 2017. Melalui diterbitkannya

reklamasi dan kajian fungsi pulau

peraturan, tiap pemerintah daerah

yang sudah di reklamasi. Setelah

wajib untuk membentuk kebijakan

diselesaikannya isu reklamasi,

serupa terkait pengelolaan sampah,

Bidang diminta oleh Gubernur untuk

atau biasa disebut Kebijakan dan

melanjutkan program Teluk Jakarta

Strategi Daerah Provinsi Dalam

Bersih yang kini fokusnya meluas

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

hingga seluruh daerah di DKI Jakarta.

dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Fokusnya adalah untuk mengatasi

(Jakstrada). Jakstrada selaku

masalah sampah dari hulu sampai hilir

instrumen pendukung dan kolaboratif

serta sumbernya.

untuk Jakstranas merupakan
tanggung jawab pemerintah daerah

Dibentuknya Roadmap

yang penyusunannya diatur dalam
PermenLHK nomor P.10/Menlhk/

(rencana strategis) Pengelolaan

Setjen/PLB.0/4/2018. Tahun ini

Sampah oleh Bidang Pesisir sebagai

Pemprov DKI Jakarta telah menyusun

jalan keluar atas tantangan sampah

dokumen Jakstrada, yang kemudian

DKI Jakarta.

diresmikan melalui Pergub No. 108
Tahun 2019. Adapun target Jasktranas

Adapun pembentukan rencana ini pada

adalah tercapainya pengurangan

dasarnya tetap memperhatikan dan

sampah sebesar 30% dan penanganan

mengindahkan instruksi yang disampaikan

sampah sebesar 70% pada tahun

oleh pemerintah pusat. Karena itu,

2025, persentase ini kemudian

rencana strategis ini didorong dan

diturunkan sebagai acuan bagi

diilhami oleh 5 kebijakan:

Jakstrada dalam menentukan target.
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2. Rencana Induk Pengelolaan Sampah.

besar bagi pengurangan limbah

Sesuai dengan tugas yang diwariskan

plastik dan sampah secara umum

dalam Jasktrada, Dinas Lingkungan

di DKI Jakarta. Kebijakan ini dibuat

Hidup (DLH) menyusun dokumen yang

sebagai realisasi target yang

berisikan kajian dan rencana utama

sebelumnya telah ditentukan dalam

mengenai pengelolaan sampah di DKI

Jasktrada. Selain itu, kebijakan juga

Jakarta. Dalam dokumen tersebut,

ditetapkan dalam rangka mengurangi

DLH melakukan identifikasi, analisis,

timbulan sampah plastik dan

inventarisasi, pemetaan, pengkajian,

tercapainya lingkungan yang sehat

dan penyusunan sistem terkait

serta berkesinambungan. Pembuatan

persampahan di DKI Jakarta. Terdapat

kebijakan ini merupakan langkah yang

3 visi yang disasar oleh DLH, yaitu

melibatkan kolaborasi aktif antara

1) Jakarta Baru, Kota Modern yang

pemerintah dan masyarakat.

bersih; 2) Masyarakat Berbudaya
Bersih; 3) Pelayanan Publik
yang Prima.

5. Pengadaan Intermediate
Treatment Facility (ITF) dan
Institut Pemilahan.

3. Undang-Undang Nomor 18

Diatur dalam Pergub No. 50 Tahun

Tahun 2008 tentang

2016 dan Pergub No. 33 Tahun

Pengelolaan Sampah.

2018, pengadaan ITF dimaksudkan

Dalam Undang-Undang dijelaskan

untuk mereduksi sampah hingga

bahwa tujuan pengelolaan sampah

80% - 90 % dengan teknologi yang

adalah untuk meningkatkan kesehatan

ramah lingkungan, mengurangi

masyarakat dan kualitas lingkungan

ketergantungan daerah terhadap

serta menjadikan sampah sebagai

TPST di luar daerah (Bantar Gebang),

sumber daya. Mengenai fungsi dan

memanfaatkan pengelolaan sampah

tugas, secara umum Undang-Undang

lebih lanjut, dan sebagai salah

mengatur kewenangan pemerintah

satu strategi pengurangan dan

pusat dan pemerintah daerah dalam

penanganan sampah. ITF sendiri

menjamin terselenggaranya

akan dibangun di 4 lokasi berbeda di

pengelolaan sampah yang baik dan

DKI Jakarta, yaitu Sunter, Marunda,

berwawasan lingkungan.

Cakung, dan Duri Kosambi. Dalam
ITF terdapat 4 teknologi yang akan

4. Pergub Nomor 142 Tahun 2019

digunakan untuk pengelolaan sampah,

tentang Kewajiban Penggunaan

antara lain Teknologi Incinerator,

Kantong Belanja Ramah Lingkungan

Gasifikasi, Pyrolisis, dan Refuse

Pada Pusat Perbelanjaan,

Derived Fuel (RDF). Sementara

Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

itu, Institut Pemilahan merupakan

Mendapatkan apresiasi positif dari

kebijakan yang ditekankan oleh

masyarakat khususnya para milenial,

Pemprov DKI Jakarta agar pemilahan

kebijakan ini dinilai memiliki dampak

sampah menjadi kewajiban di
berbagai tempat yang terkait
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Sumber: Unit Pengelolaan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 3.74 Skema Kerja ITF

pemerintah, seperti sekolah negeri,

menjadi sampah organik (60%),

kantor kelurahan, Balai Kota, dan

non-organik (18%), dan residu (22%).

lainnya. Mendukung pemilahan,

Masalah kedua adalah sistem pengelolaan

Gubernur telah menetapkan peraturan

sampah oleh di tingkat RT/RW yang

di lingkungan pemerintah melalui

masih bersifat organik. Kepengurusan

Ingub No. 107 Tahun 2019 tentang

pengelolaan sampah masih dipegang oleh

Pengurangan dan Pemilahan Sampah

ketua RT/RW setempat; pada beberapa

di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

tempat dipegang oleh swasta. Sistem
pengelolaan tersebut pun nyatanya
masih membawa masalah, karena pada

Rencana strategis juga
mengakomodir temuan lapangan.

beberapa rumah ditemui sampah yang
masih menumpuk karena tidak sempat
diangkut. Sementara itu, masalah ketiga

Pada tahun 2019, Tempat Pembuangan

berpaut pada seleksi akhir sampah.

Akhir (TPA) Bantar Gebang mengalami

Meskipun pada tingkat RT/RW sampah

kesulitan dalam menangani sampah DKI

telah dipilah sesuai jenisnya, pada

Jakarta yang mencapai rata-rata 8.000

akhirnya sampah-sampah ini

ton/hari. Bila diuraikan, angka ini terus

malah disatukan kembali ketika diangkut

mengalami kenaikan. Pada 2018, sampah

– pemilahan akhirnya menjadi tidak

DKI Jakarta mencapai 7.800 – 7.900 ton/

ada gunanya.

hari, hingga September 2019 dimana
angka sampah mencapai 8.200 ton/hari
(rerata bulanan). Dari segi komposisi,
sampah DKI Jakarta umumnya terbagi
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Masalah dijadikan panduan
dalam perumusan target
ke dalam rencana strategis.
Strateginya pertama adalah dengan

Dalam simulasi yang dilakukan oleh

mengubah paradigma pengolahan

Bidang Pesisir, jika partisipasi masyarakat

sampah DKI Jakarta dari kumpul –

dan pelaku usaha dalam sistem pilah

angkut – buang menjadi pilah – olah

– olah mencapai 100%, diperkirakan

sampah yang melibatkan partisipasi

pengurangan jumlah sampah yang dikirim

masyarakat dan pelaku usaha di DKI

ke TPA Bantar Gebang dapat mencapai

Jakarta. Strategi kedua adalah membuat

59% (organik), 18% (non-organik), dan

Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS)

23% (residu). Namun, Bidang menekankan

yang merupakan gabungan Penyedia

simulasi realistis pada proporsi 50%

Jasa Lainnya Orang Perorangan Dinas

terkait partisipasi masyarakat dan

Lingkungan Hidup (PJLP DLH) dan

pelaku usaha. Dengan simulasi ini,

badan organik di RT/RW. Keberadaan

Bidang memiliki target sederhana yaitu

LPS inilah yang nantinya akan mengurus

pengurangan sampah yang dikirim ke

pengelolaan sampah di seluruh DKI

TPA Bantar Gebang sebesar 30% dan

Jakarta, bahkan badan ini juga berperan

penanganan sampah sebesar 100% (tidak

untuk mengedukasi masyarakat. LPS

ada yang dibuang ke sungai) pada tahun

selanjutnya akan terus digodog dan

2022. Sejauh ini sistem olah – pilah telah

diusung menjadi Badan Usaha Milik

mencapai tahap uji coba dan telah sukses

Daerah (BUMD) agar independen dalam

dilakukan di 22 RW. Selepas itu, Bidang

pengelolaan sampah, mengingat posisi

melanjutkan percobaan dengan

DLH saat ini yang berlaku sebagai

meningkatkan jumlah uji coba di 84 RW

operator dan regulator (ditakutkan

yang tersebar di 25 kelurahan dan 5

adanya konflik kepentingan).

kecamatan DKI Jakarta; bahkan
sedang diminta untuk dapat dilakukan
di 10 kecamatan.
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JAKARTA BEBAS SAMPAH 2022
30% PENGURANGAN 70% PENANGANAN

GOALS
OUTCOME

INDIKATOR
UTAMA

Sistem Pengelolaan
Sampah Terintegrasi
1. Tersedia Regulasi yang lengkap
2. Tersedia Sistem Data & Informasi
pengelolaan sampah yg Up to Date
3. Tata Kelembagaan memisahkan
antara Regulator & Operator
yang berbasis masyarakat &
pendekatan kewilayahan
4. Penegakan Hukum
berjalan efektif
5. 100% Sampah Tertangani: Rumah
Tangga, Fasum & Fasos, Pasar,
Badan Air, Komersil/Kawasan
Mandiri, Pesisir dan Laut
6. Berjalannya mekanisme insentif &
disinsentif terhadap LPS, TPS3R,
UPT Pengelola Sampah, UPK Badan
Air, Petugas Kebersihan & rumah
tangga serta kawasan mandiri yg
melakukan pemilahan

Peran Aktif Masyarakat
dalam Mengelola Sampah
1. 100% RW & Kawasan Mandiri
membentuk Lembaga
Pengelolaan Sampah dan
melakukan pemilahan sampah
2. Sedikitnya 1 Rumah Kompas yang
dikelola oleh LPS/Bank Sampah
di tingkat RW/Kelurahan
3. Berkembangnya beragam inisiatif
gerakan pengurangan sampah
antara lain: Pengurangan Plastik
sekali pakai; Less Food Waste;
Limbah tekstil; relawan sampah;
Sedekah sampah
4. 50% Pengurangan Plastik
Sekali Pakai
5. 100% sampah sisa makanan di
hotel, restaurant & rumah makan,
terkelola secara mandiri
6. 33.104 PJLP & PPSU menjadi agen
perubahan pemilahan sampah

Sumberdaya dan
Infrastruktur yang Efektif
1. Beroperasinya 88 TPS3R/B3 Rumah
Tangga (2 TPS3R/Kecamatan)
2. Tersedianya prasarana modern
pendukung efektifitas kerja LPS,
TPS3R, Badan Air, Fasos & Fasum
3. Beroperasinya 4 ITF dan
4 Recycling Center
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia
(Regulator & Operator) yang
meningkat mampu bekerja
dalam sistem baru
pengelolaan sampah
5. Terjaminnya anggaran melalui
APBD dan/atau kerja sama
dengan pihak lain

Gambar 3.75 Rencana Strategis Jakarta Bebas Sampah 2022
(proporsi penanganan mengacu pada Jakstrada)

5. Pembentukan Roadmap
(rencana strategis)
Pengelolaan Kawasan
Mangrove masih dalam
proses persetujuan.
Pelbagai Kawasan Mangrove

Pengunjung harus keluar dari satu

Pesisir Jakarta saat ini dikelola

kawasan sebelum bisa masuk

oleh berbagai pihak, yakni swasta,

ke kawasan lain. Dalam tataran

BKSDA, dan DLHK. Imbasnya,

teknis, rencana strategis kawasan

terdapat ketimpangan dalam hal

dipertimbangkan dengan hasil kajian

pengembangan dan pengelolaan

yang berkenaan dengan penanaman,

antara satu kawasan mangrove

jenis vegetasi, dan salinitas air yang

dan lainnya. Kendati tidak saling

tidak terkontrol (lihat bagian 3.2).

berjauhan, pengelolaan kawasan

Sejauh ini, dengan kerjasama

mangrove oleh pihak yang berbeda

berbagai pihak, rencana strategis

menyebabkan konektivitas antar

telah dibuat dan draf awalnya telah

kawasan yang rendah; jalan-jalan

disampaikan; Bidang menunggu hasil

antar kawasan tidak terhubung satu

ulasan Gubernur.

dengan yang lain.
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Rencana Strategis Pengelolaan
Kawasan Mangrove akan bertumpu
pada partisipasi masyarakat.
Tujuannya adalah mengintegrasikan
pengelolaan, memperbaiki konektivitas,
dan utamanya untuk meningkatkan
kesadaran serta kepedulian publik terkait
kawasan mangrove. Ada 4 strategi
kinerja yang masuk ke dalam
rencana strategis:
1.

Kajian status dan akses lahan dengan
masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta.

2. Melakukan kerjasama dengan
masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta.
3.

Melakukan pengelolaan mangrove
berbasis masyarakat dan kelompok.

4. Proses penguatan pemanfaatan
mangrove Teluk Jakarta untuk
pariwisata berbasis masyarakat
dengan mendorong potensi
ekonomi masyarakat.

Gambar 3.76 Uraian Implementasi Kegiatan Dari Tiap Strategi
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Kerjasama dengan Mangrove

Dalam RPE, aksi pemulihan juga dilakukan

Ecosystem Restoration Alliance

dengan perbaikan hidrologi yang

(MERA) akan menjadikan Kawasan
Mangrove Muara Angke sebagai
lokasi studi dan uji coba program.

bertujuan untuk memudahkan sirkulasi air
laut ke Suaka Margasatwa Muara Angke.
Adapun sasaran RPE adalah:
1.

Pada tahun 2024, berkurangnya 30%

MERA sendiri merupakan badan yang

luasan spesies invasive dari data

didirikan oleh Yayasan Konservasi Alam

dasar 2019.

Nusantara (YKAN) dan beroperasi untuk

2. Pada tahun 2024, meningkatnya

mengurangi rentannya kondisi pesisir

luasan mangrove sejumlah 2 hektar

dalam aspek komunitas, sumber daya,

dari data dasar 2019.

dan aset melalui pemulihan ekosistem

3.

Pada tahun 2024, berkurangnya

mangrove. MERA telah berpengalaman

sampah padat sebanyak 70% dari

melakukan proyek pemulihan ekosistem

data dasar 2019.

mangrove di berbagai tempat, seperti

4. Pada tahun 2024, populasi monyet

Mangrove Delta Mahakam, Mangrove

ekor panjang stabil pada kisaran

Berau, Mangrove Muara Cisadane,

60-80 ekor.

dan lainnya. Bersama MERA, dengan

5. Pada tahun 2024, jumlah jenis burung

dibuatnya Rencana Pemulihan Ekosistem

air yang ditemukan di SM Muara Angke

(RPE), Kawasan Mangrove Muara Angke

meningkat minimal 30% dari beda

diharapkan mengalami peningkatan

jumlah jenis dari Suaka Margasatwa

kualitas lingkungan sehingga habitat asli

dan Hutan Lindung, berdasarkan data

dari monyet ekor panjang dan burung air

dasar 2019.

dapat kembali seperti semula.
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6. Pengembangan Kepulauan
Seribu masih dimatangkan
dalam integrasi kajian
semua pihak.
Dari seluruh program Bidang
mengenai pengembangan kawasan
pesisir, sejatinya Kepulauan Seribu
ikut disasar untuk mengalami
pengembangan. Saat ini, Bidang
sedang melakukan kajian
dan merancang rencana yang
secara khusus berkaitan dengan
pengembangan pariwisata Kepulauan
Seribu. Terdapat 3 isu yang mendasari
penyusunan rencana:
1.

