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PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa atas selesainya pembuatan 

Laporan Tahunan Tim Gubernur Untuk Percepatan 

Pembangunan (TGUPP) edisi tahun 2020. Laporan 

ini memang bersifat mandatori karena tercantum 

pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 

Tahun 2019, yang mengamanatkan TGUPP untuk 

membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan 

kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang 

dihimpun dan dikoordinasikan oleh Ketua TGUPP. 

Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai catatan 

hasil pembangunan yang dilakukan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta yang didorong dan dikawal 

dengan intensif 

oleh TGUPP. 

Sejatinya, laporan ini akan berisi tentang 

pelaksanaan dan capaian target-target besar 

tahun anggaran 2020 yang telah direncanakan 

pada tahun 2019. Akan tetapi, pandemi COVID-19 

yang melanda berdampak pada banyaknya 

perubahan dalam pencapaian target, baik 

perubahan yang berupa hambatan maupun berupa 

percepatan pencapaian target. Oleh karena itu, 

kami memilih “Tangguh mengatasi Pandemi, Maju 

dengan Kolaborasi” sebagai judul laporan tahun 

2020 ini, yang sejalan dengan slogan HUT Jakarta 

ke-493, yakni “Jakarta Tangguh” dan semangat 

kolaborasi. Lebih jauh, pesan besar yang ingin 

disampaikan adalah tentang kerja keras TGUPP 

bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 

melawan pandemi, serta secara bersamaan 

tetap mengedepankan pemenuhan target-target 

pembangunan untuk 

kemajuan bersama.

Laporan ini merupakan edisi ketiga sejak 

TGUPP berdiri pada 2018, dan seperti edisi-

edisi sebelumnya, laporan merupakan sebuah 

bahan evaluasi dan refleksi bagi kami. Walaupun 

demikian, tahun 2020 menjadi sangat berbeda 

dengan munculnya pandemi COVID-19. TGUPP 

ditantang untuk berpikir cepat dan strategis 

dalam dukungannya menjamin keberlanjutan 

pembangunan dan pemaksimalan potensi daerah 

di kondisi yang cukup kritis ini. Melanjutkan hal 

tersebut, laporan ini bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada pembaca bahwa pembangunan 

yang sesuai dengan visi, misi, dan janji Gubernur 

tetap dilaksanakan, walaupun pandemi memaksa 

proses eksekusi dan pencapaian target sedikit 

berubah seiring dengan fokus kebijakan darurat 

yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

untuk menanggulangi COVID-19. 

Mengingat momentum pandemi COVID-19 yang 

berimplikasi besar pada proses pemerintahan dan 

kebijakan publik, secara khusus laporan ini juga 

akan membahas tentang kolaborasi antara TGUPP 

dengan pihak - pihak yang terlibat dalam proses 

pembangunan di DKI Jakarta, yakni dengan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi pemerintah 

lainnya, pihak swasta, pemerhati, pakar, dan juga 

masyarakat. Atas capaian yang didapat di tahun 

2020 ini, kami turut ucapkan terima kasih atas 

kerjasama, dukungan, masukan dan kritik yang 

diberikan selama ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada 

Tim Penyusun dan pihak - pihak yang membantu 

pembuatan laporan tahunan ini. Semoga Tuhan 

memberkati usaha dan langkah kita semua di tahun 

2021 dan semoga diberikan titik terang dalam 

penyelesaian pandemi COVID-19 untuk kebaikan 

semua masyarakat. 

Jakarta, Desember 2020

Dr. Amin Subekti  
Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pengantar
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Pembentukan TGUPP didasari pada pemikiran tentang dibutuhkannya sebuah 

tim khusus yang berdedikasi tinggi guna mengawal dan memastikan satuan-

satuan kegiatan dapat tereksekusi dengan baik dan tepat sasaran secara 

holistik: dari hulu hingga ke hilir. Sesuai namanya, TGUPP adalah sebuah 

tim dan bukan merupakan Perangkat Daerah. Sebagaimana dijelaskan pada 

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2019 pasal 3 ayat (1), TGUPP 

merupakan “Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan 

pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program 

prioritas Gubernur”. TGUPP secara operasional bertanggung jawab langsung 

kepada Gubernur.

Pada tahun 2020, tidak terdapat lagi perubahan dari landasan hukum, struktur, 

dan fungsi TGUPP. Sesuai dengan Pergub Nomor 16 Tahun 2019, Tugas TGUPP 

dalam membantu Gubernur adalah: 

“TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) 
dibutuhkan sebagai mata, telinga, bahkan sistem saraf 

Gubernur Anies Baswedan dalam rangka memastikan 
visi-misi yang diangkat tercapai secara penuh sepanjang 

masa bakti. Tim ini terdiri atas tokoh-tokoh, para ahli, serta 
tenaga profesional yang menjadi andalan Gubernur dalam 
menerjemahkan dan mengawal visi-misi ke dalam program 

prioritas pembangunan DKI Jakarta.”

TGUPP DKI Jakarta TGUPP DKI Jakarta

melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur; 

memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan Gubernur; 

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur; 

menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan 

kebijakan Gubernur; 

melaksanakan pendampingan program prioritas Gubernur yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; 

melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh 

Perangkat Daerah; 

melaksanakan mediasi antara Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam 

rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan dan Wakil Gubernur; 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur; dan 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada Gubernur. 

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Dalam menjalankan tugas tersebut, TGUPP dapat menghadiri rapat 

pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh 

Gubernur sesuai kebutuhan. TGUPP juga memiliki wewenang dalam: 

Struktur TGUPP terdiri dari satu ketua, sekretariat, dan empat 

bidang. Pada masing - masing bidang terdiri dari ketua bidang 

yang merangkap sebagai anggota dan anggota bidang. 

mengundang rapat Perangkat Daerah; 

meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan 

mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari 

masyarakat dan narasumber lainnya. 

KETUA TGUPP

GUBERNUR

SEKRETARIAT

Respons
Strategis

Hukum dan
Pencegahan Korupsi

Pengelolaan
Pesisir

Ekonomi dan Percepatan
Pembangunan

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.

O�ce of the Government

Penyiapan agenda
rapat pimpinan
Menyiapkan/menyeleksi
agenda-agenda
dan lain-lain.

4 FUNGSI

Gambar 1.1 Struktur TGUPP

Ketua TGUPP periode (2018 - 2022) dijabat oleh Bapak Dr. Amin 

Subekti yang juga merangkap sebagai anggota dalam salah satu 

bidang. Tugas dari Ketua TGUPP adalah:

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas TGUPP; 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang; 

melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, 

pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau 

masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TGUPP; dan 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas TGUPP. 

A.

B.

C.

D.
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Alur kinerja TGUPP adalah sesuai dengan pandangan Gubernur dalam 

menjalankan pemerintahannya agar Jakarta menjadi kota kolaborasi yang 

sesuai dengan paradigma City 4.0, yaitu Pemerintah sebagai kolaborator dan 

masyarakat sebagai ko-kreator dalam membangun kota. Bersamaan dengan 

terjadinya tahapan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 

Jakarta dan masyarakat, Gubernur menginginkan untuk terjadinya kolaborasi 

dalam internal Pemprov DKI Jakarta, salah satunya adalah kolaborasi antara 

TGUPP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) dalam membangun Jakarta. 

Dalam hal ini TGUPP bertugas sebagai fasilitator dan SKPD bertugas sebagai 

aktor untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Pada awalnya TGUPP bergerak untuk mengawal program prioritas Gubernur 

yang lebih dikenal dengan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang saat ini 

terdapat total 73 KSD sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 

279 Tahun 2019. Seiring berjalannya waktu, ditemukan hal - hal tidak terdapat 

di KSD yang perlu menjadi prioritas yang kemudian juga menjadi tugas dari 

TGUPP untuk mendorong program - program tersebut.

TGUPP DKI JakartaTGUPP DKI Jakarta

Berdasarkan Pergub yang sama, juga diamanatkan untuk 

membentuk Sekretariat TGUPP yang berkoordinasi langsung dengan 

Bappeda. Sekretariat TGUPP dibentuk untuk mendukung kegiatan 

administrasi, personel, keuangan, serta kelengkapan penunjang kerja. 

Sekretariat TGUPP dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat 

secara ex-officio oleh Sekretaris Bappeda. Tugas dari sekretariat 

TGUPP adalah:

melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana 

dan sarana kerja TGUPP: 

melaksanakan administrasi surat-menyurat dan 

kearsipan TGUPP; 

menyusun program kerja dan anggaran TGUPP berdasarkan 

usulan Ketua TGUPP; 

memfasilitasi kebutuhan rapat TGUPP; dan 

melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGUPP 

A.

B.

C.

D.

E.

TGUPP terdiri dari empat bidang yang merupakan hasil 

restrukturisasi yang disesuaikan dengan penyelesaian beberapa 

program prioritas yang tersisa dan kebutuhan TGUPP secara umum. 

Keempat bidang tersebut adalah: 

Bidang Respons Strategis

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi 

Bidang Pengelolaan Pesisir 

Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan. 

Dieksekusi
oleh SKPD
agar dapat

dinikmati oleh
masyarakat

Institusionalisasi
menjadi kebĳakan

Dirumuskan strategi
pelaksanaannya

oleh TGUPP,
melalui diskusi
dengan SKPD

dan masyarakat

Tujuan yang
diinginkan

oleh Gubernur

Gambar 1.2 Bagan Alur Kinerja TGUPP

1.1 Caption Foto
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Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
DKI Jakarta Tahun 2020

Covid-19
(Health, Social Aid)

Flood
(Infrastructure, Coordination

with Central Government)

Economic Crisis
(PEN funding, incentives

to boost investment)

CRISIS THINK AHEAD PRIORITIES KSD

Digital Transformation
Reform Health Service
Reform Private School
Climate Crisis Response

Bike Friendly City

Collaboration Platform

Waste Management

Jakarta Public Policy Center

Transportation
Entrepreneurship
City Beautification and
Tourism Destination

Berdasarkan alur tersebut, dapat dikatakan capaian konkret dari kinerja TGUPP 

atas pembangunan Jakarta dapat dilihat dengan adanya banyak konsep dan 

materi kebijakan yang ada saat ini adalah berangkat dari ide - ide TGUPP. 