2. Kondisi listrik,
air bersih, pelabuhan,
dan pengelolaan sampah.
Kepulauan Seribu masih sangat
membutuhkan pengembangan
infrastruktur yang akan membantu
dalam menggeliatkan sektor
pariwisata. Misalnya seperti
listrik, sejak tahun 2013 hingga
2016 jumlah pengguna listrik
mengalami peningkatan dari
3.799 pelanggan menjadi 6.913
pelanggan. Dengan jumlah total
rumah tangga sebesar 5.522
(2018), nampaknya kebutuhan
listrik cukup terpenuhi, tetapi

Peraturan Daerah No. 11 Tahun

pertimbangan kalkulasi perlu

1992 tentang Penataan dan

dilakukan terhadap bangunan

Pengelolaan Kepulauan Seribu.

yang peruntukkannya untuk

Dalam pasal 7 dan 12 diatur bahwa

kegiatan usaha. Contohnya seperti

40% lahan dengan peruntukan

jumlah homestay dan restoran di

Rekreasi dan Pariwisata di seluruh

Kepulauan Seribu pada tahun 2016

Kepulauan Seribu wajib untuk

yang terdiri dari homestay (661

diserahkan sebagai kepemilikan

bangunan), rumah makan (56

Pemerintah Daerah, berikut juga

bangunan), dan hotel resort

pengelolaannya yang merupakan

(7 bangunan). Belum lagi

tanggung jawab Pemerintah

bila mempertimbangkan

Daerah. Sementara itu, sisa

laju pertumbuhan penduduk

lahan sebesar 60%, dapat

Kepulauan Seribu yang mencapai

dikelola swasta.

1.48% (2018). Menimbang kondisi
di atas, kebutuhan listrik sudah
dipastikan mengalami kenaikan.
Karena itu, kebutuhannya perlu
disejajarkan dengan penyediaan
yang setimpal. Tidak hanya listrik,
perbaikan juga perlu dilakukan
pada jenis infrastruktur lain
seperti air bersih, pelabuhan, dan
pengelolaan sampah yang niscaya
akan membantu pertumbuhan
wisata Kepulauan Seribu.
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3. Fragmentasi lembaga
membutuhkan pembenahan.
Terpecahnya berbagai lembaga

Strategi pengembangan Kepulauan Seribu

dalam mengurus Kepulauan Seribu

telah dibuat, dan berikutnya dibutuhkan

masih menjadi tugas yang perlu

penyatuan pandangan dari berbagai

diselesaikan Pemprov DKI Jakarta.

badan pemerintah. Sampai saat ini,

Kepengurusan yang terbengkalai

Rencana Induk Pembangunan Kepulauan

dan inisiatif yang berbenturan

Seribu dan kajian terkait investasi

malah menyebabkan penyelesaian

Kepulauan Seribu sedang dalam

program yang terhambat.

proses pengerjaan.

Dibutuhkan integrasi badan dan
penyusunan kebijakan yang kuat
agar pembangunan Kepulauan
Seribu semakin berada pada posisi
yang kokoh.
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Gambar 3.78 Usulan Model Pengembangan Pariwisata Kepulauan Seribu
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C. HIKMAH YANG DAPAT DIPETIK
Mengefektifkan Korespondensi
1.

Proses Birokrasi di tingkat internal

3. Keterbatasan Bidang untuk dapat

Pemprov DKI Jakarta perlu dibarengi

berdiskusi dengan publik.

koordinasi yang baik.

Menjelang akhir masa kerja, Bidang

Tahapan-tahapan dan proses birokrasi

menyadari adanya beberapa

yang bertingkat berimbas pada

keberatan dari kalangan masyarakat

dibutuhkannya usaha lebih dalam

DKI Jakarta terkait proses kinerja

pelaksanaan program dan skema

Bidang. Situasi ini cukup dapat

koordinasi. Sebagai contoh, Dinas

dimengerti, mengingat kapasitas

PUPR mempunyai rencana untuk

Bidang yang dituntut untuk bekerja

membangun dermaga sementara di

secara privat. Namun, bila diminta

areal tanggul Kamal Muara sebagai

untuk menyampaikan keluh kesah,

bentuk penyelesaian kewajiban. Di

Bidang sendiri cukup merasa jengah

sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga

dengan tuduhan-tuduhan yang

memiliki rencana untuk membangun

disampaikan dan menjadi ‘samsak

dermaga tetap. Miskomunikasi ini

tinju’ tanpa bisa memberikan

ditengarai karena lambatnya

klarifikasi mengenai hasil kerja yang

laju informasi dalam koordinasi

telah dicapai. Meskipun begitu, Bidang

antar SKPD.

yakin bila diberikan kesempatan untuk
berdiskusi secara terbuka, maka mata

2. Pelaksanaan pembangunan masih

publik DKI Jakarta akan lebih ‘melek’

berasal dari inisiatif parsial SKPD.

soal kapasitas dan penampilan

Inisiasi tiap SKPD terkait penanganan

Bidang selama ini.

pesisir seringkali mengalami tumpang
tindih. Hal ini disebabkan oleh
kurangnya koordinasi antar SKPD
dalam pembangunan suatu kawasan.
Sebenarnya hal ini memiliki implikasi
yang cukup positif, mengingat
beberapa SKPD turut aktif mengambil
alih tugas dan peranan dalam
pelaksanaan pembangunan. Namun,
dibutuhkan sistematika yang jelas
dalam pembagian tanggung jawab
penanganan program pesisir Jakarta
sehingga tidak ada pihak yang merasa
lebih berhak dalam menangani
program bagi pesisir Jakarta.
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D. STRATEGI PENCAPAIAN
Merintis Koneksi Yang Terputus
1.

Berkaitan dengan revitalisasi pesisir,

Direktorat Jenderal Pengendalian

Bidang Pesisir mengintegrasikan

Pencemaran dan Kerusakan.

inisiatif-inisiatif parsial tiap SKPD.

Melalui masukan terhadap

Dalam hal ini bidang tidak lagi

penanganan lahan rusak yang

mengacu kepada sifat teknikal yang

terimbas pencemaran baik itu dari

melepas program untuk diselesaikan

limbah maupun sampah yang berada

bersama tanpa pembagian tugas yang

di pesisir, bidang menerima masukan

jelas. Dengan melakukan pertemuan

dari Direktorat Jenderal Pengendalian

antar SKPD dan penguncian

Pencemaran dan Kerusakan mengenai

kesepakatan atas tanggung jawab

penanganan pre-restorasi dan pasca-

yang dipegang, bidang dapat

restorasi untuk daerah pesisir.

memantau implementasi atas
kesepakatan yang dibuat. Selanjutnya,

Direktorat Jenderal Pengolahan

pada tiap periode waktu yang

Sampah dan Limbah B3.

ditentukan bersama bidang dapat

Terkait hal ini, Bidang mengungkapkan

meminta pertanggung jawaban atau

keprihatinan terhadap alur

hasil kerja penanganan program

pembuangan sampah di Jakarta,

revitalisasi pesisir kepada SKPD

termasuk transportasi sampah dari

yang bersangkutan.

hulu ke hilir serta penanganannya.
Direktorat Jenderal Pengolahan

2. Melanjutkan integrasi inisiatif

Sampah dan Limbah B3 yang memiliki

tersebut, Bidang Pesisir memfasilitasi

pengalaman dari tahun ke tahun

pertemuan antara SKPD dan empat

menangani keberadaan sampah di

Dirjen Kementerian LHK, dalam

Jakarta memberikan paparan terkait

rangka rencana pemulihan pesisir

keadaan realistis di Jakarta. Hal

Jakarta, antara lain:

ini kemudian dipadankan dengan
harapan dan penerapan penanganan
sampah yang dibuat oleh
Bidang Pesisir.
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Direktorat Jenderal Planologi

Permasalahannya ada tiga,

dan Tata Lingkungan.

pertama, persistensi pemegang

Penyusunan tata letak dan desain

tugas pembangun tanggul yaitu

dari lingkungan sekitar pesisir

Dinas Sumber Daya Air (DSDA).

serta perencanaan penggunaannya

Kedua, temuan Bidang mengenai

dibutuhkan untuk pengelolaan pesisir

kesulitan nelayan untuk berlabuh dan

di masa mendatang. Sebagai instansi

mengangkut hasil tangkapan menuju

yang memiliki keahlian dalam bidang

daratan dikarenakan keberadaan

tersebut, Direktorat Jenderal

tanggul yang tingginya mencapai 3

Planologi dan Tata Lingkungan turut

– 4 meter; tanggul juga menghalangi

andil menyertakan rekomendasinya

pandangan masyarakat ke arah laut.

terkait perencanaan berikutnya

Ketiga, konflik kepentingan pemangku

mengenai tata lingkungan di sekitar

tanggung jawab pembangunan

pesisir Jakarta.

tanggul antara DSDA dan DKPKP
karena keduanya memiliki tugas

Direktorat Jenderal Konservasi

dalam membangun tanggul.

Sumber Daya Alam Ekosistem.

Masalah tersebut kemungkinan

Lewat pemberitahuan bidang

akan menyebabkan kerugian dari

mengenai program yang dicanangkan

segi dana yang dikeluarkan dan

oleh Gubernur dan Pemprov

keberlangsungan ekonomi para

DKI Jakarta, Direktorat Jenderal

nelayan yang merupakan penduduk

Konservasi Sumber Daya Alam

mayoritas di Kamal Muara. Sebelum

Ekosistem memberikan beberapa

masalah merambat ke berbagai aspek,

contoh keberhasilan mereka pada

Bidang berusaha mencari jalan tengah

beberapa alam di daerah Indonesia

dengan mengkaji pembangunan

lainnya. Melalui komparasi terhadap

tanggul bersama dua badan tersebut.

keberhasilan konservasi di alam

Hasilnya, pembangunan tanggul

tersebut, terdapat pembelajaran

akan dibangun oleh SDA dengan

yang dapat diambil dan kemudian

menambahkan fitur tambahan seperti

diterapkan terhadap konservasi alam

tangga dan pelataran pada area

di sekitar pesisir Jakarta.

tanggul sehingga nelayan dapat
menambatkan kapal dan mengangkut
hasil tangkapannya. Bidang juga turut

3. Memperantarai pertemuan antar

memberikan konsep desain ruang

SKPD dalam pembahasan proyek

terbuka terkait pembangunan tanggul

agar lebih efisien.

agar masyarakat dapat menikmati

Sebagai contoh adalah kasus

panorama yang ada di sekitar laut;

pengerjaan tanggul di Kamal Muara

konsep akan digunakan sebagai

yang memiliki perkara soal

prinsip untuk pembangunan tanggul

proses pembangunan.

lainnya (contoh lihat bagian 3).
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E. AGENDA KE DEPAN
Warisan Yang Wajib Diteruskan
1.

Meneruskan program-program khusus
yang merupakan komplementer dari
visualisasi rencana pengembangan
Kawasan Pesisir Utara Jakarta,
antara lain:
Mengembangkan Sentra Perikanan

Mengembangkan Pantai Publik

Kamal Muara dan KCM

Sunda Kelapa – Ancol

dengan membangun pelabuhan

dengan membangun coastal road

bagi kegiatan nelayan dan

agar publik dapat mengakses

pelaku indsutri, memerhatikan

jalur sepanjang pantai dan

dan memudahkan proses

menjadikannya sebagai situs

usaha Indsutri Kecil Menengah

wisata, memulihkan daya guna

(IKM) perikanan, memulihkan

dan fasilitas pelabuhan Sunda

pemukiman nelayan sehingga

Kelapa agar lebih layak pakai,

menjadi lebih teratur dan bersih,

menerapkan sistem bebas

merampungkan rancangan

kendaraan bermotor untuk daerah-

transportasi, serta mengarahkan

daerah Central Business District

pengelolahan sampah dan limbah

(CBD), dan melakukan revitalisasi

pengolahan ikan sesuai dengan

Kawasan Ancol.

rancangan pengelolaan sampah.
2. Mendorong pemulihan dan
Revitalisasi Ekosistem Mangrove

pengelolaan terpadu 13 kawasan

Pantai Indah Kapuk

mangrove untuk menjadi contoh

dengan menerapkan sistem

teladan bagi daerah lain.

silvofishery, yang dilakukan agar

Pembuatan rencana strategis kawasan

pemanfaatan kawasan mangrove

mangrove membutuhkan berbagai

untuk kegiatan perikanan tetap

kritik dan masukan dari berbagai ahli

menjaga kelanjutan ekosistem

baik dari kalangan akademisi maupun

mangrove. Selain itu, Bidang

dari tiap ahli di berbagai instansi

merencanakan pemberian

pemerintahan terkait. Matangnya

edukasi terkait mangrove kepada

pembuatan rencana strategis ini

masyarakat di Kawasan Industri

tinggal membutuhkan implementasi

Perikanan, dan meningkatkan

yang baik dari pemerintah, masyarakat

kualitas wisata mangrove

sekitar maupun pihak luar.

(termasuk dengan menginjeksi
fitur adopsi mangrove oleh
para wisatawan).
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Selanjutnya, diharapkan penanganan
yang dilakukan demi restorasi pada
kawasan mangrove ini dapat menjadi
contoh bagi daerah lain sebagai acuan
dalam penanganan alam konservasi
yang sedang direncanakan.
3. Mempertajam kajian terhadap
isu Kawasan Ekonomi Khusus
Kepulauan Seribu.
Di antara Bidang Pesisir, Pemprov DKI
Jakarta, dan pemegang kepentingan
akan terus dilakukan pembahasan
bagaimana seharusnya penggunaan
lahan demi kepentingan ekonomi di
sekitar Kepulauan Seribu. Pembahasan
bersama masih terus dilakukan
dengan tujuan dihasilkannya
keputusan atas pihak mana yang
dapat mengelola kawasan ekonomi
khusus Kepulauan Seribu. Melalui
delegasi tugas kepada tim Percepatan
Pembangunan lainnya, Kepulauan
Seribu akan mendapatkan pengawalan
lanjutan dan mendapatkan
penazaman kajian dalam dampak
dan efek dari keputusan yang akan
dibuat berikutnya.

“Reklamasi adalah Masa Lalu,
Revitalisasi Pesisir dan
Teluk Jakarta
adalah masa depan”
Anies Baswedan
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A. PROFIL BIDANG
Menuntaskan Janji Pimpinan

Upaya untuk membangun

Salah satu tujuannya agar seluruh

pencegahan korupsi akan terlihat

SKPD memiliki referensi peta dan data

dalam tindakan, sementara
harmonisasi regulasi sangat
menarik dan cukup menantang.
Bila ditelisik dan diidentifikasi lebih
mendalam, ada banyak catatan penting
bagi sebuah program atau proyek
pemerintah untuk sampai pada hasil yang
optimal. Untuk itu diperlukan gagasan
kreatif, perencanaan panjang, dan
prosedur pelaksanaan yang tidak mudah.

yang sama, memudahkan pengawasan,
sehingga mencegah potensi korupsi.
Selain mengawal pengembangan sistem
JAKARTA SATU tersebut, Bidang Hukum
dan Pencegahan Korupsi juga terlibat
dalam pendampingan terhadap SKPD
terkait program-program prioritas dan
menindaklanjuti laporan masyarakat.
Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi
mencermati temuan KPK RI yang
menyatakan bahwa tindak korupsi
masih banyak terjadi di kalangan
pemerintah, sebesar 63%. Salah satu
upaya pencegahan yang dilakukan oleh

Mengajukan Opsi – Merumuskan
Solusi, berupaya membangun

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi
adalah dengan menerbitkan panduan
pencegahan korupsi di lingkungan

sistem pencegahan korupsi untuk

BUMD. Panduan ini merupakan SOP

membendung praktik korupsi.

yang berisikan pengujian, pengaturan
pemberian dan penerimaan, hingga

Sebut saja sistem terintegrasi JAKARTA

pembayaran atau pengadaan.

SATU. Sistem ini dibangun dengan
mengedepankan integrasi berbagai data
seperti persil tanah, kepemilikan aset,

Tidak hanya itu, pencegahan pun

kependudukan, pajak, ruang terbuka

dilakukan terhadap potensi kerugian

hijau, dasa wisma, dan lainnya ke dalam
satu sistem terpadu. Ide dan gagasan
sistem JAKARTA SATU diajukan oleh
Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi
(saat itu KPK Ibukota) bersama dengan
Badan Pajak dan Retribusi Daerah
(BPRD) dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang
dan Pertanahan (DCKTRP) serta Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik
(Kominfotik) serta juga KPK RI.

Pemprov DKI Jakarta atas investasi
pada PT. KBN (Persero).
Salah satu kasus menarik adalah
mencuatnya kabar penyerahan Hak
Penggunaan Lahan secara sepihak oleh
KCN (PT. Karya Citra Nusantara) kepada
KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas
Pelabuhan) V Marunda.
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Kabar ini membunyikan pesan yang
tidak sedap bagi Pemprov DKI Jakarta.
Ada penyerahan sepihak yang tidak
melalui pembahasan terlebih dahulu
dengan pihak pemerintah selaku pemilik
perusahaan (pemegang saham 50%).
Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi
melakukan penelitian awal dan segera
membuat identifikasi terhadap kasus
tsb dan ditemukan potensi kerugian
negara yang mencapai Rp45,4 triliun,
termasuk potensi kerugian Pemprov
DKI Jakarta sebesar Rp12,2 triliun.
Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi
kemudian menindaklanjuti dan salah
satunya melalui pemberian saran “Surat
Dukungan Keberatan” yang menentang
pengurusan Hak Penggunaan Lahan
(HPL) dan dilakukan penertiban perizinan
atas kawasan dimaksud sesuai dengan
kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Dinamika yang terjadi selama satu
tahun telah mengubah Bidang
Hukum dan Pencegahan Korupsi:
lebih luas tapi kian ramping.
Pada tahun 2019, bidang ini mengalami
penyatuan antara bidang harmonisasi
regulasi dengan Bidang Hukum dan
Pencegahan Korupsi. Walaupun ada
penyatuan dua bidang namun penyebutan
tetap menggunakan nama Bidang Hukum
dan Pencegahan Korupsi. Kedua bidang
tersebut diintegrasikan karena ada
pertimbangan sinergitas dan efisiensi
dari penggabungan keduanya dan juga
dimaksudkan demi efektifitas kerja yang
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lebih meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya. Setelah penggabungan,
Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi
mulai mendampingi Biro Hukum
menangani kasus-kasus hukum tertentu.

Mengacu pada Peraturan Gubernur

Bidang ini memiliki delapan awak

No. 16 tahun 2019 (pasal 11),

yang seluruhnya berlandaskan

fungsi dari Bidang Hukum dan

hukum yang tertulis dan sah.

Pencegahan Korupsi meliputi:
a. melaksanakan pengkajian dan analisis

Berdasarkan Kepgub No. 833 Tahun

kebijakan Gubernur dalam rangka

2019, Kepgub No. 1615 Tahun 2019, dan

penanganan permasalahan hukum

Kepgub No. 1639 Tahun 2019, TGUPP

dan pencegahan korupsi;

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi

b. memberikan pertimbangan, saran dan

(Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi)

masukan dalam rangka pelaksanaan,

beranggotakan 8 orang, terdiri dari:

penyusunan, pembahasan,

1.

harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan
dan regulasi;
c.

(Ketua Bidang);
2. Komjen Pol (purn) Oegroseno

memberikan pertimbangan, saran
dan masukan dalam penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan
pencegahan korupsi;

d. melaksanakan pemantauan dan
evaluasi penanganan permasalahan
hukum dan pencegahan korupsi;
e. menerima dan menampung masukan
dari masyarakat dalam pelaksanaan

Bambang Widjojanto

(Anggota);
3.

Nursyahbani Katjasungkana
(Anggota);

4. Mohammad Yusup (Anggota);
5. Djohermansyah Djohan (Anggota);
6. Tatak Ujiyati (Anggota).
Anggota didukung oleh Tim Analis,
yaitu Rachmawati Putri dan
Safitri Warti.

kebijakan Gubernur dalam rangka
harmonisasi regulasi dan
pencegahan korupsi;
f.

melaksanakan tugas yang diberikan
oleh Gubernur; dan

g. melaporkan dan mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada Gubernur
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B. PROGRAM KERJA
Menuju Sistem Berkelanjutan

Dalam pelaksanaan kerjanya, Bidang
Hukum dan Pencegahan Korupsi
membangun skema yang berisikan

1. Meningkatkan Percepatan
dan Pengawasan Pendapatan
Pajak Daerah

sasaran dan perwujudan kegiatan.
Terdapat 6 (enam) sasaran kerja yaitu
Pembangunan Sistem Pencegahan
Korupsi, Peningkatan Integritas Aparatur
Sipil Negara (ASN), Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan
Korupsi, Peningkatan Layanan Pengaduan
Korupsi, Pendampingan Kasus Hukum,
dan Harmonisasi Regulasi - yang
dilakukan dengan melanjutkan beberapa
program/proyek yang telah dibangun (dari
tahun lalu) dan menuntaskan sasaran
yang belum tersentuh.

Pengawalan terhadap inisiasi
perizinan yang cepat, clean and clear
melalui tax clearance menunjukkan
hasil yang positif.
Keberpihakan kepada pengusaha kecil
dan mikro tetap diutamakan. Oleh sebab
itu, tax clearance hanya diterapkan
kepada pengusaha menengah ke atas.
Tujuan tercapainya perizinan yang
cepat di Pemprov DKI Jakarta menjadi
gagasan kolaborasi antara Badan Pajak
Retribusi Daerah, Dinas PMPTSP, KPK RI,
serta Bidang Hukum dan Pencegahan
Korupsi. Dalam hal ini, meskipun
sasarannya adalah “kecepatan”, bukan
berarti bahwa prosesnya menegasikan
kewaspadaan. Penelitian dan verifikasi
terhadap pemenuhan kewajiban pajak
daerah dari para pemohon izin justru
semakin ditingkatkan. Kebijakan
ini diharapkan dapat menstimulasi
pemenuhan kewajiban dalam bentuk
pajak dan pemberian hak perizinan dapat
terus membaik dari waktu ke waktu.
Pelaksanaan ini berhasil meningkatkan
kepatuhan pelaku usaha terhadap

Gambar 4.1 Sasaran penugasan

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi
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Dampaknya, pendapatan daerah yang
diperoleh Pemprov DKI Jakarta selama
4 bulan pelaksanaan tax clearance (24 Mei
– 30 September 2019) mencapai Rp 430,5
miliar yang berasal dari Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
pajak hiburan, hotel, parkir dan restoran.

Kolaborasi dan regulasi berperan
dalam memuluskan program.
Suksesnya pelaksanaan tax clearance
tidak lepas dari kerja sama yang
dilakukan oleh Bidang Hukum dan
Gambar 4.2

Keringanan Pajak 2019 oleh BPRD Jakarta

Pencegahan Korupsi dan Bidang Hukum
dengan BPRD. Kedua Lembaga ini
secara bersamaan menempuh proses
pembahasan, telaah rancangan peraturan
Gubernur, penandatanganan dokumen
resmi dan pengawasan pelaksanaan tax
clearance. Program tax clearance juga
didukung dengan pembuatan instrumen
hukum yang tertuang pada Peraturan
Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
dari Pemohon Perizinan dan Pemohon
Pelayanan Perpajakan Daerah. Regulasi ini
mengharuskan pengusaha menengah ke
atas melunasi kewajiban terlebih dahulu
sebelum mengurus izin ke Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ketentuan
ini sekaligus menjawab sasaran bidang
dalam meningkatkan taraf Ease of

Gambar 4.3

Kampanye media sosial oleh BPRD Jakarta

Doing Business (EODB) yang berkorelasi
positif dengan penyelesaian kewajiban
secara clear and clean. Tax clearance ini
merupakan embrio integrasi sistem pajak
dengan pelayanan perizinan dalam
rangka OPAD (Optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah).
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2. Menyempurnakan Program
JAKARTA SATU
Program ini merupakan wujud aksi

Inovasi tersebut mampu meraih

pemerintah dalam peningkatan

prestasi lewat pengakuan di tingkat

transparansi dan integrasi data

nasional dan global.

melalui teknologi.

Setelah tahun sebelumnya mendapatkan

Pembangunannya yang dilakukan sejak

penghargaan medali emas dari Badan

Januari 2018 merupakan hasil perpaduan

Informasi Geospasial, JAKARTA SATU

gagasan Gubernur DKI Jakarta yang

memperoleh penghargaan Geo

menginginkan satu sistem pemerintahan

Innovation Award dalam pergelaran

berbasis internet dan embrio inisiatif

ESRI (Environmental System Research

bersama antara Bidang Hukum dan

Institute) Indonesia User Conference

Pencegahan Korupsi, KPK RI dengan

pada 21 Agustus 2019. Penghargaan

DCKTRP, BPRD, dan Diskominfotik.

ini diberikan atas keberhasilan Jakarta

Harapannya, ada kesatuan peta, data

dalam membuat inovasi sistem open

dan konsistensi kebijakan sehingga

data berbasis geospasial. Selain itu

pengawasan dan pengambilan kebijakan

Jakarta juga menjadi kota pertama dan

semakin dimudahkan. Kebutuhan

yang terbesar di Asia Tenggara dalam

ini semakin menguat karena adanya

tranparansi data. Penghargaan dari

kesadaran akan data yang jumlahnya

ESRI merupakan yang kedua, setelah

terhitung banyak, baik itu data pajak,

penghargaan pertama diberikan oleh

tata ruang, pertahanan, aset Pemprov

BIG (Badan Informasi Geospasial) pada

DKI Jakarta, dan perizinan. Hal ini sejalan

Desember 2018.

dengan ambisi Bidang Hukum dan
Pencegahan Korupsi dalam menciptakan

Sejauh ini sistem semakin terhubung

sistem pencegahan korupsi dan

dengan berbagai data-data daerah

penanganannya yang berkelanjutan.

dan regulasi telah dirampungkan.
Sistem JAKARTA SATU kini terkoneksi
dengan peta air tanah, peta air bersih,
peta banjir, peta penggunaan lahan, aset
pemerintah berupa sekolah, data utilitas
seperti PLN dan PDAM, data terkait
reklame, dan lainnya. Selain itu, Gubernur
telah membuat Instruksi Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun
2018. Melalui instruksi tersebut seluruh
unsur di dalam lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta untuk:
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1.

Melaksanakan seluruh tahapan
pengintegrasian sistem peta dan data
dalam Program Jakarta Satu yang
menjadi Program Prioritas Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta;

2. Berkoordinasi dan bekerja sama
dengan seluruh Perangkat Daerah
terkait dengan pengintegrasian
sistem peta dan data dalam
Program Jakarta Satu;
3.

Turut serta berperan aktif dalam
menyukseskan, mengelola dan
mengawasi dan mengendalikan
Pelaksanaan Program Jakarta Satu.

Gambar 4.4

JAKARTA SATU sebagai
platform big data DKI Jakarta

Pada proses selanjutnya diharapkan
Bidang Hukum dan Pencegahan
Korupsi akan terus mengawal sistem
ini bersama lima SKPD yaitu DCKTRP,
BPRD, Diskominfotik, Badan Pengelola
Aset Daerah (BPAD), serta Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.
Secara bersamaan, Bidang Hukum dan
Pencegahan Korupsi akan berusaha
meggabungkan SKPD lain ke dalam
sistem ini sehingga ke depannya terdapat
integrasi dari seluruh data yang sifatnya
terkait dengan kebutuhan kepengurusan
data masyarakat DKI Jakarta. Serta
lainnya mengintegrasikan informasiinformasi seperti peta tanah dan data
sertifikasi, kepemilikan dokumen tanah,

Gambar 4.5

Proses kegiatan prioritas dalam
sistem JAKARTA SATU

kepengurusan dokumen tanah, dan data
kondisi bangunan.
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Gambar 4.6

Dasbor informasi perizinan
dalam JAKARTA SATU

Gambar 4.7

Dasbor informasi Ruang
Terbuka Hijau dalam
JAKARTA SATU

Gambar 4.8

Dasbor informasi
pelanggaran perizinan
bangunan dalam
JAKARTA SATU
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Gambar 4.9

Peta udara 2014 sebagai
dasar untuk pemetaan
JAKARTA SATU

Gambar 4.10

Halaman depan sistem
JAKARTA SATU

Gambar 4.11

Info seputar banjir melalui
sistem JAKARTA SATU
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Gambar 4.12 Daftar peta yang dapat diakses dengan sistem JAKARTA SATU

3. Mengamankan Aset
Milik Pemerintah
Manajemen aset adalah instrumen
yang ditujukan untuk meningkatkan
kualitas fungsi Pemprov DKI Jakarta
dan perlindungan aktiva
milik negara.
Sejak tahun kerja 2018 terdapat

Pembelian lahan RS Sumber Waras

pencapaian atas tujuan utama

oleh Dinas Kesehatan Pemprov

dibentuknya TGUPP Bidang Hukum

DKI Jakarta;

dan Pencegahan Korupsi bersama

Pembelian lahan di Cengkareng Barat

TGUPP lainnya, yaitu turut membantu

oleh Dinas Perumahan Rakyat dan

dan mendorong bersama untuk dapat

Kawasan Permukiman Provinsi

diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian

DKI Jakarta.

(WTP) terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta,
khususnya langkah-langkah tindak lanjut
Pemprov DKI Jakarta atas temuan BPK RI:
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Dalam rangka mendukung pengamanan

Pencapaian ini sekaligus menjadi patokan

aset Pemprov DKI Jakarta, Bidang Hukum

seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk

dan Pencegahan Korupsi melakukan:

menjaga kinerjanya dalam penanganan

Terlibat pembahasan dalam rapat

LKPD yang apik. Mengingat pada tahun-

pimpinan Sekda Provinsi DKI

tahun sebelumnya yakni pada 2013-2016

Jakarta terkait paparan BPAD

LKPD DKI Jakarta selalu mendapatkan

Provinsi DKI Jakarta tentang

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

kesiapan Aplikasi Sistem Informasi
Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA)

Diharapkan, Bidang Hukum dan

dan Penyajian Aset dalam rangka

Pencegahan Korupsi dapat terus

mempertahankan opini WTP atas

mendampingi integrasi data aset ke

LKPD Pemprov DKI Jakarta

dalam sistem Jakarta Satu sehingga

Tahun 2018;

terpenuhinya transparansi dan terbukanya

Terlibat dalam pembahasan tentang

data untuk semua masyarakat. Karena

Cut Off penyajian Aset dalam LKPD

itu, himbauan dan pendampingan aset-

Pemprov DKI Jakarta tahun 2018 pada

aset berbagai dinas DKI Jakarta ke dalam

rapat koordinasi Perangkat Daerah

sistem JAKARTA SATU dilakukan oleh

di BPKD dalam rangka Audit BPK

bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi.