Ide-ide ini yang kemudian diinternalisasi pada SKPD, yang selanjutnya diajukan 

kepada Gubernur dan jika ide tersebut diterima sebagai sebuah gagasan lalu 

tetapkan sebagai sebuah kebijakan.

Hal yang membuat kinerja TGUPP berbeda dengan tahun - tahun sebelumnya 

adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang mengubah penugasan anggota 

dan target bidang yang diampu. Untuk menyesuaikan dengan keadaan krisis 

yang disebabkan oleh terjadinya pandemi COVID-19, TGUPP melakukan 

transformasi dengan mengubah manajemen kerja dengan membagi kegiatan 

dalam tiga kategori, yaitu Crisis, Think Ahead, dan KSD Prioritas. Dengan 

pembagian tersebut, TGUPP berusaha untuk merumuskan berbagai inovasi 

dan berbagai respon cepat terkait pencapaian kegiatan yang termasuk dalam 

ketiga kategori tersebut. Namun, tidak berarti KSD yang tidak termasuk dalam 

kategori tersebut berhenti dikawal oleh TGUPP, tapi justru penugasan ini 

menambah tanggung jawab TGUPP agar dapat lebih baik dalam mengelola 

kegiatan yang ditugaskan. 

Keadaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 

di tahun 2020 sangat mempengaruhi 

capaian pembangunan di Jakarta yang 

kemudian berhubungan dengan target 

kinerja TGUPP di tahun 2020. Sebagai 

pengetahuan bersama, perencanaan 

APBD pada tahun berjalan dilakukan 

dan disahkan menjadi Peraturan Daerah 

(Perda) setahun sebelum anggaran 

berjalan. Sehubungan dengan hal 

tersebut, angka yang tercantum pada 

postur APBD 2020 merupakan proyeksi 

pendapatan dan pengeluaran dalam 

keadaan normal yang terjadi pada tahun 

2019. Apabila terjadi perubahan proyeksi 

akibat shock pada perekonomian seperti 

yang terjadi saat ini, APBD tidak dapat 

serta merta diubah dengan segera. 

Hal ini dikarenakan terdapat peraturan 

perundang - undangan yang mengatur 

mekanisme mengenai APBD perubahan 

yang baru dapat dilaksanakan setelah 

tengah tahun berjalan.

Jumlah APBD DKI Jakarta tahun 2020 

berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 

adalah sebesar Rp87,95 triliun. Terjangan 

pandemi COVID-19 berdampak pada 

penurunan angka APBD DKI Jakarta 

sebanyak 29% menjadi Rp63,23 triliun. 

Besaran ini merupakan hasil pembahasan 

intensif melalui rapat reguler internal 

Pemprov DKI Jakarta serta hasil 

pemantauan rutin mengenai pendapatan 

maupun pengeluaran agar tidak terjadi 

besar pasak daripada tiang. 

Pandemi COVID-19 juga berdampak 

pada penurunan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) khususnya pada sektor penerimaan 

pajak dan retribusi daerah. Untuk sektor 

pendapatan pajak, terjadi penurunan dari 

Rp50,17 triliun menjadi Rp32,48 triliun. 

Merespon hal ini, Pemprov DKI Jakarta 

kemudian melakukan berbagai upaya agar 

pendapatan daerah mengalami kenaikan, 

antara lain melalui inisiatif pemberian 

relaksasi pajak dengan perpanjangan 

waktu pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) kepada masyarakat 

dalam rangka meringankan beban wajib 

pajak serta mendorong aktivitas ekonomi 

yang diharapkan dapat mendorong 

optimalisasi pendapatan.

Sementara itu pada sektor pendapatan 

retribusi, Pemprov DKI Jakarta juga 

memberikan insentif bagi masyarakat dan 

pelaku usaha terdampak, diantaranya 

melalui pembebasan retribusi rusunawa, 

sewa lokasi sementara dan lokasi binaan 

untuk pedagang Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) serta penghapusan 

sanksi. Dengan adanya pemberian insentif 

dan relaksasi oleh Pemprov DKI Jakarta 

selama masa pandemi ini, diharapkan 

dapat menjaga roda perekonomian dan 

daya beli masyarakat.

Gambar 1.3 Transformasi Manajemen Kerja TGUPP 2020
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02. BIDANG EKONOMI &
PERCEPATAN PEMBANGUNAN

TGUPP DKI Jakarta

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang terdampak pandemi, APBD 

2020 kemudian diprioritaskan untuk 

pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang 

kemudian diutamakan untuk penanganan 

COVID-19. Pos anggaran COVID-19 

tersebut antara lain terbagi untuk 

pembangunan Laboratorium Kesehatan 

Daerah (Labkesda), penyediaan tempat 

perawatan pasien, tenaga kesehatan, dan 

obat - obatan. Selain untuk penanganan 

COVID-19, anggaran BTT juga digunakan 

untuk penanganan banjir dan bantuan 

pangan sebagai jaring pengaman sosial 

(social safety net) bagi warga miskin dan 

rentan miskin.

Pemprov juga melakukan relokasi 

anggaran besar - besaran terhadap 

semua jenis pengeluaran selain anggaran 

BTT. Termasuk pada jenis pengeluaran 

gaji pegawai Pemprov DKI dan TGUPP 

yang pada periode April - Desember 2020 

dilakukan pemotongan dan penundaan 

masing - masing sebanyak 25% untuk 

dialokasikan pada anggaran BTT untuk 

penanganan COVID-19 dan bansos, 

sementara itu sebesar 25% lainnya 

ditunda untuk diberikan setelah keadaan 

kembali normal. Kebijakan ini diberlakukan 

untuk semua SKPD, dengan pengecualian 

bagi garda terdepan yang berisiko tinggi 

tertular dan berhubungan 

dengan COVID-19.

Relokasi anggaran juga berdampak pada 

beberapa program pembangunan yang 

harus dilakukan penundaan dan dikaji 

ulang apakah pembangunan tersebut 

masih relevan untuk dilakukan pada 

situasi saat ini. Penundaan terhadap 

beberapa program ini adalah bukan 

karena Pemprov DKI Jakarta tidak 

memprioritaskan terhadap isu tersebut, 

namun karena pada saat terjadinya 

pandemi harus dilakukan penghentian 

pada seluruh kegiatan pembangunan 

terkait dengan pergeseran anggaran 

untuk penanggulangan pandemi 

COVID-19. Pembangunan yang belum 

diprioritaskan pada tahun ini akan 

dianggarkan untuk dilanjutkan di tahun 

berikutnya. 

DAFTAR ISI Program Kerja

Kebijakan Penanggulangan Krisis

Kegiatan Pembangunan Jangka Panjang Kota

Program KSD Prioritas

Program KSD Non Prioritas

16

36

62

84
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A. PROFIL BIDANG

Capaian suatu Pemerintahan dalam bidang ekonomi dan pembangunan dapat 

dikatakan sebagai capaian yang paling mudah terlihat oleh masyarakat. Bidang 

ini juga mempunyai lingkup yang luas karena dari total 73 KSD DKI Jakarta, 

sebagian besar merupakan kegiatan dalam bidang ekonomi dan percepatan 

pembangunan. Juga terdapat kegiatan di luar KSD yang seiring berjalannya 

waktu menjadi prioritas dan juga termasuk dalam ruang lingkup bidang ini. 

Oleh karena itu peran TGUPP untuk mewujudkan sasaran dari kedua bidang ini 

adalah sangat krusial bagi penilaian kinerja Pemprov DKI Jakarta. 

Merujuk pada pasal 15 Pergub DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019, fungsi dari 

Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan adalah: 

Bab ini akan menyajikan laporan mengenai capaian kegiatan Bidang 

Pemerintahan dan Percepatan Pembangunan dan peran TGUPP pada tahun 

2020, yang selanjutnya akan disebut Tim atau Bidang, dalam mengawal 

dan mendorong capaian tersebut. Laporan akan dijabarkan berdasarkan 

transformasi pembagian kerja TGUPP yang dipengaruhi oleh terjadinya 

krisis pandemi COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 

membawa banyak perubahan terhadap sasaran pembangunan di tahun ini 

karena menyebabkan APBD terkontraksi dan membuat beberapa target 

harus ditunda karena efisiensi anggaran. Namun, tidak semua target yang 

berubah menuju ke arah perlambatan, karena justru ada beberapa target yang 

dipercepat pencapaiannya pada masa pandemi ini. 

melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam bidang 

ekonomi dan percepatan pembangunan; 

memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam bidang ekonomi dan 

percepatan pembangunan;  

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur 

dalam bidang ekonomi dan percepatan pembangunan;  

menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan 

kebijakan Gubernur dalam bidang ekonomi dan percepatan pembangunan;  

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas 

Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan;  

melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Gubernur yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;  

melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan memberikan saran 

serta pertimbangan maupun masukan terkait penganggaran program 

prioritas Gubernur oleh Perangkat Daerah;

memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Gubernur terkait 

dengan program prioritas;  

memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Perangkat Daerah 

pada saat observasi lapangan; 

melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait 

lainnya pada saat observasi lapangan terkait dengan program 

prioritas Gubernur; 

memberikan pertimbangan dan saran serta memberikan dukungan inisiasi 

kerja sama dengan pihak eksternal dalam mendukung pelaksanaan program 

prioritas Gubernur; 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur; dan 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada Gubernur. 