Perwakilan DKI Jakarta;
Mendukung penerapan Aplikasi Sistem

Proses sensus melalui survei aset gedung

Informasi Akuntabilitas Pendidikan

milik Pemprov DKI Jakarta kemudian

Bantuan Operasional Sekolah dan

dilakukan oleh Dinas Cipta Karya,

Bantuan Operasional Pendidikan

Tata Ruang dan Pertanahan. Survei

(SIAP BOS-BOP) di Lingkungan Dinas

diikuti dengan pencatatan yang akan

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

dimasukkan ke dalam sistem JAKARTA
SATU. Adapun survei berisikan beberapa
variabel yang penting untuk diketahui

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar
menyatakan, “Berdasarkan pemeriksaan
yang telah dilakukan BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018, termasuk implementasi atas
rencana aksi yang telah dilaksanakan
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
maka BPK memberikan opini “Wajar Tanpa
Pengecualian” atas LKPD Provinsi DKI

dalam pengambilan keputusan, yaitu
kondisi bangunan (terpelihara, perlu
perbaikan atau rusak berat), sarana
ramp untuk difabel, sarana toilet untuk
difabel, kecukupan ruang, dan sumber
air bersih. Pada tahun 2018, DCKTRP
telah menyelesaikan 70 persen total
target survei dan didapati 6.008
masa bangunan.

Jakarta Tahun 2018.
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4. Standardisasi Kualitas
Fungsi BUMD
Mendorong transformasi kinerja

Sinkronisasi dilakukan dengan PAM

BUMD demi tercapainya Good

Jaya mengenai kebijakan tata kelola

Corporate Governance sebagai

air dan penanganan atas adanya

penampilan pemerintah

indikasi pelanggaran Putusan Kasasi

yang profesional.

MA terkait pengelolaan air minum.

BUMD masih harus terus ditingkatkan

Tindakan ini dilakukan atas adanya

sehingga pembaharuan sistem yang

kewaspadaan sekaligus sebagai

berisi tindakan dan target dengan hasil

jawaban atas perintah MA terhadap

akhir yang jelas. Ide terciptanya Good

penyelewengan sistem tata kelola air

Corporate Governance atau tata kelola

melalui privatisasi air di Jakarta.

yang baik adalah visi yang wajib dimiliki
setiap BUMD DKI Jakarta. Dengan tata

Adapun Putusan MA yang meminta

kelola yang baik, BUMD diharapkan

pemutusan hubungan kontrak dengan

untuk meningkatkan nilai perusahaan,

dua pihak pengelola air swasta, yaitu PT

meningkatkan kinerja dan kontribusi

Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise

perusahaan, serta menjaga keberlanjutan

Jakarta (Palyja) berbunyi:

perusahaan secara jangka panjang.
“Mengabulkan permohonan kasasi
dari 12 orang pemohon. Menyatakan
para tergugat lalai dalam memberikan
pemenuhan dan perlindungan hak
asasi manusia atas air terhadap warga
negaranya, khususnya masyarakat
DKI Jakarta.”
Putusan ini merupakan hasil dari suara
masyarakat Jakarta yang memiliki
keresahan atas skandal pengelolaan air.
Kelompok masyarakat yang menamai
diri sebagai Koalisi Masyarakat Menolak
Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ).
Lewat perwakilan 12 orang penggugat,
Gambar 4.13

Konsep Good Corporate Governance
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Penanganan terhadap dugaan kasus
pungutan liar dalam program rumah
DP 0 di Kelapa Village menemui
Ada Tim yang dibuat secara khusus
bernama Tim Evaluasi Tata Kelola Air
Minum yang dipimpin oleh Sekretaris

titik terang – proses yang sahih
menjadi acuan.

Daerah. Salah satu anggota Bidang

Kasus ini bermula dari pengaduan

Hukum dan Pencegahan Korupsi diminta

masyarakat yang diterima Bidang

untuk menangani dengan menjadi

Hukum dan Pencegahan Korupsi.

anggota dalam Tim Tata Kelola Air yang

Keluhan masyarakat didasari atas

membenahi kebijakan dalam merespon

sulitnya pengajuan permohonan untuk

Putusan MA tersebut. Tim sepakat untuk

kepemilikan rumah hunian DP 0 di Kelapa

menghasilkan rekomendasi dalam usaha

Village termasuk dalam mengajukan

menghentikan swastanisasi air.

Kredit Pemilik Rumah (KPR). Hal ini cukup
mengagetkan, mengingat sampai Agustus

Pada konteks itu, bidang Hukum

2019 sebanyak 1.790 orang pemohon

dan Pencegahan Korupsi melakukan

telah lolos seleksi KPR dan 1.063 di

pendampingan dalam usaha mencari

antaranya telah memproses pengajuan

langkah terbaik demi percepatan

KPR. Bidang Hukum dan Pencegahan

layanan air bersih bagi 82 persen rumah

Korupsi kemudian segera memberikan

tangga pada tahun 2022. Rencana

undangan untuk pembahasan atas

pengambilalihan kewenangan dari

kasus ini kepada Dinas Perumahan dan

pihak mitra swasta, saat ini mengalami

BUMD Sarana Jaya untuk memperoleh

keterlambatan dikarenakan pengabulan

fakta dan informasi lebih jauh. Atas

gugatan Peninjauan Kembali Kementerian

pembahasan diperoleh fakta bahwa

Keuangan atas putusan kasasi MA.

pungutan tidak terjadi, di mana dugaan
pungutan liar muncul dikarenakan adanya
proses panjang oleh bank (yang berhak)
dalam melakukan verifikasi kepantasan
pemberian KPR. Adapun buktinya, sampai
akhir tahun 2019 ditemukan bahwa dari
para pemohon pengajuan KPR, hanya 125
orang yang dinyatakan lolos verifikasi
kredit bank dan siap akad KPR. Hingga
kini sudah terdapat 85 unit rumah baru
yang diisi oleh penghuninya. Fakta-fakta
ini beserta rekoomendasi kebijakannya
kemudian disampaikan oleh Bidang
Hukum dan Pencegahan Korupsi kepada
Gubernur untuk perbaikan kebijakan dan
implementasi program rumah DP 0.
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5. Pembangunan
Zona Integritas
Akomodasi pencegahan korupsi
dan pembudidayaan perilaku
bersih di Jakarta kembali menyasar
lingkungan pemerintah.
Kegiatan ditargetkan pada berbagai

Metode asesmen ini merupakan capaian

institusi pendidikan dan kesehatan,

untuk PTSP sendiri, dikarenakan

kelurahan dan SKPD yang terkait

kuantifikasi terhadap kinerja perizinan

perizinan. Dimulai dari melakukan

telah sampai kepada titik di mana

pendampingan, pembahasan dan

hasilnya dapat diuji dan terukur. Bidang

kampanye, Bidang Hukum dan

berharap gerakan ini dapat tersebar luas

Pencegahan Korupsi memikirkan jalan

di sektor pelayanan lainnya.

terbaik untuk dapat menghasilkan impact
yang menyeluruh di masyarakat Jakarta.

Selain itu, Bidang Hukum dan Pencegahan
Korupsi melakukan kerjasama dengan

Koordinasi juga dilakukan dengan

Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan,

TGUPP bidang lain, Jakarta Smart

dan Trans Jakarta untuk mengadakan

City dan Inspektorat untuk monitoring

Kampanye Anti Korupsi Sepanjang

dan pembentukan konsep baru dalam

Tahun. Ada beberapa program yang

penanganan korupsi di Kelurahan. Pada

telah direalisasikan yakni peluncuran

sektor perizinan, Bidang melakukan

Bus Kampanye Anti Korupsi dan

pendampingan dan memonitor kegiatan

dikukuhkannya 160 Duta Anti Korupsi oleh

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Gubernur DKI Jakarta pada 10 Desember

(ORB) dalam bentuk asesmen pada

2019. Program ini bertujuan untuk

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

menanamkan budaya anti korupsi sejak

yang dilakukan oleh Transparency

dini di kalangan siswa Jakarta.

International (TI) Indonesia. Asesmen ini
disambut dengan antusias oleh PTSP.
Kepercayaan diri ini menggambarkan
bahwa semangat transformasi yang
sedang digencarkan oleh Pemprov
DKI Jakarta sebenarnya telah hadir
di lapangan.
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KOTAK 4.1
Kampanye Anti Korupsi Pemprov DKI Jakarta
PRESS RILIS - SELASA, 10 DESEMBER 2019
PEMPROV DKI JAKARTA LUNCURKAN
KAMPANYE ANTI KORUPSI SEPANJANG TAHUN
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh

Pemprov DKI masih merupakan satu-satunya

pada tanggal 9 Desember disambut khusus oleh

daerah yang memiliki Bus Kampanye Anti Korupsi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui peluncuran

sendiri, yang mana merupakan bus kedua di

Kampanye Anti Korupsi Sepanjang Tahun.

Indonesia. Sebelumnya KPK RI telah menggunakan

Kampanye Anti Korupsi ini akan dilakukan secara

bus sejenis untuk kampanye dari daerah ke daerah.

bergantian sepanjang tahun 2020 di 2.100 sekolah.

Pemprov DKI menyadari bahwa Bus Kampanye
Anti Korupsi hanya dapat menjangkau sekolah-

Dalam rangka Kampanye Anti Korupsi ini, pada

sekolah di wilayah daratan Jakarta. Oleh karena itu

Selasa 10 Desember 2019 Gubernur DKI Jakarta

untuk menjangkau Kepulauan Seribu, ada rencana

Anies Baswedan mengukuhkan 160 Duta Anti

Pemprov DKI untuk membuat pojok anti korupsi

Korupsi sekaligus memimpin peluncuran Bus

di Kapal Sekolah, selain kampanye yang akan

Kampanye Anti Korupsi. Setelah dikukuhkan

dilakukan oleh Dinas Pendidikan di sekolah.

para Duta Anti Korupsi, yang terdiri dari guru
dan siswa ini, akan berkeliling dari sekolah ke

Usai pengukuhan, sebanyak 8 orang Duta Anti

sekolah melakukan pendidikan anti korupsi. “Kita

Korupsi masuk ke dalam Bus Kampanye Anti

sadari bahwa internalisasi nilai-nilai anti korupsi

Korupsi dan dilepas oleh Gubernur Anies Baswedan

membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu saya

untuk menjalankan tugasnya. Kampanye Anti

mengapresiasi Kampanye Anti Korupsi Sepanjang

Korupsi yang pertama dilakukan pada hari itu

Tahun yang merupakan inovasi dari Dinas

juga di SMPN 39 Jakarta. Para Duta Anti Korupsi

Pendidikan yang didukung oleh Dinas Perhubungan,

ini bersama dengan KPK Ibukota berkampanye

Trans Jakarta dan KPK Ibukota ini. Diharapkan para

di sekolah melalui cara-cara kreatif demi

Duta Anti Korupsi dapat berkeliling menggunakan

menumbuhkan budaya anti korupsi sedari dini.

Bus Kampanye Anti Korupsi melakukan kampanye
dari sekolah ke sekolah demi menumbuhkan budaya

Sebelum bertugas para Duta Anti Korupsi telah

anti korupsi sejak dini.” ucap Anies.

diberikan pelatihan dan pembekalan oleh KPK
RI dan KPK Ibukota. Mereka diharapkan dapat

Bus Kampanye Anti Korupsi ini telah didesain

menyebarkan semangat kejujuran, tanggung jawab,

khusus dan dilengkapi dengan materi kampanye

disiplin, berani dan adil kepada anak didik atau

anti korupsi dalam bentuk buku-buku, video, vlog,

teman-temannya dan masyarakat secara luas.

film, musik dan permainan bertema anti korupsi

Duta anti korupsi dari unsur guru selanjutnya akan

atas bantuan KPK RI.

disertakan dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi
penyuluh anti korupsi di KPK RI.
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6. Partisipasi Publik dan ASN
dalam Pencegahan Korupsi
Di dalam melakukan pencegahan
korupsi diperlukan pendekatan
yang holistik, karenanya bidang
Hukum dan Pencegahan Korupsi
membutuhkan seluruh elemen
yang dibutuhkan: masyarakat
dan ASN turut dilibatkan dalam
pencegahan korupsi.
Dalam menjalankan tugasnya, Bidang
Hukum dan Pencegahan Korupsi
perlu dukungan yang lebih optimal.
Oleh karena itu, sistem kerja Bidang
Hukum dan Pencegahan Korupsi selalu
menggunakan tata cara pintu yang
terbuka yang melibatkan SKPD lainnya.
Sistem ini memungkinkan pihak manapun
untuk memberikan laporan kepada
Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi
terkait pra-kasus maupun pasca-kasus
korupsi serta juga mengaktifkan SKPD
dalam membantu penanganan. Tahun
ini, ada banyak laporan yang berhasil
ditangani. Terlepas dari itu, perlu diberikan
apresiasi pada pahlawan tanpa tanda
Gambar 4.14

Pembangunan Zona Integritas

jasa (masyarakat dan ASN) yang berani
untuk menyampaikan keresahannya
ketika melihat sesuatu berjalan tidak
semestinya. Pihak-pihak tersebut lalu
melalui Bidang Hukum dan Pencegahan
Korupsi – dapat mencegah terjadinya
kerugian negara yang akan memberi
merugikan bagi kesejahteraan
masyarakat Jakarta.
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Gambar 4.15 Contoh grafik hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pelayanan
di Jakarta Timur (tiap dot merepresentasikan kelurahan)

Proses revitalisasi kawasan Pusat

Keluhan dari berbagai cabang

Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP)

olahraga yang menyampaikan

masih mendapatkan kritik dari
berbagai pemangku kepentingan.

adanya ketidaksesuaian rancangan
pembangunan Kawasan PPOP dengan
harapan mereka. Apabila keluhan

Sebagai sarana yang nantinya akan

ini tidak diakomodasi, ditakutkan

dinikmati bersama oleh para olahragawan,

terjadinya penurunan kualitas

proyek kawasan PPOP ini memang

latihan atlet yang berdampak pada

memiliki nilai penting bagi mereka. Proyek

penurunan prestasi di masa depan.

senilai Rp 419 Miliar ini sudah pasti

Saat ini jumlah atlet PPOP Jakarta

memunculkan harapan yang tinggi dari

pada tahun 2019 berjumlah 285 orang.

berbagai pemegang kepentingan; mereka

Dokter klinik kesehatan mengusulkan

menginginkan sarana berolahraga yang

adanya integrasi antara sport science

lebih memadai. Sementara itu, aduan soal

dengan klinik kesehatan. Keberadaan

fasilitas dan penanganan proyek telah

sport science sendiri masih sedikit

diterima oleh bidang yang hingga kini

di Indonesia, karena itu usulan ini

sedang melalui proses analisa. Adapun

dapat menjadi kemajuan bagi bidang

permasalahan yang disampaikan oleh

olahraga di Jakarta.

para pelapor antara lain:
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Partisipasi para pengguna PPOP

Tranparansi masih menjadi urusan

juga perlu mengalami peningkatan.

yang perlu dibenahi di berbagai

Keikutsertaan pelatih, atlit dan
masyarakat olahraga dalam rencana
perancangan bangunan kawasan

bidang, termasuk di dalamnya
adalah rekrutmen tenaga

PPOP. Hal ini disebabkan masih

kerja pemerintah.

jarangnya diskusi dalam bentuk

Pemprov DKI Jakarta memiliki

Focus Group Discussion (FGD) yang
dilakukan oleh pihak pengguna
dengan Dinas Pemuda dan Olahraga
(DISPORA) dan kontraktor; sejauh ini
baru dilakukan satu kali yaitu
pada Oktober 2019.

kepentingan agar tercapai integritas
dan transparansi di seluruh institusi
Pemprov DKI Jakarta. Ada pengaduan
dalam rekrutmen Kepala Sekolah lewat
keberatan dari masyarakat. Beberapa
keberatan terkait rekrutmen Kepala
Sekolah, antara lain:

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi

Dugaan adanya malpraktik dalam

telah melakukan identifikasi dan bertemu

mekanisme rekrutmen Kepala

para pihak untuk memahami masalah

Sekolah, yang terbentuk melalui

mencari titik temu persoalan berkaitan

syarat rekrutmen yang tidak jelas

dengan kebutuhan atlit dalam disain

dan kebijakan yang tidak konsisten.

konstruksi Kawasan PPOP. Bidang Hukum

Aduan juga menyampaikan adanya

dan Pencegahan Korupsi juga telah

ketidakpercayaan terhadap proses

meminta DCKTRP untuk melakukan audit

rekrutmen, yaitu melalui penyampaian

terhadap bangunan kawasan PPOP yang

dugaan adanya suap dan gratifikasi.

telah dibangun oleh kontraktor demi

Terhadap keberatan ini, Bidang

memastikan bahwa kualitas bangunan

Hukum dan Pencegahan Korupsi telah

memang telah memenuhi standar yang

menyampaikan usulan pembuatan

dijanjikan.

kajian sesegera mungkin. Dengan
begitu, syarat rekrutmen dapat
menjadi lebih pasti dan terang. Hal
ini ditujukan agar prasangka negatif
masyarakat terhadap proses serupa ke
depannya dapat ditiadakan.
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Transparansi hasil dan nilai rekrutmen
Kepala Sekolah dalam bentuk CAT
dan tes wawancara masih terus
dipertanyakan. Aduan ini disampaikan
atas keresahan masyarakat terhadap
manipulasi hasil dan ketakutan
terhadap praktik Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (KKN) yang terjadi
dalam proses rekrutmen. Bidang
mengidentifikasi bahwa pengumuman
yang terlambat dan tidak segera
dilakukan menjadi penyebab
keresahan yang berkepanjangan
di masyarakat. Untuk selanjutnya,
Bidang Hukum dan Pencegahan
Korupsi memberikan saran agar: (a)
nilai CAT langsung dapat diketahui
ketika rekrutmen Kepala Sekolah
selesai; (b) hasil seleksi berupa CAT
dan tes wawancara segera diumumkan
secara terbuka dan dapat diakses oleh
para peserta.
Rekrutmen Kepala Sekolah yang
bersifat masal menimbulkan
kecurigaan pada masyarakat terkait
kebocoran tes dan jawaban serta

7. Pelaksanaan Kegiatan
Bidang Hukum
a. Pengawalan terhadap kasus
hukum dalam menyelamatkan aset
pemerintah ditolak, tetapi upaya
pengamanan terus dilakukan.
Kasus sengketa tanah terjadi
antara Dinas Olah Raga dengan
seorang warga. Atas temuan yang
ada di lapangan, ditemui bahwa
tanah tersebut masih milik negara.
Jalur hukum yang sesuai prosedur
telah ditempuh pemerintah dalam
mendapatkan kembali aset yang
di klaim secara sepihak oleh
warga tersebut. Gugatan terkait
kepemilikan atas tanah tersebut
kemudian disampaikan oleh Lurah
Kramat Jati, namun berujung pada
ditolaknya gugatan oleh MA. Saat
ini Bidang Hukum dan Pencegahan
Korupsi masih mendampingi Biro
Hukum dan Dinas Olah Raga
dalam mencari jalan keluar dalam
mempertahankan aset tersebut.

pungutan liar. Terhadap hal ini Bidang
Hukum dan Pencegahan Korupsi
memberikan masukan kepada Dinas
Pendidikan untuk melakukan diskusi
dengan publik tentang proses
rekrutmen dan mutasi Kepala Sekolah.
Kegiatan ini dianggap dapat membuka
kesempatan masuknya suara publik
(awam dan ahli) sekaligus sebagai
sarana pencarian pendapat atau
petunjuk untuk kemajuan proses
rekrutmen dan mutasi ke depannya.
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b. Harmonisasi hukum yang

BPRD, dan Satpol PP untuk

dibutuhkan Jakarta terus

membuat daftar perusahaan

mendapatkan pendampingan

yang diberi sanksi pelanggaran

Bidang Hukum dan Pencegahan

terhadap penyelenggaraan

Korupsi untuk diselesaikan.

reklame. Daftar ini nantinya

Ada tiga harmonisasi hukum

dijadikan acuan untuk

yang dikawal oleh Bidang: (1)

melihat perkembangan

penyusunan Rancangan Peraturan

kepatuhan di masa mendatang.

Gubernur tentang Tata Cara

Rapat tersebut juga menghasilkan

Penyambungan dan Pemakaian

kesepakatan pemberian sanksi

Air Minum oleh Biro Hukum dan

terhadap 14 perusahaan

Badan Pembinaan BUMD (2)

penyelenggara reklame.

penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Pendidikan

d. Melakukan penelitian awal atas

Anti Korupsi oleh Biro Hukum dan

penerbitan keputusan gubernur.

Dinas Pendidikan (3) Rancangan

Di penghujung tahun 2019, Bidang

UU Kekhususan Jakarta oleh Biro

Hukum dan Pencegahan Korupsi

Tata Pemerintahan.

telah melakukan penelitian awal
(Litwal) atas kasus penerbitan

c.

Pengawasan atas kelancaran

beberapa Keputusan Gubernur

pelaksanaan kebijakan

Provinsi DKI Jakarta tentang

menemui tindakan pelanggaran,

Pencabutan Beberapa Keputusan

sehingga ketertiban reklame

Gubernur tentang Pemberian

menjadi sorotan.

Izin Reklamasi Pulau-Pulau

Sudah menjadi rahasia umum

di Pantai Utara Jakarta dan

bahwa perjalanan pemerintahan

kebijakan penanganan pulau-

DKI Jakarta selama bertahun-

pulau reklamasi lainnya. Hasil

tahun selalu membawa salah

telisik dapat digunakan untuk

satu masalah yang sama,

memitigasi resiko sehingga

yaitu indikasi fraud dari para

Pemprov DKI Jakarta dapat

pemain besar di bidang usaha

mengantisipasi gugatan sehingga

periklanan. Penanganan

memenuhi persyaratan TUN

terhadap permasalahan ini juga

dalam pencabutan pemberian

tidak terbilang mudah, karena

izin pelaksanaan reklamasi

pelanggaran seringkali terjadi

Pulau F, H dan I. Termasuk

dalam bentuk yang bervariasi.

kebijakan pemanfaatan tanah

Untuk mencegah hal ini dapat

hasil reklamasi (Pulau C dan D)

terjadi lagi, bidang melakukan

untuk kepentingan publik dengan

rapat bersama DPMPTSP, DCKTRP,

memperhatikan ketentuan
hukum yang berlaku dan
perjanjian kerjasama.
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Ada informasi penting lainnya,

Hasilnya, Bidang mengumumkan

usulan bahwa para pengembang

rekomendasi agar dituntaskannya

reklamasi pulau di Pantura Jakarta

pembangunan sesuai dengan

akan dilakukan penggantian nilai

kebijakan yang berlaku, beberapa

ekonomisnya atas kewajiban dan

di antaranya disarankan untuk

kontribusi pembangunan yang

dibongkar oleh Satpol PP dan

dikeluarkan. Bidang Hukum dan

ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

Pencegahan Korupsi memberi

Sisanya, seperti asistensi regulasi

saran agar dilakukan pengujian

IMB, telah dibuatkan pergub

atas kebenaran formil dan materiil

baru untuk memfasilitasi

terhadap kegiatan yang telah

kejelasan peraturan.

dilaksanakan oleh pengembang.
e. Memecahkan masalahmasalah terkait IMB.
Awal perkaranya selalu dimulai
dari dua kausa: aduan masyarakat
dan temuan Bidang Hukum dan
Pencegahan Korupsi. Beberapa
kasusnya adalah tindak lanjut
terhadap pengaduan LSM terkait
IMB Darmawangsa 11, hasil telaah
dokumen IMB Cipayung Green
View (CGV), peninjauan langsung
ke lapangan terkait IMB Rawasari,
dan IMB berbagai apartemen di
Jakarta. Seluruh tindakan yang
diambil oleh Bidang di setiap
perkara ditujukan supaya akar
permasalahan dapat ditemukan,
karena itu, dalam pemecahan
masalahnya, metode yang
diterapkan seringkali tidak serupa.
Dengan begitu, penguraian
masalah dan pemecahannya
dapat diselesaikan secara
mendalam, tanpa menghilangkan
bobot dan derajat tiap kasus.

8. Uraian di atas hanya
menggambarkan sebagian
kinerja Bidang Hukum dan
Pencegahan Korupsi di tahun
2019. Ada kegiatan lainnya,
seperti kajian
pengulasan rancangan peraturan
Gubernur, pembahasan revisi
peraturan Gubernur, pembahasan
perbal dan nota dinas, percepatan
keputusan Gubernur, gagasan soal
reklame, dan telaah dokumen adalah
beberapa kegiatan kerja lainnya
yang tidak bisa disebutkan satu per
satu. Sekalipun tidak disampaikan
dalam dokumen ini, seluruh proses
kerja yang dilakukan Bidang Hukum
dan Pencegahan Korupsi selalu
dicatat dan dilaporkan sebagai
pertanggungjawaban. Salah satu
bentuk umumnya adalah nota dinas
kepada Gubernur. Semoga laporan
dapat membuat publik semakin
mengerti kedudukan dan
peran Bidang Hukum dan
Pencegahan Korupsi.
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C. HIKMAH YANG DAPAT DIPETIK
Sumber Daya dan Koordinasi
1.

Sumber daya manusia yang memadai

Kehadiran tenaga-tenaga ahli baru

masih menjadi persoalan.

yang kompeten dapat membantu

Pengalaman Bidang Hukum

bidang menggarap berbagai kasus.

dan Pencegahan Korupsi dalam

Kelak, Bidang Hukum dan Pencegahan

menangani kasus menemukan

Korupsi berharap ada perbandingan

bahwa masih terdapat potensi yang

lurus antara jumlah kasus yang

dapat menjadi celah terjadinya

ditangani dengan jumlah SDM

tindak korupsi maupun kesalahan

yang tersedia.

pelaksanaan hukum di berbagai
kasus. Di setiap kasus ada keunikan

2. Ide Bidang Hukum dan Pencegahan

sehingga pengawalan atas kasus terus

Korupsi terkait kolaborasi dengan

dibutuhkan. Untuk mengidentifikasi

warga Jakarta memerlukan dukungan

permasalahan secara teliti sejak tahun

dalam bentuk alokasi dana.

2018 hingga kini Bidang Hukum dan

Sejauh ini kolaborasi antara publik

Pencegahan Korupsi masih mengalami

dengan bidang masih sebatas

kendala yang sama: kewalahan dalam

serah terima pengaduan saja. Hal

menangani berbagai kasus. Meskipun

ini menyebabkan ide utama bidang

kini Bidang Hukum dan Pencegahan

mengenai partisipasi publik secara

Korupsi dan Bidang Hukum

aktif menjadi terbatas. Pelibatan

merupakan hasil penggabungan

publik dalam menghadapi kasus

Bidang Hukum dan Pencegahan

yang berbau tindakan korupsi harus

Korupsi dan Harmonisasi Regulasi,

dapat ditingkatkan pada posisi-posisi

tidak semua kasus sanggup ditangani

yang lebih kritis. Selain itu, pada

oleh Bidang Hukum dan Pencegahan

sektor aduan, aspirasi publik juga

Korupsi. Penyebabnya, penambahan

dapat ditingkatkan melalui instrumen

tugas tidak sejalan dengan sumber

yang tepat. Atas dasar ini, bidang

daya manusia (SDM). Padahal, tiap

mengharapkan adanya dukungan

kasus memiliki potensi ditemukannya

sumber daya dan dana yang memadai

pelanggaran sehingga ada upaya agar

untuk menjawab sasaran pada aspek

tetap bisa dilakukan pembenahan.

publik dalam pencegahan korupsi dan

Bagi Bidang Hukum dan Pencegahan

pelaksanaan hukum di Jakarta.

Korupsi, rekrutmen SDM dapat
menjawab tantangan ini ke depannya.
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3. Tahapan kerja perlu memprioritaskan

4. Koordinasi penerimaan pengaduan

kerjasama antar badan.

di internal TGUPP.

Komunikasi adalah kuncinya. Inisiatif

Dalam menangani aduan yang masuk

tiap badan adalah tantangannya.

dari masyarakat maupun berbagai

Selama ini pertemuan keduanya

badan Pemprov DKI Jakarta, Bidang

seringkali tidak cukup fasih, sehingga

Hukum dan Pencegahan Korupsi

kerja sama antar badan pemerintah

selalu menyediakan akses bagi semua

acapkali suam-suam belaka.

kalangan untuk menyampaikan

Contohnya dalam penanganan

keluhan terkait hukum maupun

hukum terkait reklamasi beberapa

tindakan korupsi. Untuk itu perlu

waktu lalu, dimana Biro Hukum

dioptimalkan koordinasi dengan peran

memegang tugas atas penanganan

Bidang Respon Strategis TGUPP.

regulasi terkait reklamasi. Minimnya

ditujukan bagi Bidang Hukum dan

koordinasi Biro Hukum dengan

Pencegahan Korupsi dengan aduan

Bidang berujung pada hilangnya

yang ditujukan bagi Bidang

kajian hukum yang lebih dalam

Respon Strategis.

terkait penuntasan reklamasi; Bidang
Hukum dapat dijadikan sebagai

5. Trust issue masih perlu

legal advisor untuk memberikan

dibenahi bersama.

legal opinion soal pengeluaran

Di kala bekerja bersama dengan

izin penghentian pulau reklamasi.

badan lain, Bidang selalu mengarah

Adanya Keputusan Gubernur yang

kepada pemberian insight terkait

digugat oleh pihak pengembang dan

mitigasi resiko. Dengan demikian,

Pemprov DKI Jakarta mengalami

setiap tindakan yang diambil oleh

beberapa kekalahan di pengadilan

Bidang tentu mengarah kepada

dapat diminimalisasi bila terjadi

manfaat bagi badan tersebut.

kolaborasi Bidang dengan Biro Hukum

Pendeknya, dari hulu hingga hilir

dapat terjadi. Biro Hukum dapat

kasus, Bidang terus membantu dan

memanfaatkan expertise Bidang

ikut mengidentifikasi masalah, dimana

Hukum dan Pencegahan Korupsi

masalah yang berhasil ditemukan

dalam aspek hukum.

segera diungkapkan kepada Gubernur
dengan melibatkan pihak yang
bersangkutan. Pada situasi ini, pihak
yang bersangkutan harus terus
didorong agar kasus bisa dibongkar
tuntas dan resiko dapat dimitigasi
agar tidak terjadi potensi masalah di
masa mendatang.
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D. STRATEGI PENCAPAIAN
Menutup Celah, Menyambung Lidah
1.

SKPD sebagai poros pembangunan

2. Masyarakat sebagai

Pemprov DKI Jakarta.

tumpuan perubahan.

Keberadaan Bidang di jajaran

Peranan penting dipegang oleh

Pemprov DKI Jakarta bukanlah

masyarakat dalam memberikan

sesuatu yang sifatnya tetap, suatu

pemahaman kepada pemerintah.

saat kami akan bubar. Oleh sebab itu,

Bahwasanya mereka ialah pemaku

Bidang selalu menekankan bahwa

kepentingan sesungguhnya dan

transformasi harus berada di lini

merupakan penikmat langsung dari

terdepan Pemprov DKI Jakarta, yaitu

kebijakan dan keputusan pemerintah.