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.
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B. PROGRAM KERJA

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19
Pemprov DKI Jakarta telah mendapatkan informasi mengenai keberadaan virus 

COVID-19, yang sebelumnya disebut Wuhan Pneumonia, sejak Januari 2020. 

Sejak awal Pemprov DKI Jakarta juga telah dengan sigap mengambil langkah 

untuk mensosialisasikan kewaspadaan terhadap virus tersebut. Bersamaan 

dengan dimulainya sosialisasi, dalam internal Pemprov DKI Jakarta juga mulai 

dilakukan penugasan kepada beberapa pihak termasuk kepada anggota TGUPP 

untuk terus memantau perkembangan dari virus tersebut.

Pada akhirnya, penularan virus tersebut juga mulai berkembang di Indonesia 

dan DKI Jakarta sebagai provinsi terpadat di Indonesia tidak dapat menghindar 

dari penularan COVID-19. Selain padat, mobilitas penduduk Jakarta juga tinggi 

sehingga menjadi kompleks bagi Pemprov untuk melakukan pencegahan 

penularan virus. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya untuk dapat 

secara maksimal menangani COVID-19 dengan menggunakan berbagai sumber 

daya yang dimiliki. Bahkan dengan APBD yang telah terkontraksi, Pemprov 

DKI menjadikan penanggulangan pandemi COVID-19 sebagai fokus dari 

penggunaan APBD 2020.

Prinsip - prinsip utama dalam penanganan COVID-19 di Jakarta adalah faktual 

dan transparan yang berbasis data, urgensi, dan kolaboratif. Pengambilan 

kebijakan dilakukan berbasis data yang melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan, diantaranya adalah pakar epidemiologi dan kesehatan 

masyarakat, berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan lainnya, serta Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) dan pakar lainnya. Terkait upaya tersebut, kebijakan 

- kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi COVID-19 dapat 

dikategorikan sebagai preventif, kuratif, dan suportif.

Sehubungan dengan hal tersebut, sejak Maret 2020 Pemprov DKI 

Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) telah melakukan pembatasan dalam memberikan izin 

keramaian. Pemprov DKI Jakarta juga mulai menerapkan pembatasan 

sosial di lingkungan internal Pemprov dengan penyesuaian sistem kerja 

pegawai untuk melakukan Work From Home (WFH) bagi sebagian pegawai. 

Hingga akhirnya diterapkan peraturan mengenai pembatasan sosial bagi 

masyarakat umum melalui Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 untuk 

meniadakan sementara kegiatan perkantoran di wilayah DKI Jakarta 

dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 32/SE/2020 untuk 

melaksanakan kegiatan belajar dari rumah bagi para siswa SD hingga SMA. 

Pada perkembangannya terus terjadi peningkatan pada jumlah pasien 

COVID-19 baik yang termasuk dalam Orang Dalam Pemantauan (ODP), 

Pasien Dalam Pemantauan (PDP), dan pasien positif. Merespon hal tersebut 

Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk menerapkan kebijakan yang lebih 

ketat untuk melakukan pembatasan sosial yang mengacu pada karantina 

wilayah secara penuh atau lockdown seperti yang dilakukan di Wuhan, 

Cina dan di beberapa wilayah di Eropa. Namun, mengingat bahwa menurut 

Undang - Undang, keputusan karantina wilayah merupakan wewenang 

dari Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta kemudian berkoordinasi 

dengan Pemerintah Pusat dengan menyampaikan aspirasi terkait kerangka 

hukum untuk mencegah meluasnya penyebaran Virus COVID-19. Hingga 

diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 

2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 30 

Maret 2020. Menindaklanjuti Permenkes tersebut, Pemprov DKI Jakarta 

mengajukan usulan untuk menerapkan PSBB di Jakarta yang kemudian 

disetujui oleh Menteri Kesehatan pada 7 April 2020. Pada tanggal 10 

April 2020, sesuai dengan Pergub Nomor 33 Tahun 2020, PSBB mulai 

diberlakukan di Jakarta.

Pemberlakuan PSBB kemudian dilakukan dengan dengan pembatasan 

pada seluruh warga Jakarta termasuk dalam penghentian sementara 

aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor yang terkecuali bagi (1) instansi 

pemerintahan baik pusat maupun daerah sesuai dengan kebijakan terkait; 

(2) kantor perwakilan negara asing/ organisasi internasional dalam 

menjalankan fungsi diplomatik, konsuler, dan fungsi lainnya; (3) Badan 

Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang turut serta dalam 

penanganan COVID-19; (4) pelaku usaha yang bergerak dalam sektor 

kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, 

Hal yang pertama yang dilakukan oleh banyak negara lain untuk mencegah 

dan menekan angka penyebaran virus COVID-19 adalah dengan melakukan 

pembatasan sosial terhadap perkumpulan orang dalam jumlah banyak, 

hal ini merujuk pada fakta bahwa banyak terjadinya penularan virus dalam 

jumlah besar yang berasal dari pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang 

seperti seminar dan pertemuan keagamaan. Selain itu, juga diberlakukan 

seruan untuk melakukan jarak sosial (social distancing) ketika berada 

di tempat umum.

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS

Kebijakan PreventifA.
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keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan 

dasar dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan 

kebutuhan sehari - hari; dan (5) organisasi kemasyarakatan yang bergerak 

dalam sektor kebencanaan/sosial.

PSBB juga diberlakukan bagi seluruh mobilitas transportasi di Jakarta, baik 

umum maupun pribadi dengan hanya diperbolehkan untuk mengangkut 

50% penumpang dari kapasitas kendaraan. Tim juga melakukan terobosan 

untuk membatasi mobilitas masyarakat saat bertepatan dengan mudik 

lebaran 2020, salah satunya dengan konsep SIKM (Surat Izin Keluar Masuk) 

wilayah Jakarta.

Hingga saat ini PSBB di Jakarta telah diberlakukan selama sembilan 

bulan dan dalam perkembangannya, PSBB mengalami beberapa kali 

perubahan terkait tingkat keketatan pembatasan yang diberlakukan. Hal 

ini disebabkan karena kebijakan PSBB dirumuskan berdasarkan indikator 

kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat 

Provinsi dengan melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi kajian 

epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik, dan penilaian kesiapan 

fasilitas kesehatan.

Pada Juni 2020, sesuai dengan Pergub Nomor 51 Tahun 2020, Pemprov DKI 

Jakarta mulai memberlakukan PSBB Masa Transisi dengan mengembalikan 

aktivitas perkantoran dan ruang publik lainnya dengan maksimal jumlah 

pekerja atau pengunjung sebesar 50% dari kapasitas. Pembatasan terhadap 

kapasitas kendaraan pribadi pun diperluas menjadi pada PSBB Masa Transisi 

untuk mobil diperbolehkan untuk mengangkut maksimal dua penumpang 

per baris kecuali jika satu domisili dan motor untuk mengangkut penumpang 

sesuai kapasitas. Pemberlakuan PSBB Masa Transisi dilakukan bersamaan 

dengan Pengendalian Ketat Berskala Lokal (PKBL) yaitu pembatasan 

sosial di skala RW yang memiliki jumlah kasus positif aktif yang signifikan 

atau yang disebut sebagai zona merah. Pada wilayah yang termasuk ke 

dalam zona merah tersebut kemudian diberlakukan karantina mandiri yang 

pengawasannya juga dilakukan oleh perangkat warga sekitar. 

Pada Agustus 2020, sebagai respon terhadap Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 6 Tahun 2020, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Pergub 

Nomor 79 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan. Dalam Pergub tersebut diatur mengenai 

sanksi progresif bagi warga yang tidak memenuhi protokol kesehatan, 

yaitu penggunaan masker di luar rumah, di tempat umum, dan di dalam 

kendaraan; penyediaan hand sanitizer dan pengukuran suhu tubuh; dan 

penerapan pembatasan jumlah maksimal orang sebanyak 50% kapasitas 

ruangan, area publik, dan kendaraan dalam waktu yang bersamaan. 

Masyarakat juga dapat secara langsung berpartisipasi dalam melaporkan 

kegiatan yang melanggar aturan protokol kesehatan tersebut melalui 

seluruh kanal pelaporan masyarakat (CRM).

Sanksi yang diterapkan bagi para pelanggar protokol kesehatan adalah 

berupa sanksi administratif dalam bentuk kerja sosial atau denda 

progresif sejumlah Rp250.000,00 - Rp1.000.000,00 bagi perorangan 

yang melanggar. Sementara itu bagi badan usaha yang melanggar, sanksi 

yang dikenakan berupa antara lain penutupan sementara usaha maksimal 

selama 1x24 Jam dan jika ditemukan pelanggaran berulang, maka dikenakan 

denda progresif sejumlah Rp50 juta - Rp100 juta. Denda administratif 

dalam jumlah yang sama juga diterapkan bagi pengelola, penyelenggara, 

dan penanggung jawab kegiatan publik yang menimbulkan kerumunan 

yang tidak sesuai dengan jumlah batas maksimal. Hingga 31 Oktober 2020, 

tercatat bahwa total denda administratif yang dibayarkan kepada Pemprov 

DKI Jakarta mencapai Rp5,1 miliar¹.

¹ Wiryono,Singgih,Wagub DKI: Denda Pelanggar PSBB DKI Jakarta Capai Rp 5,1 Miliar, kompas.com, 20 November 

2020, diakses 27 November 2020, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/20/18160131/wagub-dki-denda-

pelanggar-psbb-dki-jakarta-capai-rp-51-miliar. 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan
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Penanganan COVID-19 dilanjutkan dengan langkah kuratif atau 

penyembuhan. Hal terpenting dalam langkah ini adalah untuk mengetahui 

jumlah kasus positif COVID-19, yaitu dengan melakukan testing. Sejak awal, 

Pemprov DKI Jakarta selalu mencoba untuk meningkatkan kapasitas testing 

Polymerase Chain Reaction (PCR) di Jakarta antara lain dengan memenuhi 

standar World Health Organization (WHO) berupa dilakukannya tes kepada 

sejumlah 1:1000 penduduk/minggu. Jika berdasarkan standar tersebut, 

Jakarta direkomendasikan untuk melakukan tes kepada 10.645 orang/

minggu, namun saat ini testing yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta 

sudah melebihi jumlah tersebut dengan melakukan tes kepada hingga 

11.000 orang/hari.

Selain tes, penting juga untuk melakukan penelusuran (tracing). Saat ini 

dilakukan upaya penguatan penelusuran kontak dengan target penelusuran 

hingga 30 kontak apabila terdapat 1 kasus positif COVID-19 dengan 

melakukan tes kepada orang - orang yang memiliki kedekatan kontak 

dengan pasien kasus positif, antara lain orang yang tinggal satu rumah dan 

rekan kerja. Penelusuran tersebut dilakukan antara lain melalui publikasi 

klaster penularan melalui situs corona.jakarta.go.id. Penguatan tracing 

juga dilakukan dengan mempertajam aspek psikososial dalam pelaksanaan 

tracing, dan penambahan tenaga profesional tracer sebanyak 1.545 orang 

dan 10 data manager yang berkolaborasi bersama BNPB. 

Pada masa awal terjadi pandemi di Indonesia, terdapat satu masalah krusial 

terkait kemampuan untuk melakukan uji sampel COVID-19. Penularan virus 

yang terjadi secara cepat dan masif menyebabkan Jakarta kekurangan 

jumlah laboratorium untuk menguji sampel COVID-19 yang sebelumnya 

hanya dapat dilakukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

(Litbangkes) Kementerian Kesehatan, dimana bukan hanya sampel dari 

Jakarta yang diperiksa di tempat tersebut. Oleh karena itu Pemprov 

DKI Jakarta segera membentuk jejaring laboratorium agar lebih banyak 

laboratorium yang dapat melaksanakan pengujian secara mandiri. Jumlah 

jejaring ini terus berkembang dan saat ini terdapat sebanyak 67 instansi 

yang merupakan gabungan dari instansi milik Pemprov DKI, Pemerintah 

Pusat, BUMN, maupun swasta yang tergabung dalam jejaring 

laboratorium tersebut.

Dalam bidang kesehatan, hampir seluruh fokus Dinas Kesehatan (Dinkes) 

DKI Jakarta saat ini ditujukan untuk penanganan COVID-19. Dinkes telah 

mengamati perkembangan COVID-19 sejak Januari 2020 dan dengan 

tanggap mengeluarkan mengeluarkan Surat Edaran Dinas Kesehatan Nomor 

18/SE/2020 mengenai Kewaspadaan terhadap Pneumonia Novel Corona 

Virus (nCOV) pada tanggal 22 Januari 2020 dan bersamaan dengan hal itu 

juga menyediakan hotline crisis center selama 24 jam. 

Hingga akhirnya pada 2 Maret 2020 Presiden mengumumkan dua kasus 

positif COVID-19 pertama di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, 

Pemprov DKI Jakarta dengan sigap membentuk Tim Tanggap COVID-19 

yang diresmikan pada 6 Maret 2020. Sesuai dengan Keputusan Gubernur 

(Kepgub) Nomor 291 Tahun 2020, Tim Tanggap bertugas untuk melakukan 

pemantauan dan pengawasan terhadap potensi penyebaran COVID-19 

di Jakarta sekaligus menyusun upaya pencegahan, pengendalian, dan 

penanggulangan COVID-19 dan di hari yang sama, dilakukan peluncuran 

situs corona.jakarta.go.id yang berisi mengenai seluruh informasi terkait 

pelayanan Pemprov DKI Jakarta terkait COVID-19, kebijakan, dan infografis 

mengenai perkembangan virus COVID-19 di Indonesia, khususnya Jakarta.

Kebijakan KuratifB.

Pada 14 September 2020, Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat dengan 

kembali memberlakukan aturan PSBB yang berlaku pada periode bulan 

Maret hingga Mei 2020, hal ini didasari oleh terjadinya lonjakan kasus 

COVID-19 di Jakarta pada bulan September 2020 dengan kasus positif baru 

per hari mencapai lebih dari 1.000 kasus. Hal ini kemudian juga berdampak 

pada ketersediaan tempat perawatan isolasi di rumah sakit, terutama 

bagi pasien yang membutuhkan ICU. Namun, berbeda dengan penerapan 

PSBB pada bulan Maret - Mei 2020, penerapan PSBB pada rem darurat 

ini tergolong lebih longgar, terutama dengan masih diperbolehkannya 

rumah ibadah yang berada di dalam zona hijau atau zona aman yang 

tidak ditemukan kasus aktif COVID-19, untuk tetap dapat menjalankan 

kegiatannya dengan jumlah maksimum jemaat sebanyak 50% dari kapasitas 

maksimum rumah ibadah. Perkembangan terakhir terkait pemberlakuan 

PSBB di Jakarta adalah mulai 12 Oktober 2020 telah kembali diterapkan 

PSBB Masa Transisi.
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Pemprov DKI juga terus berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan 

untuk menangani pasien positif COVID-19. Sifat virus COVID-19 yang 

sangat mudah menular dan dapat mematikan jika penderita tergolong 

dalam kondisi rentan membuat harus diadakannya fasilitas khusus untuk 

perawatan kasus COVID-19. Hingga November 2020, telah dialokasikan 

98 RS rujukan COVID-19 yang memiliki total sebanyak 6.016 tempat tidur 

di ruang isolasi dan 837 tempat tidur ICU yang khusus diperuntukan 

untuk perawatan pasien COVID-19 di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga 

menyediakan Fasilitas Isolasi Mandiri Terkendali (FIMT) bagi warga yang 

terkonfirmasi positif COVID-19 namun tanpa bergejala atau memiliki gejala 

ringan. Lokasi FIMT terdapat pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan 

Islam (Jakarta Islamic Center), Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah, 

dan Graha Wisata Ragunan dengan total fasilitas kamar sebanyak 

896 kamar.

Begitu juga dengan ketersediaan tenaga kesehatan sebagai garda 

terdepan dalam penanganan COVID-19, tercatat ada sekitar 30.000 tenaga 

kesehatan yang telah berdedikasi untuk menangani COVID-19 di Jakarta. 

Sebagai apresiasi atas dedikasi tersebut Pemprov DKI telah mengalokasikan 

perlindungan dan insentif tambahan bagi tenaga kesehatan dan tenaga 

penunjang serta menyediakan fasilitas akomodasi dengan memperuntukkan 

empat Hotel milik PT. Jakarta Tourisindo (Jaktour), yaitu Grand Cempaka 

Business Hotel, D’Arcici Al Hijrah, D’Arcici Plumpang, dan D’Arcici Sunter 

sebagai tempat tinggal bagi tenaga kesehatan yang bertugas di RS rujukan 

COVID-19. PT. Jaktour juga turut memfasilitasi niat masyarakat untuk 

membantu tenaga medis dengan menyalurkan donasi pangan maupun 

Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis. Selain itu Pemprov DKI juga 

mengalihfungsikan beberapa Bus milik PT. Transjakarta dan juga Bus 

Sekolah sebagai transportasi khusus untuk para tenaga kesehatan yang 

tersebar di beberapa titik di wilayah Jabodetabek.

Gambar 2.1 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Khusus COVID-19, Per 22 November 2020
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Selain itu, juga dikembangkan beberapa inovasi berbasis teknologi terkait 

penangan COVID-19 selain website corona.jakarta.go.id, yaitu:

Corona Likelihood Metric (CLM) yang merupakan kolaborasi antara 

Dinkes Jakarta, Jakarta Smart City, Harvard CLM Team, dan Klakkli.id 

yang menghasilan aplikasi pengujian atau skrining mandiri berteknologi 

machine learning. CLM ditujukan untuk membantu masyarakat dalam 

mengukur risiko kemungkinan positif Covid-19 dan merekomendasikan 

hal yang selanjutnya dilakukan berdasarkan hasil skor yang didapatkan. 

CLM dapat dilakukan oleh masyarakat umum melalui aplikasi JAKI.

Melalui Aplikasi JAKI juga dapat dilakukan pelaporan pelanggaran 

protokol COVID-19 dan checkpoint monitoring, yaitu pengawasan 

kapasitas gedung berbasis QR code untuk memantau pengunjung 

gedung secara realtime.

Dashboard dkitanggapcovid.id yang merupakan sistem monitoring 

yang dapat diakses oleh pegawai dinas kesehatan dan rumah sakit yang 

mencakup informasi mengenai jumlah ketersediaan tempat tidur, alat 

kesehatan, APD, dan tenaga kesehatan. 

Executive Information System (EIS) yang mencakup seluruh data kasus 

COVID-19, termasuk jumlah kasus, hasil tes, dan data lainnya yang 

terintegrasi dengan seluruh puskesmas dan rumah sakit di Jakarta.