SKPD. Adapun perubahan ini dapat

Karenanya, masyarakat memiliki

dicapai bila sistem yang berlaku

suara yang besar dan kuat apabila

mampu mengukur kinerja tiap badan,

pesan yang disampaikan mampu

dan diikuti sikap transparan kepada

menjangkau ke muka hukum.

publik terkait hal yang menyangkut

Salah satu peran masyarakat

pekerjaan. Bidang selalu memberikan

yang konkret ditunjukkan saat

sosialisasi bahwa tiap hasil kerja

proses kasus reklamasi. Saat itu

yang mengubah persona DKI Jakarta

Bidang menjembatani hubungan

menjadi lebih baik adalah hasil kerja

ke masyarakat dan mengajak

yang datangnya berasal dari SKPD.

mereka untuk ikut bersama dalam
pencabutan izin reklamasi. Cara ini
kemudian memberikan api semangat
bagi masyarakat untuk membentuk
amicus curiae atau sahabat peradilan
yang memegang kepentingan
atas suatu perkara. Masyarakat
juga turut menjadi percaya diri
dalam menyampaikan gugatan
intervensi dan bahkan melaporkan
hakim ke Komisi Yudisial (KY). Ini
mengukuhkan bahwa komunikasi
yang difasilitasi oleh Bidang dan
kesediaan masyarakat untuk berubah
berujung pada gagahnya posisi
publik dalam argumentasi; sekaligus
mengampanyekan pentingnya
peran masyarakat akan proses
perkara hukum.
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3. Terus bekerja dan membuka diri.
Masalah seperti trust issue dan
koordinasi tidak selalu bisa ditangani
oleh Bidang, sebab pembenahan
yang menyeluruh hanya satu obatnya,
sinergi antar badan – Bidang tidak
bisa berupaya sendiri. Menanggapi
hal tersebut, menurut Bidang, cara
terbaik adalah menempatkan fokus
dalam penuntasan kerja dengan
sebaik mungkin sembari membuka diri
terhadap kerja sama dengan badan
lain di dalam Pemprov DKI Jakarta.
Contoh kasusnya seperti Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
Bidang merekomendasi dilakukannya
sertifikasi aset Pemda dan menunggu
SKPD terkait memberikan
perkembangan penanganan.
Informasi perkembangan baru bisa
diterima ketika pembahasan sudah
mencapai Rapat Pimpinan (Rapim)
Pemprov DKI Jakarta sehingga
menimbulkan kurang maksimalnya
penanganan kerja oleh SKPD.
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E. AGENDA KE DEPAN
Memperketat Kredibilitas
1.

Kontrak-kontrak kerja sama antara

3. Melanjutkan kampanye dan

Pemprov DKI Jakarta dengan pihak

pendidikan Anti Korupsi.

ketiga akan ditinjau.

Setelah Peraturan Gubernur No.

Ada hal yang perlu dipertimbangkan

132 Tahun 2019 tentang Pendidikan

ketika memutuskan untuk menjalin

Anti Korupsi disahkan, 160 duta

hubungan bisnis dengan pihak luar.

anti korupsi dikukuhkan, dan bus

Diduga terdapat dua potensi kerugian

kampanye anti korupsi diluncurkan.

yang bisa muncul dalam salah

Tahun 2020 Bidang Hukum dan

satunya yaitu: kerugian yang dialami

Pencegahan Korupsi akan terus

pemerintah dan pelanggaran yang

mendampingi Dinas Pendidikan, Biro

dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk itu

ORB dan BP BUMD untuk mendisain

perlu dilakukan kajian dan pengujian

upaya-upaya kreatif dalam melakukan

atas bentuk kerjasama Pemprov DKI

kampanye dan pendidikan anti korupsi

Jakarta dengan pihak ketiga.

di sekolah, lingkungan kerja ASN dan
lingkungan BUMD.

2. Mengevaluasi analisis dan kebijakan
pendapatan daerah.

4. Mendampingi kasus-kasus

Pada tahun 2020, fokus prioritas

hukum strategis.

diarahkan juga ke pendapatan daerah.

Bidang Hukum dan Pencegahan

Dengan menjadikan suksesnya tax

Korupsi akan terus mendampingi Biro

clearance sebagai dukungan, diyakini

Hukum dalam menangani kasus-kasus

bahwa pendapatan daerah DKI

hukum yang berdampak besar seperti

Jakarta dapat ditingkatkan. Bidang

kasus gugatan atas pencabutan ijin

juga telah mengkaji beberapa objek

reklamasi, gugatan class action korban

atau sumber pendapatan daerah yang

banjir Jakarta, dan kasus hukum atas

potensial, antara lain pajak hotel,

tanah Lapangan Hek.

restoran, hiburan, dan retribusi parkir.
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Tradisi pengaduan langsung oleh
masyarakat memang bukan hal baru
dalam menyampaikan keluhan kepada
Pemprov DKI Jakarta. Dua Gubernur
sebelum Anies Baswedan contohnya,
mereka biasa didatangi oleh warga
ke Balai Kota untuk menceritakan
masalahnya. Adapun warga yang
berdatangan berasal dari berbagai
lokasi di di daerah Jakarta; dan tidak
sedikit dari mereka yang bertempat
tinggal jauh dari Balai Kota.
Antusiasme ini menggambarkan animo
masyarakat yang baik terhadap sistem
pengaduan langsung.
Mengantisipasi hal tersebut, Gubernur
Anies Baswedan berkeinginan untuk
menciptakan suatu terobosan dalam
sistem penjaringan aduan langsung.
Tujuannya, warga tidak perlu lagi
membuang waktu dan biaya untuk
sekedar menyampaikan aduan. Ia juga
menginginkan bobot perhatian yang
sama untuk diberikan kepada masyarakat
terkait pengaduan yang disampaikan
secara langsung maupun tidak langsung.
Visi dan keinginan itu kemudian
diejawantahkan lewat pembentukan
Bidang Respons Strategis (Respon
Strategis). Bidang inilah yang
menempatkan dirinya sebagai
perpanjangan tangan Gubernur dalam
menerima aduan masyarakat. Perannya
tidak melulu soal menerima aduan,
Bidang ini turut mendengar, melihat,
dan bersentuhan dengan masyarakat.
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A. PROFIL BIDANG
Transisi tahun ini tidak banyak
mengubah struktur kerja
Bidang Respons Strategis.
Secara umum, tupoksi sehari-hari Bidang
tidak banyak mengalami perubahan
yang mendasar. Sebelum dan sesudah
diturunkannya Pergub terbaru, tugas
umumnya masih tetap sama, yaitu
sebagai troubleshooter masyarakat yang
bekerja sama dengan SKPD sebagai
perpanjangan tangan. Fungsinya secara
mendasar juga masih berkutat dengan
menolong pelaksanaan program atau
kebijakan (enabler) dan mengawasi
perjalanan program (supervisor).

Perbedaannya, kini, fungsi-fungsi

a. melaksanakan pengkajian dan analisis
pengaduan masyarakat yang

Bidang Respons Strategis
dimanifestasikan ke dalam Pergub.

disampaikan kepada Gubernur;
b. memberikan pertimbangan, saran

Tahun lalu, keberadaan Bidang banyak

dan masukan kepada Gubernur dalam

meggeluti proses pengkajian dan

rangka menindaklanjuti

pembuatan kebijakan sembari memetakan

pengaduan masyarakat;

permasalahan di DKI Jakarta. Setelah

c.

melaksanakan pemantauan dan

memantapkan batasan-batasan terkait

evaluasi pelaksanaan tindak lanjut

kondisi Jakarta, tahun ini Pergub

arahan dan/atau kebijakan Gubernur

ditekankan untuk memperkokoh peran

terkait pengaduan masyarakat;

Bidang dalam menangani DKI Jakarta.

d. mengoordinasikan tindak lanjut

Terdapat 6 fungsi dalam Pergub No. 16

arahan dan/atau kebijakan Gubernur

Tahun 2019 (pasal 9):

terkait pengaduan masyarakat kepada
Perangkat Daerah;
e. melaksanakan tugas yang diberikan
oleh Gubernur; dan
f.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada Gubernur.
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Hubungan kerja Bidang memiliki
relevansi dengan dua pihak:
masyarakat dan SKPD.
Bidang ini tidak terpaut pada rencana
program atau proyek yang statis,
karena itu sifat kerjanya lebih diarahkan
sebagai reaksioner non-operasional
yang fokusnya tidak lepas dari soal
percepatan pembangunan. Hal tersebut
menuntut Bidang untuk menanggapi
secara cepat permasalahan yang belum
tertangani, tidak tertangani, atau sudah
ditangani tetapi belum tuntas. Tentang
hal pengutaraan masalah, Bidang biasa
berhubungan dengan masyarakat
dan SKPD. Terdapat 2 jalur koordinasi
yang mengikat hubungan kerja ini:
1.

Pengaduan langsung.

2. Pengaduan tidak langsung.

Masyarakat menyampaikan aduannya

Masyarakat menyampaikan aduannya

secara langsung kepada Bidang

kepada SKPD terlebih dahulu, yang

terkait masalah yang dialami di

kemudian disampaikan kepada Bidang

sekitarnya, atau menyampaikan

Respons Strategis. Setelah dilakukan

tanggapan terhadap suatu program

kajian oleh Bidang Respons Strategis,

Pemprov yang menurutnya

masukan atas aduan diberikan

tidak berjalan dengan cukup

kepada SKPD untuk dijalankan bagi

baik. Selanjutnya, Bidang segera

masyarakat. Koordinasi ini biasanya

menyampaikan permasalahan

dilakukan untuk memperkecil

tersebut untuk dapat ditangani

kemungkinan gesekan yang ada di

segera oleh SKPD terkait. Salah satu

level operasional. Pengaduan secara

contohnya adalah laporan atas kondisi

tidak langsung juga dapat dilakukan

jalanan rusak yang berhari-hari tidak

oleh masyarakat dengan

dilaksanakan. Setelah menerima

menggunakan aplikasi CRM, yang

laporan, Bidang segera melakukan

pengawasannya turut dilakukan oleh

teguran dan mendorong SKPD

Bidang Respons Strategis.

untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut. Pengaduan secara langsung
dilakukan oleh masyarakat dengan
menyambangi Balai Kota DKI Jakarta.
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ADUAN WARGA TAHUN 2019
BULAN

TOTAL ADUAN

Januari

129

Februari

131

Maret

132

April

78

Mei

117

Juni

117

Juli

170

Agustus

141

September

167

Oktober

192

November

207

Desember

149

JUMLAH TOTAL
ADUAN WARGA

1.730

Gambar 5.1 Data laporan warga Jakarta kepada Bidang Respons Strategis (2019)

Gambar 5.2 Grafik laporan warga kepada Bidang Respons Strategis
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Finalisasi tiap penanganan
yang dilakukan oleh Bidang
Respons Strategis berpilar
pada 3 buah sasaran.
Berhubungan dengan perannya,
sasaran-sasaran tersebut ialah:
1.

Mewujudkan keadilan

3. Pembangunan yang berkelanjutan.

bagi masyarakat.

Selain mengupayakan keadilan bagi

Selaku Bidang yang membawa visi

masyarakat, Bidang turut memastikan

Gubernur dalam menyejahterakan

bahwa program dilaksanakan secara

masyarakat, fungsi Bidang selaku

konsisten dan persisten. Harapannya,

supervisi wajib mengawal program

agar keluhan masyarakat dapat

pemerintah yang harus sesuai

semakin menyusut, yang secara tidak

dengan kemaslahatan masyarakat.

langsung menjadi indikator

Konkretnya, Bidang membentuk

keberhasilan dalam program yang

Batasan-batasan yang menengahi

dijalankan pemerintah.

perjalanan program pemerintah, agar
mampu berjalan pada koridor arah
pembangunan yang semestinya.
2. Menumbuhkan kepercayaan diri
di jajaran pemerintah.
Bidang menempatkan posisinya
sebagai kawan berdiskusi bagi rekanrekan Pemprov DKI Jakarta. Dalam
sasaran ini, ranah kerjanya juga
banyak bercokol pada intervensi yang
bertujuan agar SKPD, Lurah, Camat,
dan badan lainnya memiliki keberanian
untuk mengambil keputusan. Jadi,
seluruh keputusan tidak lagi terpusat
dan mesti mendapatkan persetujuan
Tim Gubernur maupun Gubernur.
Dengan tercapainya sasaran ini,
maka diperkirakan bahwa
percepatan pembangunan akan
mengalami peningkatan.
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B. PROGRAM KERJA
Mengemas Skema Pengendalian

1. Optimalisasi penggunaan
sistem Citizen Relation
Management (CRM).

bersumber langsung dari SKPD/BUMD
Jakarta, sehingga validitasnya sudah
dapat dipastikan. Untuk pelayanan,
fitur JakLapor memiliki konsep real

Tahun ini, optimalisasi CRM

time update yang memungkinkan

ditingkatkan dengan menambahkan

warga Jakarta mengambil gambar

beberapa kanal aduan ke dalamnya.

dan melaporkan permasalahan di

Terdapat 13 kanal aduan yang kini

sekitarnya. Sejauh ini, dalam aplikasi

telah terintegrasi dengan CRM, antara

Jaki terdapat 10 fitur yang akan terus

lain akun Facebook Pemprov DKI

ditingkatkan penggunannya.

Jakarta, surat elektronik dki@jakarta.
go.id, Pendopo Balai Kota, Qlue, pesan

Melalui penggunaan sistem CRM,

singkat LAPOR 1708, Aplikasi Jakarta

Bidang Respons Strategis terfokus

Kini (Jaki), Kantor Kelurahan, Media

pada standar penanganan aduan.

Sosial Gubernur, Kantor Inspektorat,

Caranya, dengan menentukan skala

pesan singkat SMS 08111272206, akun

prioritas bagi aduan yang masuk,

twitter @DKIJakarta, Kantor

sehingga nantinya berbagai aduan

Kecamatan, dan Balai Warga jakarta.

dari seluruh kanal dapat ditelaah

go.id. Targetnya, untuk menjaring

dan disortir sebelum dilakukan

seluruh aduan warga dari seluruh

penanganan. Adapun menurut

kanal aduan lain yang dimiliki oleh

pengalaman Bidang, terdapat

Pemprov DKI Jakarta (platform

2 tipe masalah dan tindaklanjut

media sosial).

penanganannya. Pertama, laporan
berulang mengenai masalah, yang

Salah satu kanal aduan, yaitu aplikasi

mengartikan tidak dilakukannya

Jaki, membawa transformasi yang

penanganan oleh SKPD. Kedua,

cukup besar dalam sistem CRM.

laporan yang ditangguhkan,

Kanal ini memungkinkan dipenuhinya

merupakan salah satu bentuk

kebutuhan masyarakat DKI Jakarta

lanjutan dari laporan berulang, yang

terkait informasi dan pelayanan.

mengartikan bahwa terdapat masalah

Contohnya seperti fitur JakWarta yang

di lapangan dan mengharuskan

berisikan berita resmi dan terbaru

Bidang untuk turun ke lapangan.

seputar Jakarta, yang informasinya
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Sumber: statistik.jakarta.go.id

Gambar 5.3 Salah satu contoh grafik laporan CRM (Juni 2019)

2. Sicagur (Sistem Catatan
Gubernur) sebagai
percepatan fungsi evaluasi
Bidang Respons Strategis,

pemerintah tidak kehilangan ingatan
atas apa yang pernah dilakukan oleh
tiap ASN. Setiap kali ASN memiliki
permasalahan atau kinerja buruk,
maka akan dimasukkan ke dalam

Sicagur merupakan sistem profiling

sistem ini. Begitupun dengan

pegawai secara daring yang sudah

pencapaian mereka yang baik, seperti

mulai digunakan sejak tahun lalu.

prestasi dan sertifikasi. Misalnya,

Meskipun penggunannya belum

dalam 2 tahun (2020-2021) dapat

maksimal, hingga kini sistem terus

dilihat progres kinerja tiap ASN dan

mengalami pengembangan: dalam

output yang sudah mereka berikan.

proses melengkapi database pegawai.

Selanjutnya, verifikasi, melalui sistem

Ini bukan hal yang mudah, mengingat

dapat diketahui kebenaran suatu

setiap pegawai memiliki catatan dan

informasi ketika dipadankan dengan

buku rapornya masing-masing.

catatan tiap ASN. Misalnya, ada
keberatan yang disampaikan oleh

Utamanya, sistem ini memiliki dua

seorang ASN atau Komisi Aparatur

tujuan utama: evaluasi dan verifikasi.