Yang dimaksud dengan kebijakan suportif adalah kebijakan yang tidak 

secara langsung terkait dengan usaha penurunan kasus COVID-19, namun 

dilakukan untuk mendukung upaya preventif dan kuratif tersebut. Terjadinya 

pandemi COVID-19 ditambah dengan diberlakukannya PSBB berdampak 

pada turunnya kegiatan perekonomian di Jakarta. Dihentikannya kegiatan 

perkantoran dan sekolah tatap muka untuk sementara, serta pembatasan 

mengenai sektor usaha yang dapat beroperasi berdampak pada turunnya 

pendapatan bagi sebagian masyarakat di Jakarta, terutama bagi 

masyarakat yang menengah kebawah yang bertumpu pada pendapatan 

harian. Sebelum diberlakukannya PSBB, Tim telah memetakan hal - hal 

yang akan menjadi dampak dari PSBB, terutama bagi terhadap masyarakat 

menengah ke bawah.

Kebijakan Suportif C.
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Bantuan Sosial Pangan 

Terkait hal tersebut Pemprov DKI melalui Kepgub Nomor 386 Tahun 

2020 mengeluarkan aturan tentang pembagian bantuan sosial (bansos) 

sebagai Social Safety Net bagi penduduk yang rentan terhadap COVID-19. 

Pembagian bansos tahap I di Jakarta telah dilakukan sejak tanggal 9 April 

2020, sebelum PSBB fase pertama diterapkan. Bansos ini dijadwalkan untuk 

diberikan setiap bulan mulai April hingga Desember 2020, hal ini dilakukan 

sebagai dukungan pemerintah terhadap masyarakat dalam menghadapi 

pandemi COVID-19. Nilai bansos yang diterima warga pada saat ini adalah 

sebesar Rp300.000,00/KK yang terdiri dalam bentuk sembako makanan 

pokok dan alat kebersihan, serta biaya pengepakan dan distribusi kepada 

warga. Isi dari paket bansos adalah:

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Beras - 2 karung (@5 kg)

Kecap - 1 kantong (@520 ml)

Sarden - 4 kaleng (@155 gr)

Tepung Terigu (@1 kg)

Biskuit - 1 kaleng

Bihun - 2 bungkus (@320 gr)

Minyak Goreng - 2 bungkus (@0,9 lt)

Sabun Mandi - 1 batang

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Bansos diberikan kepada 2,4 juta Kepala Keluarga (KK) melalui sinergi 

dengan Kementerian Sosial (Kemensos), dimana sejumlah 1,3 juta KK 

diberikan bantuan oleh Kemensos dan 1,1 juta KK oleh Pemprov DKI. Bansos 

ini diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam seluruh program 

kartu jaminan sosial Jakarta ditambah dengan masyarakat yang terdampak 

secara ekonomi oleh pandemi COVID-19, termasuk warga dengan KTP 

non-DKI yang bermukim di Jakarta. Terhadap penerima tambahan tersebut 

dilakukan pendataan secara cepat melalui RT/RW yang antara lain 

termasuk masyarakat dirumahkan dari pekerjaan dan pekerja informal yang 

sumber mata pencahariannya terdampak oleh kebijakan PSBB. Data - data 

dari RT/RW tersebut kemudian dipadankan untuk dipastikan tidak terdapat 

data ganda antara yang sudah terdaftar di Pemprov dan data baru yang 

didapatkan dari pendataan wilayah.

Rencana ke depan terkait pemberian bansos adalah untuk diberlakukannya 

skema baru bentuk bansos yang akan diberikan kepada masyarakat dengan 

mengganti jenis bansos pangan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Pertimbangan ini dilakukan agar terjadi perputaran roda perekonomian 

dengan dibelanjakannya dana BLT oleh masyarakat. Saat ini Tim dan SKPD 

tengah mempersiapkan mekanisme cash transfer untuk pemberian BLT. 

Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah Swasta/Madrasah 

Selain bantuan dalam bentuk bansos pangan, Pemprov DKI Jakarta juga 

memberikan bantuan dalam bidang pendidikan untuk memastikan agar 

warga Jakarta usia sekolah tetap bisa mendapatkan pendidikan di masa 

pandemi COVID-19 ini. Karena menurut Gubernur, biaya pendidikan saat 

ini memang mahal, namun akan lebih mahal lagi biaya bagi siswa yang 

harus putus sekolah dan berujung menjadi tanggungan bagi negara. Terkait 

dengan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta pada masa penerimaan siswa 

baru tahun 2020 memberikan bantuan berupa uang masuk atau uang 

pangkal bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk masuk ke 

sekolah swasta.

Gambar 2.2 Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2020 Kepada Warga DKI Jakarta

Sumber: Pemprov DKI Jakarta
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Bantuan ini khusus diberikan sebagai bantuan pada 

masa Pandemi COVID-19 bagi para siswa yang 

gagal dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

DKI 2020 untuk masuk sekolah negeri. Dalam 

mekanismenya, Pemprov DKI Jakarta kemudian 

memadankan data siswa yang gagal dalam PPDB 

2020 dengan data penerima bantuan sosial 

COVID-19, karena kelompok warga yang diutamakan 

untuk mendapat bantuan biaya masuk sekolah 

swasta ini adalah warga yang terdampak pandemi 

COVID-19. Bantuan biaya masuk sekolah swasta 

yang diberikan adalah senilai paling banyak 

sebagai berikut:

Terkait dengan hal ini, Pemprov DKI Jakarta melalui 

Dinas Pendidikan telah mengeluarkan Surat Edaran 

Nomor SE/57/2020 mengenai Pelaksanaan Tahun 

Pelajaran 2020/2021 Di Satuan Pendidikan yang 

mencantumkan bahwa agar instansi pendidikan 

swasta dapat mempertimbangkan kondisi 

perekonomian orang tua/wali siswa dengan tidak 

membebani pembiayaan pendidikan awal tahun 

ajaran maupun biaya pendidikan lainnya. Pemprov 

DKI Jakarta juga telah berdiskusi dengan Badan 

Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) yang 

telah dicapai komitmen bahwa beberapa sekolah 

swasta di Jakarta akan tetap menampung siswa 

yang memiliki kendala keuangan, salah satunya 

dengan memberikan kesempatan kepada orang tua 

siswa untuk mencicil uang pangkal apabila memiliki 

kesulitan untuk membayar secara langsung.

Rp1.000.000,00 untuk jenjang SD/

Madrasah Ibtidaiyah 

Rp1.500.000,00 untuk jenjang SMP/

Madrasah Tsanawiyah 

Rp2.500.000,00 untuk jenjang SMA/

Madrasah Aliyah 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

KEBIJAKAN PENGENDALIAN BANJIR
Pada pembukaan tahun 2020 Jakarta mengalami bencana banjir yang juga 

melanda sebagian wilayah Jabodetabek. Banjir besar tersebut disebabkan 

oleh curah hujan yang tinggi dan terjadi mulai sore pergantian tahun hingga 

keesokan harinya, yang kemudian menimbulkan genangan air di beberapa 

wilayah dengan ketinggian genangan mencapai hingga lebih dari 2 meter. Oleh 

sebab itu Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk mencari solusi terkait 

pengendalian banjir baik melalui pemberlakuan peraturan maupun pengadaan 

dan pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap kebencanaan, salah 

satunya adalah banjir.

Satu produk kebijakan yang dihasilkan di tahun 2020 terkait hal - hal yang 

menjadi pendekatan Pemprov DKI Jakarta dalam pengendalian banjir adalah 

Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Sistem 

Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim. Dokumen tersebut merupakan 

rangkuman dari upaya yang akan diambil Pemprov DKI untuk pengendalian 

banjir serta langkah antisipasi resiko banjir sebagai efek perubahan 

iklim. Upaya tersebut antara adalah mendorong penyusunan sistem dan 

pembangunan infrastruktur yang dapat mencegah dan mendeteksi banjir serta 

mendorong kesadaran dan peran masyarakat dalam pengendalian banjir.
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Target awal di tahun 2020 adalah selesainya pembangunan beberapa 

infrastruktur besar seperti Waduk Cimanggis dan Waduk Kampung 

Rambutan yang merupakan proyek naturalisasi. Selain itu, juga 

direncanakan untuk memulai pembangunan Polder Kelapa Gading dan 

Waduk Brigif. Namun, terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan 

kontraksi anggaran berdampak pada rasionalisasi anggaran termasuk 

untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga jalannya 

pembangunan mengalami penundaan. 

Pada September 2020, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan pinjaman 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat. Dari dana 

tersebut kemudian dialokasikan untuk proyek pengendalian banjir sebanyak 

Rp1 triliun di tahun 2020 dan Rp4 triliun di tahun 2021. Penggunaan 

dana tersebut di tahun 2020 kemudian difokuskan untuk perbaikan 

pompa, pengadaan pompa mobile, dan pengadaan tanah yang tertunda 

untuk pembangunan waduk dan sungai. Di tahun 2021, akan dilanjutkan 

pembangunan infrastruktur besar pengendali banjir. 

Hal besar lainnya yang seharusnya dibangun di tahun 2020 ini adalah 

pembangunan drainase vertikal yaitu berupa sumur resapan, kolam retensi, 

kolam detensi, biopori. Fungsi dari pembangunan drainase vertikal adalah 

untuk menampung debit limpasan hujan di dalam tanah agar tidak langsung 

terbuang ke saluran air. Pembangunan drainase vertikal ini direncanakan 

untuk dilakukan di banyak lokasi di Jakarta. Melalui Ingub Nomor 52 Tahun 

2020, Pemprov mendorong masyarakat untuk dapat berkolaborasi dalam 

pembangunan drainase vertikal. Hal ini diharapkan agar baik Pemprov 

dan masyarakat untuk dapat saling mendukung upaya penanggulangan 

banjir di Jakarta. Pembangunan kolam detensi dan retensi saat ini masih 

dalam tahap kajian, namun sangat diharapkan untuk dapat dibangun 

menggunakan dana pinjaman PEN.

Pembangunan Infrastruktur Pengendali BanjirA.
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Konsep zero run off dan naturalisasi sungai merupakan dua hal yang 

berjalan berdampingan sebagai upaya pengendalian banjir saat ini. 

Pengertian sederhana dari zero run off adalah menahan air sebanyak 

mungkin untuk disimpan di dalam tanah, sehingga ketika hujan datang, air 

tersebut tidak langsung mengalir ke saluran air, tapi dapat ditampung di 

dalam drainase vertikal. Semakin banyak drainase vertikal yang ada, juga 

semakin banyak air yang dapat ditampung di dalam tanah dan ketika hujan 

dalam intensitas lebat tiba, hal ini dapat mengurangi genangan. 

Seluruh bangunan di Jakarta sebenarnya memiliki kewajiban untuk 

membangun drainase vertikal, karena hal tersebut termasuk di dalam 

IMB, namun dalam implementasinya sejak bertahun tahun yang lalu, 

banyak warga yang tidak mengindahkan peraturan ini dan juga tidak 

ada pengawasan dari Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, saat ini 

implementasi dari penggunaan pendekatan ini adalah penggalakkan 

pembangunan drainase vertikal yang ditargetkan akan dilakukan pada 

ribuan lokasi di Jakarta. Termasuk ajakan kepada masyarakat yang memiliki 

IMB untuk dapat turut membangun drainase vertikal dan pemberlakuan 

kewajiban agar setiap gedung di atas 8 lantai atau luas lahan di atas 5.000 

m² untuk membangun drainase vertikal. 

Pendekatan lain yang digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk 

mengendalikan banjir adalah naturalisasi sungai. Sesuai dengan Pergub 

Nomor 31 Tahun 2019, maksud dari konsep naturalisasi adalah mengelola 

prasarana sumber daya air melalui pengembangan ruang terbuka hijau 

dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian 

banjir, serta konservasi. Sehingga bukan hanya dengan melakukan 

penataan sungai dan waduk untuk menampung aliran air, tapi juga terdapat 

elemen beautifikasi dan penyediaan sarana interaksi masyarakat sebagai 

penambahan nilai sosial. Penambahan nilai tersebut antara lain dengan 

pembangunan promenade atau ruang terbuka di sepanjang tepi sungai 

yang kemudian dapat digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas dan 

juga sebagai atraksi pariwisata.

Konsep Zero Run Off dan Naturalisasi SungaiB.
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Contoh pilot project naturalisasi sungai adalah Danau Sunter Selatan 

yang saat ini fasilitas di sekitar danau dapat digunakan sebagai tempat 

masyarakat beraktivitas. Juga di wilayah Banjir Kanal Barat yang 

direncanakan untuk dibangun promenade di tengah jantung kota Jakarta. 

Pemprov juga berencana untuk memfungsikan fasilitas - fasilitas di sekitar 

sungai sebagai sarana belajar, seperti yang direncanakan untuk dibangun 

mini museum di waduk Setiabudi Barat yang berfungsi sebagai pengelolaan 

limbah dan pengendali banjir. 

Kebijakan naturalisasi dan pembangunan drainase vertikal ini dinilai lebih 

cocok diterapkan di Jakarta dibandingkan kebijakan normalisasi sungai, 

karena normalisasi sungai akan memiliki kepentingan untuk pelebaran 

sungai secara terus menerus, sementara keadaan saat ini di Jakarta banyak 

bantaran sungai yang telah beralih fungsi menjadi permukiman penduduk, 

baik perkampungan maupun perumahan elite. Jakarta juga saat ini memiliki 

ruang terbuka hijau yang terbatas, sehingga semakin sedikit air yang dapat 

ditampung di bawah tanah. Namun, dengan naturalisasi dan pembangunan 

drainase vertikal, sungai dapat tetap berfungsi sebagai tempat saluran air 

dan drainase vertikal difungsikan sebagai tempat menampung limpasan 

air hujan. Sehingga, banjir tetap dapat terkendali tanpa harus melakukan 

pelebaran sungai.

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Gambar 2.3 Naturalisasi Banjir Kanal Barat

Sumber: Detik.com
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PAKET KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL UNIVERSAL

Terkait dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19, sejak bulan Juni 

2020 Pemprov DKI Jakarta mulai berupaya untuk mendengarkan aspirasi 

dan masukan terkait kebijakan pemulihan sosial ekonomi daerah. Dari hasil 

diskusi tersebut mulai dilakukan penyusunan mengenai hal - hal yang dapat 

menjadi fokus strategi pemulihan sosial ekonomi, yang kemudian menghasilkan 

kerangka kebijakan yang berisi tiga strategi sosial ekonomi melalui intervensi 

fiskal dan non-fiskal terhadap tiga hal tersebut, yaitu: 

Jaring Pengaman Sosial atau Social Safety Net untuk melindungi 

masyarakat rentan melalui dengan bansos dan kolaborasi sosial. Peran 

intervensi fiskal terkait hal ini adalah pemberian bansos pangan yang 

diberikan kepada 2,4 Juta KK pada periode April - Desember 2020. Namun, 

mengingat bahwa APBD DKI pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 29% 

yang berdampak pada dilakukannya refokusing besar - besaran, diperlukan 

alternatif lain dari sisi non fiskal. 

Dari sisi non fiskal, upaya yang dilakukan adalah melalui aktivasi KSBB. 

Kolaborasi ini mendapatkan sambutan yang sangat positif dari masyarakat 

dan saat ini telah dilakukan beberapa macam kolaborasi yang antara lain 

KSBB UMKM, KSBBl Pangan, KSBB Kampung, dan KSBB Pendidikan. 

Stimulus Ekonomi melihat hal apa yang dapat dilakukan untuk menjalankan 

roda perekonomian, namun juga dengan tetap memberikan bantuan bagi 

masyarakat. Terkait hal Ini tengah diupayakan dengan bantuan Pemerintah 

Pusat untuk melakukan shifting bantuan pangan menjadi Bantuan 

Langsung Tunai (BLT), dengan harapan dana yang diterima oleh masyarakat 

dapat diputar untuk dibelanjakan dan memutar roda perekonomian. 

Juga direncanakan untuk merelaksasi tanggungan selama masa COVID-19 

yang antara lain relaksasi pajak, top-up bantuan sosial selain bantuan 

pangan dengan kartu - kartu sosial dan restrukturisasi pinjaman kredit yang 

melalui Bank DKI. 

1.

2.
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Mendorong Bisnis dengan menghidupkan Jakarta sebagai “Kota Bisnis”. 

Intervensi non fiskal dilakukan melalui program relaksasi Izin Usaha 

Mikro Kecil (IUMK) bagi UMKM untuk menjadi lebih sederhana, kolaborasi 

dengan pihak ketiga untuk sumbangan hibah dan modal bagi UMKM, 

serta kolaborasi untuk memberikan pelatihan dan sarana prasarana yang 

diberikan oleh kolaborator. 

Juga dilakukan penyederhanaan perizinan IMB dari yang sebelumnya selama 

360 hari menjadi 57 hari. Juga direncanakan insentif tata ruang bagi pelaku 

pembangunan di kawasan Transit Oriented Development (TOD), serta 

insentif penyegaran pembangunan lainnya yang masih berprogres. 

3.

Social Safety Net
Melindungi masyarakat rentan

Stimulus Ekonomi
Memutar kembali roda perekonomian

Mendorong Business
Pengembangan pusat bisnis

Intervensi Fiskal Intervensi Non Fiskal

Intensifikasi program bantuan sosial Perubahan skema bantuan sosial Mempermudah kegiatan usaha & bisnis

Aktivasi kolaborasi Relaksasi tanggungan ekonomi
selama masa COVID-19 Menghidupkan investasi skala besar

Penyaluran bantuan sosial pangan
oleh Pemprov DKI Jakarta &
Kementrian Sosial pada periode
April-Desember 2020

Evaluasi bentuk & jumlah bantuan
sosial untuk mendorong pergerakan
ekonomi melalui bantuan 
langsung tunai

Penyederhanaan & penerbitan IUMK
Kolaborasi dengan pihak ketiga
melalui bantuan sarana prasarana,
pelatihan & pinjaman modal UMKM

Aktivasi kolaborasi UMKM di dapur
umum, e-order, & mekanisme lainnya
Aktivasi kolaborasi sosial berskala
besar untuk memperluas jangkauan
bantuan pangan pada masyarakat
rentan akibat COVID-19

Relaksasi pajak bagi 
sektor terdampak
Memperluas jangkauan pemberian
bantuan sosial
Relaksasi & restrukturisasi
pinjaman perbankan

Penyederhanaan Perizinan
Pemanfaatan Ruang
Insentif Tata Ruang kepada
pelaku pembangunan
Pembangunan Kawasan TOD

STRATEGI SOSIAL - EKONOMI
Melalui Intervensi Fiskal & Non Fiskal

Sumber: Pemprov DKI Jakarta

Gambar 2.4 Strategi Sosial dan Ekonomi
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Dari kerangka tersebut kemudian diturunkan hal apa saja yang menjadi 

fokus Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pemulihan sosial ekonomi 

yang kemudian dipilih menjadi lima program utama fokus pemulihan 

sosial ekonomi. 

Kebijakan ini juga telah menjadi regulasi dengan dikeluarkannya Kepgub 

Nomor 916 Tahun 2020 mengenai Tim Pemulihan Ekonomi Sosial Universal 

Akibat Dampak Pandemi COVID-19 yang membahas mengenai keluaran 

yang diharapkan dari setiap program. Sementara itu, terkait capaian 

keluaran yang diharapkan di tahun 2020, beberapa sudah terealisasi dan 

beberapa masih berproses landasan hukumnya.