Sipil Negara (KASN) terkait suatu

Evaluasi, yaitu dengan merekam

penanganan program/proyek, maka

kinerja tiap ASN dari waktu ke waktu.

dapat langsung dilakukan

Sistem ini menjadi pencatat agar

pengecekan ke Sicagur.
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Bidang Respons Strategis masih terus

penentuan penilaian kinerja pegawai

mengupayakan agar setiap badan

berkaitan dengan TKD yang akan

Pemprov DKI Jakarta segera

diterima, termasuk penentuan promosi

melengkapi data kepegawaian yang

bagi pegawai pemerintah. Dengan

dibutuhkan. Selain itu, beberapa fitur

sistem ini, evaluasi dan penghargaan

seperti scan laporan, foto, dan video

yang diberikan kepada pegawai akan

akan diterapkan ke dalam Sicagur. Jika

selalu tepat guna dan tepat sasaran.

sistem ini berjalan, penggunannya

Bidang Respons Strategis juga turut

akan berdampak positif bagi efisiensi

bertanggung jawab dalam berjalannya

dalam proses pemantauan dan

sistem ini dalam hal pemantauan

evaluasi terhadap aparatur negara.

dan supervisi kinerja SKPD terkait

Data yang terekam di dalam sistem ini

program yang dijalankan dan dikawal

akan membantu juga dalam

oleh TGUPP.

Gambar 5.4 Garis Besar Proses Sicagur Jakarta
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3. Peningkatan Mutu
Penanganan dan
Penyelesaian Aduan.

tugas penyelesaian aduan di lapangan
kepada seluruh anggota bidang yang
saat ini telah memiliki pengalaman
yang mumpuni.

Pengalaman penanganan dan
kedekatan interpersonal antara

Sebelumnya, pada beberapa kasus,

anggota Bidang Respons Strategis

tim kerap kali harus ikut terjun

dengan perwakilan dinas terkait, dan

menyelesaikan masalah. Padahal,

pejabat pemerintah di tingkat

tugasnya adalah mengarahkan aduan

kecamatan dan kelurahan menjadi

masyarakat untuk dapat ditangani

faktor utama dalam peningkatan

langsung. Sebut saja masalah rumah

penanganan dan penyelesaian aduan

sakit, jalan berlubang, atau listrik mati.

di masyarakat. Bekerja untuk

Permasalahan tersebut sebenarnya

menangani permasalahan secara

bisa ditangani langsung oleh dinas

langsung di masyarakat memang

terkait. Kini, penanganan dan prosedur

membutuhkan pemahaman riil

tetap telah disusun dan dijalankan

mengenai kondisi yang terjadi. Jika

oleh tiap dinas, delegasi penanganan

pada tahun sebelumnya penanganan

permasalahan juga sudah lebih rapi

aduan masih kerap terhambat dalam

dan Bidang mengarahkan fokusnya ke

proses koordinasi antar pihak, pada

hal yang lebih subtantif seperti

tahun ini hal itu sudah dapat teratasi

penertiban dan pengamanan.

dengan melakukan delegasi-delegasi

Gambar 5.5 Esensi Prosedur Tetap Penanganan Aduan
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C. HIKMAH YANG DAPAT DIPETIK
Memanusiakan Kebijakan
1.

Dibutuhkannya dorongan

Akhirnya, memang diperlukan

dalam hal kedisiplinan.

prosedur tetap yang sesuai, yang

Bidang Respons Strategis melakukan

ketika dijalankan dapat memintasi

kerjasama dengan instansi terkait

beberapa resiko seperti menghindari

dengan kedisiplinan pegawai

bentrokan, menghindari kesalahan

sebagai bentuk penanggulangan dari

insidental, dan menghindari

terbatasnya jangkauan pengawasan

kesalahpahaman dari masyarakat.

terhadap para aparat yang terlibat
dalam sebuah program. Kerjasama

4. Pemerintah memiliki kapasitas

dilakukan dengan PPNS (Penyidik

untuk menjadi lebih kreatif dan

Pegawai Negeri Sipil) untuk

humanis dalam penanganan

mendapatkan evaluasi mendalam

masalah di lapangan.

mengenai kinerja aparat.

Masih ditemui SKPD yang cukup kaku
dan prosedural dalam menyelesaikan

2. Dibutuhkannya kepercayaan diri

permasalahan. Sebagai contoh dalam

dalam mengambil keputusan.

kasus penertiban sebuah kawasan,

Permasalahan yang diterima

Aparat masih berpegang pada konsep

semestinya dapat diselesaikan secara

pemberian surat peringatan 731 (7

langsung tanpa menunggu instruksi

hari, 3 hari, 1 hari, sebelum penertiban).

dari Gubernur ataupun tim Gubernur.

Semestinya, aparat juga berpegang

Di tingkat kecamatan, kelurahan,

pada prinsip bahwa masyarakat

maupun SKPD butuh mengambil

dapat didengar dan dapat diajak

sikap dalam menangani masalah

bicara dalam proses tersebut. Di sisi

sehingga penyelesaiannya dapat

lain, Masyarakat juga diharapkan

dilakukan segera tanpa memakan

mematuhi hukum dan peraturan yang

waktu lebih lama.

berlaku dalam menjalankan hak
demokrasi dan hak asasi manusia,

3. Prosedur tetap dan prinsip keadilan

terutama untuk kepentingan bersama.

masyarakat harus tetap sejalan.

Bidang Respons Strategis berencana

Ketika berhadapan dengan masalah di

untuk memberikan saran dan

lapangan, sempitnya waktu untuk

pengawasan dalam bentuk prosedur

melakukan penanganan masalah

baru yang lebih humanis terkait tata

kerap kali menjadi kendala bagi

cara penanganan masalah oleh SKPD

Bidang Respons Strategis untuk

dan aparat terkait.

menerapkan cara-cara “ekstrim”
(cara di luar kebiasaan, namun
memiliki kemungkinan untuk
menjadi lebih efektif).
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D. STRATEGI PENCAPAIAN
Stimulasi Formasi Kerja
1.

Membangun partnership dengan

2. Ikut menegakkan keadilan

berbagai badan pemerintah.

bagi masyarakat,

Berkaitan dengan fungsi supervisi dan

sebagai contoh, Bidang Respons

asistensi yang diemban oleh bidang.

Strategis melakukan pengawalan

Bidang Respons Strategis memberikan

tentang penertiban area untuk

panduan dalam penanganan aduan

pembangunan, dalam pengawalan

terhadap SKPD, kecamatan, dan

tersebut Bidang Respons Strategis

kelurahan, agar output penanganan

mempertimbangkan secara mendalam

selalu mendukung haluan besar dan

berkenaan dengan pemerataan

visi Pemprov DKI Jakarta. Hakikatnya,

pembangunan, proses penertiban,

bila setiap badan pemerintah

dampak terhadap warga sekitar,

memiliki satu visi yang sama,

hingga tata cara untuk

maka penyelesaian masalah

mengkomunikasikan maksud

dapat dipercepat.

dan tujuan program terhadap warga
melalui pejabat tingkat kecamatan
dan kelurahan.

E. AGENDA KE DEPAN
Sejak awal, Bidang Respon Strategis
memiliki sifat yang provisional.
Karena itu, Bidang tidak terikat dengan
suatu program atau proyek yang
berkesinambungan. Seluruh hal terkait
masalah maupun tidak, yang muncul
menjadi isu DKI Jakarta, disitulah agenda
Bidang berada. Untuk selanjutnya,
rencana Bidang akan lebih banyak
berpautan dengan koordinasi dan
penataan kondisi permasalahan di
lapangan. Adapun penataan dan
koordinasi akan banyak bersinggungan
dengan prinsip yang dipegang oleh
Gubernur, seperti kesejahteraan dan
kemajuan masyarakat.
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6.

TIM
KOMUNIKASI
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A. PROFIL TIM
Mengawal Secara Konstruktif
Bidang Komunikasi merupakan unit
pendukung yang membantu Pemprov
DKI Jakarta menuntaskan programprogram perubahan.
Pada awal masa kerja TGUPP (2018),

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang

terdapat dua tujuan kerja utama yang

ini banyak berhubungan dengan SKPD

mendasari pemantapan strategi

sebagai eksekutor program pemerintah.

kerja badan untuk tahun berikutnya:

Didirikan sebagai wajah TGUPP dan

pembuatan kebijakan dan penetapan

Pemprov DKI Jakarta, tugas utamanya

skema pelaksanaan KSD. Lewat

adalah menyampaikan arah dan

pembuatan kebijakan, tumpang-tindih

perkembangan pembangunan.

antara hukum dicarikan solusinya
melalui harmonisasi regulasi, dan seluruh

Dalam hubungannya dengan

kegiatan percepatan pembangunan yang

Pemprov DKI Jakarta, Bidang

berkaitan dengan KSD maupun non-KSD
mendapatkan fondasi hukum yang kuat.
Lewat penetapan skema pelaksanaan
KSD, seluruh kegiatan yang tadinya masih
berupa manifesto kemudian dipecah
menjadi sesuatu yang terukur dan dapat
diimplementasikan: menjadi programprogram beserta prosedur yang
operasional. Pasca tercapainya kedua
tujuan tersebut, TGUPP memikirkan
pentingnya keberadaan suatu bidang
tersendiri yang bertugas mengawal
program- program KSD melalui
tanggungjawab terhadap pola dan
standar komunikasi antara TGUPP
dengan masyarakat dan Pemprov DKI
Jakarta. Inilah pijakan dan landasan
dari dibentuknya Bidang Komunikasi
(tergabung dalam Bidang
Percepatan Pembangunan).

6. TIM KOMUNIKASI

Komunikasi berfungsi
sebagai enabler.
Pengetahuan mendalam mengenai visi
Gubernur adalah aset Bidang dalam
mengawal percepatan pembangunan DKI
Jakarta. SKPD sebagai unit pemerintah
yang tinggi rutinitasnya, membutuhkan
koneksi agar dapat menyetarakan konsep
dan visi besar atas perubahan DKI Jakarta.
Bidang Komunikasi berperan sebagai
“kawan bicara” bagi SKPD, sekaligus
sebagai pengayom keteritakan antara visi
Gubernur dan arah pekerjaan SKPD.
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Dalam hubungannya dengan

Terdapat dua jenis penyampaian

masyarakat, Bidang Komunikasi

informasi dari Bidang Komunikasi

memiliki dua fungsi dasar.

ke masyarakat.

Pertama, fungsinya adalah menyuarakan

Pertama, media mainstream, bentuk

kinerja baik yang telah dilakukan

penyampaian dilakukan lewat media

pemerintah. Kedua, memberikan

massa seperti radio, koran, dan televisi.

klarifikasi atas saran dan kritik yang

Kedua, media non-mainstream, umumnya

diberikan oleh masyarakat.

berbentuk media progresif dan bersifat
daring, seperti Twitter, Facebook,

Kedua fungsi tersebut nyatanya

Instagram, dan Youtube. Adapun aktivasi

bersinggungan dengan

komunikasi tidak dilakukan melalui

pembangunan persepsi publik.

akun-akun media non-mainstream milik

Dalam pengalaman Bidang, terdapat

juga melalui tokoh daerah seperti

tiga hal yang menjadi pengantara

Gubernur, Kedinasan, dan kepala dinas.

Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi

terbangunnya persepsi publik. Ketiganya
adalah: (i) Pengetahuan, (ii) Others
influence, dan (iii) Pengalaman. Mayoritas
persepsi publik yang negatif masih

Seluruh tugas dan tanggungjawab
Bidang Komunikasi berkaitan

banyak dipengaruhi oleh pengetahuan

dengan pengawalan 73 KSD

(via berita, artikel, dan lainnya) dan

(sebelumnya 60 KSD).

others influence (via media sosial, peer
group, dan kelompok kepentingan).
Sedangkan, untuk menuju persepsi yang
lebih positif, dibutuhkan pengalaman
yang riil pada tiap program yang diusung
Pemprov DKI Jakarta. Disinilah fungsi
Bidang memegang posisi yang vital, yaitu
memberikan pemahaman kepada publik
dan mengajak mereka untuk mengalami
sendiri program Pemprov.

Kebermanfaatan dari programprogram yang tercantum dalam KSD,
akan dapat dirasakan bersama jika warga
Jakarta bersedia untuk berperan aktif
mendukung dan berkolaborasi untuk
mewujudkannya. Maka, terlebih dahulu,
masyarakat berhak untuk mendapatkan
informasi dan pemahaman mengenai
program-program yang sedang digarap
oleh Pemprov. Berkaitan dengan hal
tersebut, tugas dan tanggungjawab
Bidang Komunikasi antara lain:
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a. melakukan publikasi mengenai
program dan kinerja Gubernur;
b. mengawal pola dan standar

c.

Crisis Protocol
dilakukan dengan identifikasi isu-isu
kecil yang memiliki potensi menjadi isu

komunikasi dalam Pemprov DKI

besar suatu saat. Contohnya, masalah

Jakarta dan SKPD;

jalur sepeda di Jl. Dipenogoro, Cikini.

memberikan klarifikasi terhadap isu-

Ada penggalian yang dilakukan

isu yang berkembang di masyarakat

Dinas Binamarga sepanjang 30 – 40

yang berkaitan dengan Gubernur;

meter untuk persiapan pembangunan

d. mengatur dan merancang konten dari

trotoar. Hal seperti ini dapat

segala sesuatu yang mengharuskan

memunculkan polemik di masyarakat

Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta

karena munculnya anggapan bahwa

untuk berkomunikasi dengan

pemerintah tidak serius menangani

masyarakat; dan

pembangunan jalur sepeda . Bidang

e. membantu dan merancang

menginterupsi permasalahan dengan

program yang berkaitan dengan

memberikan penjelasan teknis dan

arah pembangunan.

historis terkait pembangunan trotoar
sehingga tidak ada salah paham

Pengawalan terhadap perkembangan
KSD diperoleh Bidang Komunikasi
melalui tiga sumber.
Ketiganya adalah:
Media Monitoring
yang dilakukan melalui kerja sama
dengan Diskominfotik. Seluruh
informasi terkait Pemprov DKI Jakarta
di berbagai media diawasi oleh Bidang
dan Diskominfotik. Sinergi yang ada
berlaku pada pertukaran informasi
dan prosedur penanganannya.
Issue Analysis
yang dilakukan melalui analisis
terhadap berita dan grafis yang
disampaikan media. Analisis Bidang
pada umumnya menghasilkan tiga
hasil: (i) Menentukan Bidang yang
bertanggung jawab, (ii) Sentimen
media (positif/negatif), dan (iii)
Substansi dari isi berita dan grafis.

6. TIM KOMUNIKASI

antara masyarakat dan pemerintah.
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B. PROGRAM KERJA
Informasi, Eksposisi, dan Impresi
1. Standardisasi struktur
dan alur komunikasi.

Dalam SOP yang dibuat, terdapat
dua prosedur tetap yang

Standar Operasional Prosedur (SOP)

mendampingi kinerja Bidang

sebagai pedoman utama dalam

Komunikasi: SOP pengumpulan

berjalannya proses komunikasi internal

data dan SOP kegiatan.

dan eksternal TGUPP telah berhasil
disusun dan diterapkan. SOP tersebut
secara detail menggambarkan alur
komunikasi dan memberikan petunjuk
instruksional dalam penanganan isu
dan permasalahan yang muncul dalam
proses komunikasi antara TGUPP,
Gubernur, SKPD, dan masyarakat.
Pembentukan SOP dilakukan
sehubungan dengan tanggungjawab
Bidang Komunikasi untuk menjaga
keberlangsungan proses yang

Dalam SOP pengumpulan data, tahapan
kerja meliputi penyebaran angket,
pengumpulan angket, dan evaluasi
(review dan analisis). Dalam SOP kegiatan,
tahapan kerja yang unik terbagi ke dalam
delapan kegiatan berbeda, antara lain
(i) Press release terjadwal, (ii) Motion
Grafis, (iii) Infografis dan Video, (iv)
Media update, (v) Belanja media, (vi)
Media talkshow, (vii) Opinion Editorial,
dan (viii) Live streaming media sosial.

berkenaan dengan program KSD
dan isu-isu khusus (insidental)
kepada masyarakat, yang dapat
diterapkan juga dalam alur komunikasi
internal (antar bidang TGUPP)
dan eksternal (Bidang Komunikasi
dengan SKPD). Disusunnya SOP
komunikasi merupakan langkah awal
untuk meningkatkan efektivitas
penyampaian pesan kepada
masyarakat dan efisiensi dalam
alur birokrasi internal.

Gambar 6.1

Mekanisme SOP pengumpulan data
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Gambar 6.2 Contoh draft isian form (1)

Gambar 6.3 Contoh draft isian form (2)
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Gambar 6.4 SOP kegiatan komunikasi

Gambar 6.5 SOP perilisan video
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2. Meningkatkan engagement
pada berbagai platform
komunikasi non-mainstream.
Selain kanal komunikasi mainstream
(Pemberitaan media melalui radio,
televisi, surat kabar), Pemprov DKI
Jakarta dan Gubernur memiliki
beberapa platform komunikasi nonmainstream (Facebook, Instagram,
Twitter, dll). Seiring bertambahnya
kedekatan masyarakat dengan
media informasi berbasis daring,
Bidang Komunikasi terus mendorong
perkembangan penggunaan berbagai
platform non-mainstream untuk
kemudahan dalam menjangkau

Gambar 6.6

Grafik jangkauan media sosial
DKI Jakarta (2019)

masyarakat. Tujuannya, masyarakat
dapat merasa dekat dengan
pemerintah, dan informasi terkait
program pemerintah dapat
diakses dengan mudah dimanapun
masyarakat berada. Pada tahun ini,
terdapat sedikit fluktuasi pada jumlah
jangkauan di platform-platform nonmainstream, tetapi jumlahnya secara
keseluruhan mengalami kenaikan yang
cukup signifikan. Jumlah pengikut
(followers/suscribers) juga mengalami
kenaikan, walaupun nilainya tidak
setinggi jumlah jangkauan.

Gambar 6.7

Grafik pengikut media sosial
DKI Jakarta (2019)
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3. Memulihkan persepsi publik.
Program ini merupakan derivasi dari
dua fungsi Bidang Komunikasi yang

KOTAK 6.1

sebelumnya telah dipaparkan, yaitu
menyuarakan (pengungkapan) kinerja
yang baik dan memberikan klarifikasi
terhadap tanggapan masyarakat yang
buruk. Pada dasarnya, dua fungsi ini
berkenaan dengan kepedulian

Siaran Pers Perempuan dan Anak
KOLABORASI PEMPROV DKI JAKARTA DAN
MASYARAKAT CEGAH KEKERASAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI JAKARTA

pemerintah terkait kesejahteraan

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus

masyarakat. Oleh karena itu, baik

berupaya menekan tingkat kekerasan terhadap

dalam fungsi pengungkapan dan

perempuan dan anak di Ibu Kota. Mulai dari

klarifikasi, keduanya bertujuan untuk

sosialisasi ke masyarakat tentang pelaku kekerasan

memberikan insight dan disonansi
kognitif agar masyarakat membuka
persepsinya pada visi luhur Pemprov

terhadap perempuan dan anak dapat diproses oleh
hokum, korban mendapatkan perlindungan dan
masyarakat memiliki kemampuan untuk membantu
melakukan pencegahan; memberikan pelayanan

DKI Jakarta. Sebagai contoh,

secara gratis melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat

pengungkapan kinerja yang baik

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

seperti program perempuan dan anak,

Anak (UPT P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta; serta

serta jalur pedestrian disampaikan

bekerja sama dengan Polda Metro Jaya memberikan

lewat siaran pers, dan insentif

pelayanan penanganan korban kekerasan yang

pajak melalui video (dapat diakses
di Youtube dengan tajuk video “23
Jan 2020 Gub Anies Baswedan

terintegrasi dalam aplikasi Jakarta Aman.
Dengan berbagai upaya dan kolaborasi bersama
masyarakat, dalam setahun terakhir, jumlah

Wawancara terkait Insentif Pajak

kekerasan terhadap perempuan dan anak pun

BBN-KB”). Sementara itu, contoh

berkurang signifikan. UPT P2TP2A yang menjadi

penyampaian klarifikasi dilakukan

gugus tugas di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan

dengan perilisan video, seperti

Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP)

Revitalisasi Monas (dapat diakses
di Youtube dengan tajuk video
“Revitalisasi Kawasan Medan Merdeka

Provinsi DKI Jakarta merilis data kasus sejak 2018
hingga akhir September 2019. Jumlah korban
kekerasan perempuan dan anak yang ditangani
pada 2018 sebanyak 1.769 orang, jumlah tersebut

– Monas”) dan banjir Jakarta (dapat

terus turun pada 2019, tepatnya 835 orang per 26

diakses di Youtube dengan tajuk video

September 2019.

“01 Jan 2020 Gub Anies Baswedan
Memantau Kondisi Banjir DKI Jakarta
Melalui Udara”).
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KOTAK 6.1
Siaran Pers Perempuan dan Anak
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan,

Forum tersebut bergerak di bidang perlindungan

berharap publik juga berperan dalam proses

perempuan dan anak yang tersebar di 19 pos

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan

pengaduan, berlokasi di sejumlah Ruang Publik

anak. “Kita perlu memperluas ini ke seluruh

Terpadu dan Ramah Anak (RPTRA) dan rusun.

masyarakat. Bayangkan, Ibu kita, anak kita, itu

Jumlah pos pengaduan ini bertambah, yang mana

saudara kita (jadi korban). Ini soal tanggung jawab

sebelumnya tersebar di 12 lokasi saja. Tiap pos

kemanusian,” ucap Gubernur Anies.

terdapat tiga (3) tenaga, yaitu pendamping
korban, psikolog, dan paralegal. Berikut pos

Upaya pencegahan dan penurunan kekerasan

pengaduan DKI Jakarta:

terhadap perempuan dan anak ini dituangkan

1. RPTRA Harapan Mulia

Gubernur Anies dalam Rencana Pembangunan

2. RPTRA Rustanti (diganti ke Pulo Gundul)

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta

3. RPTRA Rusun Muara Baru

serta Pergub Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah

4. RPTRA Marunda

Aman bagi Anak dan Perempuan Korban Tindak

5. RPTRA Rusunawa Pesakih

Kekerasan. Rumah Aman merupakan tempat

6. RPTRA Utama

kediaman sementara atau tempat kediaman

7. RPTRA Kalijodo

baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar

8. RPTRA Kemandoran

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Rumah Aman

9. RPTRA Flamboyan

diperuntukkan bagi perempuan dan anak korban

10. Rusunawa Pulo Gebang

tindak kekerasan.

11. Rusun Cipinang Besar Selatan
12. Rusun Griya Tipar

Pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta telah

13. Pos Kembangan Utara

memiliki 2 (dua) Rumah Aman. Tahun 2019, jumlah

14. Pos Tegal Alur

tersebut bertambah menjadi 4 (empat) Rumah

15. Pos Jati Pulo

Aman, yang telah melayani 39 perempuan dan

16. Pos Ciracas

anak. Rumah Aman ini juga didesain dalam kondisi

17. Pos Pinang Ranti

pengawasan dan penjagaan yang ketat selama 24

18. Pos Pejaten Timur

(dua puluh empat) jam.

19. Pos Ciganjur

Selain kepolisian dan petugas keamanan yang

Selain itu, DPPAPP Provinsi DKI Jakarta juga

ditugaskan di Rumah Aman, personel lain untuk

bekerja sama dengan RSUD di Jakarta untuk

rehabilitasi korban kekerasan perempuan dan anak

menyediakan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

pun telah disiapkan. Seperti, adanya Pekerja Sosial

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Sejauh

Profesional, Psikolog Klinis, Konselor, Petugas

ini, PPT memberikan layanan Visum et Repertum

Pendamping, hingga Petugas Pramu Sosial. Seluruh

dan Visum et Psikiatrikum. Saat ini telah tersedia di

personel tersebut bekerja 24 jam melayani korban

6 RSUD Jakarta, yaitu RSUD Tarakan, RSUD Koja,

tindakan kekerasan baik perempuan maupun

RSUD Pasar Minggu, RSUD Adhyaksa, RSUD Pasar

anak-anak.

Rebo, dan RSUD Duren Sawit yang memberikan
pelayanan secara gratis. Tiap PPT menyediakan

Selain mendirikan Rumah Aman, Pemerintah

dokter forensik, psikolog, dan psikiater. Hingga

Provinsi DKI Jakarta juga telah membentuk Forum

akhir 2019, ditargetkan tersedia 8 PPT di RSUD dan

Anak Jakarta.

RS Swasta Jakarta.
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Untuk membangun iklim keterlibatan warga guna
membangun sistem pelaporan yang cepat dan
tanggap, Gubernur Anies juga telah meresmikan
aplikasi Jakarta Aman. Jakarta Aman merupakan
sistem yang menuntut ketersambungan, baik
antara warga dengan pihak-pihak yang berwenang
terkait keamanan, maupun warga dengan
lingkungannya sendiri.
Sistem Jakarta Aman ini juga dirumuskan
berdasarkan nota kerjasama dengan Polda Metro
Jaya sesuai dengan Standar Operational Procedure
(SOP) dalam mencegah dan menangani kasus
kekerasan terhadap anak dan perempuan Jakata.
Sehingga, setiap kali ada pelaporan yang masuk
mengenai adanya tindakan kekerasan di Jakarta
Aman, akan terhubung dengan command center
Polda Metro Jaya untuk menerima aduan
kekerasan tersebut.
Dengan adanya keterlibatan serta partisipasi dari
lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang
perlindungan perempuan dan anak ini, membawa
Provinsi DKI Jakarta meraih predikat sebagai
Kota Layak Anak di tahun 2019. Penghargaan ini
diberikan oleh lembaga (NGO) internasional Save
The Children untuk pertama kalinya kepada
Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2019.
Penghargaan ini diberikan kepada Provinsi DKI
Jakarta karena dinilai telah 100 persen seluruh
wilayah di dalamnya masuk Kategori Layak Anak
(KLA). Penghargaan Kota Layak Anak tersebut
memicu kinerja Pemprov DKI Jakarta untuk lebih
peduli terhadap perempuan dan anak, tidak
hanya dalam aspek pencegahan dan penanganan
kekerasan melainkan juga dalam rangka
memberikan pemenuhan hak-hak
dasar sepenuhnya.
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C. HIKMAH YANG DAPAT DIPETIK
Pelengkap Yang Krusial

1. Komunikasi bukanlah
hal yang sepele.
Salah satu pelajaran yang dipetik
terkait proses komunikasi adalah
kepercayaan diri seseorang tidak
sebanding lurus dengan kenyataan
bahwa dirinya telah mampu
berkomunikasi dengan baik. Hal ini
Bidang temukan dalam ranah
komunikasi yang terjadi di Pemprov.
Tercapainya tujuan utama komunikasi:
pahamnya masyarakat, seringkali
tidak dibarengi efisiensi alur

Selain itu Bidang Komunikasi juga
menjaga hubungan dengan awak
media dengan memberikan informasi
lengkap mengenai program yang
sedang berjalan, dan memaparkan
narasi dan haluan utama dari tiap
program yang dijalankan. Hal ini
bertujuan untuk memberikan berita
yang “berharga” bagi awak media,
sekaligus memberikan pemahaman
mengenai tujuan besar program
Pemprov DKI Jakarta
kepada masyarakat.

penyampaian informasi, yang hanya
dapat diraih dengan perencanaan
dan persiapan matang terkait struktur,
alur, dan konten komunikasi. Alihalih berhasil dalam menyampaikan
informasi secara, pemerintah malah
mengalami degradasi posisi pada
persepsi publik.

2. Perlunya penyerasian
relasi dengan awak media.
Menyadari adanya hubungan timbal
balik mutualisme dengan awak media,
Bidang komunikasi terus berusaha
untuk menempatkan awak media
sebagai “tangan kanan” komunikasi
dan rekan yang sepadan dengan terus
membina hubungan interpersonal
yang baik.

6. TIM KOMUNIKASI

3. Komunikator utama
pemerintah bukan
hanya Gubernur.
Selama ini kita selalu memosisikan
Gubernur sebagai subjek utama yang
berhak dan wajib menyampaikan
seluruh hal terkait kinerja pemerintah.
Padahal, pandangan ini sangat
menyulitkan dan justru menjadi
penghalang dalam skema komunikasi
terbuka yang diimpi-impikan. Idealnya,
Gubernur dengan visi besarnya dapat
bersandingan dengan tiap kepala
dinas dalam menyampaikan informasi,
sehingga komunikator utama tidak
lagi berjumlah satu orang saja.
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D. STRATEGI PENCAPAIAN
Memperbarui Siasat Siar

1. Memberikan informasi
lengkap dan transparan
kepada masyarakat.
Masyarakat berhak untuk
mendapatkan informasi yang
menggambarkan kondisi
sesungguhnya dari program-program

Dengan begitu, tiap SKPD mampu
untuk menyampaikan informasi
berkaitan program yang diemban
dengan lebih efektif. Semakin banyak
komunikator dari program Pemprov
DKI Jakarta, maka semakin luas
jangkauan penyampaian informasi.

yang sedang berjalan. Memastikan
penyampaian informasi yang
lengkap dan akurat menjadi salah
satu cara bidang komunikasi untuk
menanamkan pemahaman kepada
masyarakat, sekaligus meningkatkan
kedekatan dan kepercayaan
masyarakat terhadap Pemprov,
serta meminimalisir persepsi negatif
masyarakat yang diakibatkan oleh
kesalahpahaman dalam
penerimaan informasi.

3. Menjadi rekan diskusi
yang terbuka.
Bidang Komunikasi selalu berupaya
untuk memberikan saran dan
pertimbangan konstruktif terhadap
pola komunikasi dalam SKPD. Bidang
secara terbuka memberikan asistensi
bagi SKPD untuk membentuk pola
komunikasi yang lebih terstruktur
dan terarah.

2. Membentuk wajah
baru komunikator.
Selama ini sebagian besar peran
komunikator ditumpukan kepada
Gubernur sebagai aktor utama
komunikasi Pemprov DKI Jakarta.
Bidang komunikasi berupaya
untuk meningkatkan jangkauan
penyampaian informasi mengenai
program-program yang dijalankan
dengan mulai membentuk wajahwajah baru komunikator, yaitu tiap
kepala SKPD.

D. STRATEGI PENCAPAIAN
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E. AGENDA KE DEPAN
Mengukuhkan Landasan

1. Bidang Komunikasi
berencana memantapkan
struktur komunikasi
agar SKPD lebih aktif
berkomunikasi
dengan publik.

2. Memperkaya armada
komunikator.
Ambisi besarnya adalah tiap SKPD
memiliki komunikator utama. Namun,
untuk mencapainya, diperlukan
mekanisme teratur yang dijalankan

Melalui kanal-kanal media yang

secara perlahan; penentuannya tidak

populer dan mampu menjangkau

bisa segera dan tergesa-gesa. Bidang

banyak masyarakat, tiap SKPD

Komunikasi akan melakukan asesmen

nantinya diwajibkan menyampaikan

terhadap individu yang dianggap

perkembangan rinci terkait program

mampu menjadi wajah-wajah baru

yang dijalankan tiap SKPD, baik

komunikator di tiap SKPD. Dengan

itu terkait KSD maupun non-KSD.

tercapainya agenda ini, alhasil

Berangkat dari SOP yang telah

masalah-masalah teknis yang

disusun pada tahun ini, Bidang

membutuhkan kejelasan komunikasi

Komunikasi akan merancang

dapat dibereskan, dan larutnya

prosedur baru yang mempertimbang-

keresahan masyarakat yang dapat

kan ketersediaan alat dan rintangan

berujung pada buruknya persepsi

dalam berkomunikasi.

dapat dijernihkan kembali.

6. TIM KOMUNIKASI
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