Program Rencana Aksi

Pengembangan ekonomi inovatif Pengembangan transformasi digital pasca COVID termasuk pada 
digitalisasi layanan kesehatan, pelayanan logistik, penerapan pajak digital, 
dan konsep kota berbasis digital. 

Akselerasi dan bantuan 
langsung masyarakat.

Pemberian BLT di tahun 2021 untuk menggeser bentuk bansos pangan 
menjadi cash transfer, pemutakhiran data penerima bantuan finalisasi 
mekanisme pemberian BLT 

Penyelamatan ekonomi kerakyatan Memperluas program UMKM di DKI antara lain dengan relaksasi 
pemberian IUMK, pemberian bahan baku murah untuk UMKM anggota 
Jakpreneur, e-order oleh instansi Pemprov termasuk BUMD dan RSUD 
kepada UMKM anggota Jakpreneur, dan KSBB UMKM. 

Percepatan proyek pembangunan 
berdampak besar. 

Revisi Pergub IMB salah satunya mengenai penyederhanaan izin dari 360 
hari menjadi 57 hari, revisi/penerbitan Pergub terkait insentif tata ruang. 
Pembangunan kawasan TOD Pulomas, Dukuh Atas, Lebak Bulus, Blok M, 
dan Senayan. 

Pinjaman Pinjaman Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) 

Pengawalan terhadap peningkatan tujuh infrastruktur, yaitu infrastruktur 
pengendalian banjir, infrastruktur peningkatan layanan air minum, 
infrastruktur peningkatan pengelolaan sampah, infrastruktur peningkatan 
transportasi, infrastruktur peningkatan pariwisata dan kebudayaan, 
infrastruktur peningkatan olahraga, dan infrastruktur peningkatan 
transformasi digital.

Gambar 2.5 Lima Program Utama Pemulihan Sosial dan Ekonomi DKI Jakarta
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020, Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk 

memulihkan perekonomian nasional yang dilaksanakan untuk mempercepat 

penanganan COVID-19. Pemerintah Pusat menganggarkan sebesar Rp695,2 

triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satunya 

diperuntukkan bagi pinjaman pemerintah daerah untuk kegiatan - kegiatan 

yang terdampak secara signifikan karena COVID-19. Pemprov DKI Jakarta 

dan Pemprov Jawa Barat menjadi pelopor Pemda yang mengajukan 

pinjaman tersebut. Pemprov DKI mendapatkan dana sebesar Rp12,69 

triliun untuk periode 2 tahun, yaitu sebesar Rp3,2 triliun di tahun 2020 dan 

direncanakan sebesar Rp9,4 triliun untuk diberikan pada tahun 2021.

DKI Jakarta mendapatkan prioritas dana PEN karena termasuk wilayah yang 

perekonomiannya paling terdampak oleh COVID-19, fiskal DKI Jakarta cukup 

terkontraksi dengan APBD yang turun hampir 30%, PDRB turun drastis 

menjadi -8,22%, dan PAD yang minus hingga Rp27 triliun dari tahun 2019. 

Fokus penggunaan APBD Jakarta tahun 2020 digunakan untuk penanganan 

COVID-19 dan Bansos yang berimplikasi pada berbagai proyek infrastruktur 

publik yang tidak dapat diteruskan, aktivitas ekonomi dan government 

spending tidak dapat dilakukan. 

Proyek Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Pemprov DKI memiliki lima program yang menjadi fokus pemulihan ekonomi 

nasional, salah satunya adalah percepatan proyek infrastruktur dasar 

dan program perkotaan yang didorong dalam Paket Kebijakan Pemulihan 

Ekonomi dan Sosial Universal di DKI Jakarta. Oleh sebab itu dana PEN yang 

didapatkan oleh Pemprov DKI Jakarta digunakan untuk pembangunan 

kegiatan prioritas yang tidak dapat dieksekusi karena terdampak 

refokusing anggaran. Selanjutnya dipilih tujuh proyek yang berhubungan 

dengan keluaran yang diharapkan dari program Pemulihan Ekonomi dan 

Sosial Universal.

Progres saat hingga saat ini adalah anggaran sebesar Rp3,2 triliun sudah 

didapatkan yang difokuskan penyerapannya melalui pembangunan 

infrastruktur yang telah direncanakan. Dengan begitu, pemulihan ekonomi 

dengan pembangunan menggunakan dana PEN bisa berjalan paralel 

dengan rencana pemulihan ekonomi lainnya yang menggunakan APBD. 

Proyek 2020 2021 Total Anggaran

Peningkatan Infrastruktur 
Pengendalian Banjir 

Peningkatan Infrastruktur 
Layanan Air Minum

Peningkatan Infrastruktur 
Pengelolaan Sampah

Peningkatan Infrastruktur 
Transportasi 

Peningkatan Infrastruktur 
Pariwisata dan Kebudayaan 

Peningkatan Infrastruktur Olahraga

Pengembangan dan Pengelolaan 
Ekosistem Provinsi Cerdas 
dan Kota Cerdas

Rp 1 Triliun

Rp 14,9 Miliar

Rp 91,6 Miliar

Rp 768 Miliar

Rp 200 Miliar

Rp 1,1 Triliun

-

Rp 3,2 Triliun

Rp 4,2 Triliun

Rp 86,4 Miliar

Rp 1 Triliun

Rp 67,1 Miliar

Rp 1,2 Triliun

Rp 2,4 Triliun

Rp 250 Miliar

Rp 9,4 Triliun

Rp 5,2 Triliun

Rp 101,3 Miliar

Rp 1,1 Triliun

Rp 835,2 Miliar

Rp 1,4 Triliun

Rp 3,6 Triliun

Rp 250 Miliar

Rp 12,69 TriliunTOTAL

Sumber: Perjanjian Kerjasama Pinjamanan PEN antara Menteri Keuangan dan Gubernur DKI Jakarta

Gambar 2.6 Daftar Proyek Pinjaman PEN DKI dan Alokasi Anggaran
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TRANSFORMASI DIGITAL 

KEGIATAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA 
(THINK AHEAD)

Filosofi dari Smart City adalah bagaimana untuk mengelola sebuah kota 

yang efisien dengan teknologi dan yang saat ini sudah diwujudkan oleh 

Pemprov DKI Jakarta adalah dengan adanya command center, aplikasi JAKI 

dan situs Jakarta Satu. Jakarta Smart City (JSC) seharusnya dapat menjadi 

enabler untuk banyak hal di dalam pemerintahan, karena operasionalisasi 

kegiatan ini dapat menyokong kinerja dari unit - unit lainnya di Pemprov 

DKI Jakarta. Perencanaan smart city diharapkan untuk dapat mengubah 

paradigma dan penyamaan persepsi masyarakat terhadap kehidupan di 

kota Jakarta.

Secara sederhana alur dan tujuan dari JSC adalah sebagai berikut: 

Jakarta Smart City 

Gambar 2.7 Alur JSC

Sumber http://interactive.smartcity.jakarta.go.id/
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Integrasi data dan sistem yang ada di Pemprov DKI Jakarta. 

Untuk dapat menghasilkan kebijakan berbasis data yang terkini adalah 

salah satu tujuan dari JSC dan diharapkan pengumpulan data dari 

kegiatan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik (Diskominfotik), namun merupakan kolaborasi 

dari dalam internal Pemprov DKI Jakarta baik eksternal dengan pihak 

lain, untuk memecahkan masalah di kota. 

Gubernur secara jelas menyatakan bahwa data yang didapatkan oleh 

setiap unit kerja bukan milik pribadi suatu SKPD tapi milik DKI Jakarta 

untuk membangun Jakarta. Sikap ini kemudian didukung dengan 

dikeluarkannya Pergub Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengumpulan dan 

pertukaran data elektronik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

Data yang dikumpulkan dan dipertukarkan sesuai dengan standar yang 

berlaku dan setelah data tersebut dikumpulkan akan diintegrasikan 

untuk mewujudkan pemerintahan yang berbasis data.

Digitalisasi sebagai kebutuhan pokok dalam pengelolaan provinsi.  

Hal ini semakin penting terutama untuk administrasi di saat pandemi. 

Terjadinya pandemi mengajarkan bagaimana mengelola kota menjadi 

lebih efisien melalui kecanggihan teknologi contohnya adalah situs 

corona.jakarta.go.id dan pelaksanaan PSBB yang sangat terbantu 

dengan adanya digitalisasi dan program JSC, melihat hal ini TGUPP 

kemudian mengusulkan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) ke depan memasukkan salah satu tujuan pembangunan 

untuk digitally advanced city.

Memudahkan gubernur untuk membuat kebijakan berdasarkan data 

yang akurat dan terkini. 

Dari data - data yang dikelola tersebut kemudian ditargetkan untuk 

dapat diimplementasikan menjadi Dashboard Gubernur, yang berfungsi 

agar setiap diadakannya Rapat Pimpinan (Rapim), Gubernur dapat 

langsung merujuk kepada dashboard tersebut untuk mendapatkan 

data terbaru.

1.

2.

3.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hingga saat ini masih terdapat 

tantangan yang antara lain adalah:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait belum memiliki sumber daya 

manusia dan bagian khusus yang mampu untuk mengolah data;

Pandangan mengenai kepemilikan data antar SKPD; dan

Pengertian bahwa untuk menciptakan JSC perlu kolaborasi dari berbagai 

macam SKPD bukan hanya tugas dari Diskominfotik. 



3938 Annual Report 2020Annual Report 2020 Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

E-registrasi dikembangkan untuk pendaftaran ke puskesmas secara 

daring, sehingga pasien tidak perlu lagi datang dari pagi hari dan 

menunggu antrian di dalam keramaian yang tidak sesuai dengan 

protokol kesehatan dan jarak sosial. Saat ini e-registrasi ini sudah di 

uji coba ke 44 puskesmas kecamatan di Jakarta dengan berkolaborasi 

dengan salah satu perusahaan startup di Jakarta. Diharapkan 

kedepannya akan tercipta ekosistem e-registrasi yang dapat 

memudahkan masyarakat DKI Jakarta untuk melakukan penjadwalan di 

seluruh faskes milik Pemprov DKI Jakarta.

E-pharmacy dikembangkan selain untuk pencatatan logistik 

ketersediaan obat  juga untuk pemesanan obat. Tujuan dari e-pharmacy 

adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berobat 

melalui fasilitas kesehatan Pemprov namun membutuhkan waktu 

tunggu yang lama untuk mendapatkan obat yang diresepkan. Melalui 

e-pharmacy, warga yang berobat dapat menggunakan layanan pesan 

antar agar obat tersebut dapat langsung diantarkan ke rumah, hal ini 

bertujuan untuk mengurangi antrian di rumah sakit, terutama bagi 

golongan yang rentan seperti lansia. Kajian mengenai hal ini sempat 

terhenti karena terkait skema pembiayaan, namun saat ini pembahasan 

kembali dilanjutkan karena rencana ini sangat relevan dengan 

penanganan pandemi COVID-19. 

Telemedicine dikembangkan dengan melihat potensi bahwa masyarakat 

DKI Jakarta membutuhkan fasilitas untuk melakukan konsultasi 

kesehatan secara daring, ditambah dengan terjadinya pandemi 

COVID-19 yang membatasi mobilitas warga, kebutuhan akan hal ini 

menjadi semakin relevan. Terkait hal tersebut, saat ini Pemprov sedang 

mengumpulkan pandangan pakar untuk menyusun acuan regulasi 

yang jelas terutama mengenai penyakit yang dapat didiagnosa melalui 

telemedicine dan mana yang tidak. Target di kedepannya terkait 

e-pharmacy dan telemedicine adalah paling tidak bisa ditentukan mana 

yang akan didorong untuk digitalisasi kota Jakarta. 

Pemprov juga merencanakan transformasi digital bidang kesehatan yaitu 

e-registration, e-pharmacy, telemedicine, dan e-medical records. Keempat 

hal tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak sebelum pandemi 

COVID-19, namun dengan adanya pandemi keempat hal tersebut semakin 

menjadi relevan sehingga rencana tersebut semakin dikembangkan. 

Transformasi Digital Bidang Kesehatan

REFORMASI LAYANAN KESEHATAN
Di tahun 2020, bidang kesehatan bisa dikatakan yang tersibuk karena 

kinerjanya difokuskan pada penanganan COVID-19. TGUPP sebagai fasilitator 

dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai aktor yang menjalankan seluruh 

kebijakan terkait berusaha sebaik mungkin untuk dapat mengelola semua 

hal penting yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan. Walaupun ada 

beberapa target harus terhambat, namun baik Tim dan Pemprov DKI tetap 

mengupayakan pencapaian target secara maksimal. 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

E-Medical Records saat ini, Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan dalam 

tahap melakukan penjajakan mengenai potensi kerjasama dengan salah 

satu perusahaan startup untuk berkolaborasi dalam membangun sistem 

medical records yang dapat terintegrasi antar fasilitas kesehatan milik 

Pemprov DKI Jakarta.

Di akhir tahun 2019 dibentuk Unit Pengelola Teknis (UPT) Jaminan 

Kesehatan Jakarta (Jamkesjak). Selama ini Pemprov DKI Jakarta mengikuti 

aturan BPJS Kesehatan dari Pemerintah Pusat terkait kebijakan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN). Pada tingkat Pemprov hanya dapat melakukan 

pengelolaan kepesertaan JKN, terutama segmen masyarakat yang iurannya 

dibayarkan oleh APBD dan hal ini yang akan dimaksimalkan dengan 

dibentuknya UPT Jamkesjak. Selain pengelolaan kepesertaan JKN, tugas 

lainnya dari UPT Jamkesjak adalah untuk mengelola pemanfaatan dana non 

kuota atau pelayanan kesehatan yang tidak terjamin oleh APBN yang diatur 

dalam kebijakan BPJS Kesehatan dari Pemerintah Pusat, sehingga warga 

Jakarta bisa mendapatkan beberapa pelayanan yang tidak dijamin JKN.

Secara sederhana di tahun 2020 ini terdapat tiga hal yang didorong oleh 

bidang terkait kinerja Jamkesjak, yaitu pengelolaan kepesertaan JKN, 

sosialisasi mengenai UPT Jamkesjak kepada publik, dan formalisasi kanal 

hotline pengaduan.

Penyediaan Jaminan Kesehatan yang Berkualitas dan Integratif 
dengan UPT Jaminan Kesehatan Jakarta
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Sumber: Dinas Kesehatan DKI Jakarta

Gambar 2.8 Jaminan Layanan Kesehatan yang ditanggung 
      melalui UPT Jamkesjak

Terkait sosialisasi UPT Jamkesjak, saat ini masih dalam tahap 

memperkenalkan dan mempublikasikan hotline pengaduan serta berbagai 

layanan yang dilakukan oleh UPT Jamkesjak kepada masyarakat. Juga 

tengah dilakukan rebranding logo Jamkesjak agar dapat lebih mudah 

dikenali masyarakat. Namun karena sumber daya yang ada saat ini terbatas, 

upaya tersebut masih belum dapat dikatakan maksimal. Sehingga tahun 

ini didorong untuk dipublikasikan baik via sosial media, via kewilayahan 

(RT dan RW), dan berbagai kanal lintas sektor dalam lingkup Pemprov 

DKI Jakarta.

Hingga November 2020, capaian pemanfaatan dana non kuota adalah 

sebanyak total Rp47 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Rp15 miliar untuk jaminan layanan Ambulans Gawat Darurat (AGD)

Rp27 miliar untuk jaminan layanan darah PMI dengan 

Nucleic Acid Test (NAT)

Rp3 miliar untuk jaminan pelayanan kesehatan korban kekerasan, 

termasuk kekerasan anak dan perempuan

Rp169 juta untuk jaminan layanan pemeriksaan kesehatan berkala bagi 

mantan Gubernur/Wakil Gubernur

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Sementara itu, terkait sistem pengelolaan verifikasi, validasi, dan 

rekonsiliasi kepesertaan BPJS JKN sudah menunjukkan progres yang baik. 

Dari sebelumnya Dinkes DKI Jakarta belum memiliki sistem pendataan 

kepesertaan secara digital, sehingga harus dilakukan pendataan secara 

manual oleh salah satu seksi di Dinkes, saat ini sudah mempunyai sistem 

pendataan yang terhubung dengan Dukcapil, dan server Diskominfotik yang 

dikelola oleh UPT. Digitalisasi tersebut penting terutama untuk pengelolaan 

data - data masyarakat menengah kebawah yang biaya kepesertaan BPJS 

JKN ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.

Jamkesjak juga telah memiliki hotline layanan khusus yang dapat diakses 

selama 24 Jam bagi warga Jakarta yang ingin mendapatkan informasi atau 

menyampaikan pengaduan terkait kepesertaan JKN, pelayanan kesehatan 

yang disediakan Pemprov DKI Jakarta, dan terutama penggunaan layanan 

khusus yang disediakan Jamkesjak. Hotline yang digunakan berbeda dengan 

kanal CRM lainnya karena pengaduan yang berkaitan dengan kesehatan 

biasanya bersifat darurat dan agar dapat segera ditangani oleh unit terkait 

di Dinas Kesehatan. 

Digitalisasi juga direncanakan untuk dilakukan terhadap sistem klaim 

rumah sakit, AGD, PMI Jakarta kepada Pemprov. Namun, progresnya harus 

terhambat karena dua hal, yaitu terdampak refokusing anggaran yang lebih 

difokuskan untuk membangun sistem penanganan COVID-19 dan fokus para 

SDM baik dinas kesehatan maupun Diskominfotik saat ini adalah untuk juga 

untuk penanganan COVID-19.
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Sumber: ...
Gambar 2.9 Hotline Layanan Jamkesjak 

Hal lainnya yang harus tertunda di tahun 2020 adalah kajian tarif 

pelayanan kesehatan di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa 

Jakarta memiliki basis acuan biaya pelayanan kesehatan yang berbeda 

dengan wilayah lain karena tarif pelayanan kesehatan di Jakarta lebih 

tinggi dibandingkan tarif di daerah lainnya di Indonesia. Sementara itu, 

kebijakan BPJS Kesehatan saat ini menyamakan tarif yang dibayarkan 

Pemerintah terhadap semua pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh 

BPJS Kesehatan di Jakarta dengan tarif di beberapa daerah lainnya. Merujuk 

pada hal tersebut, dianggap perlu untuk dilakukan penyesuaian tarif BPJS 

Kesehatan untuk pelayanan di Jakarta. Di tahun 2020 telah direncanakan 

untuk melakukan kajian terkait tarif ini dan Dinkes sudah memiliki kerangka 

acuan kerja terkait kajian tersebut, Tim juga telah memiliki target untuk 

menginstitusionalisasikan hasil kajian tarif tersebut untuk menjadi payung 

hukum. Namun, karena terjadi pandemi, kajian ini belum dapat diproses 

karena terdampak efisiensi anggaran dan direncanakan untuk dilakukan 

pada tahun 2021.  

Kajian Tarif Pelayanan Kesehatan di Jakarta

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Kotak 2.1 Siaran Publik Mengenai Jamkesjak 

SIARAN PERS DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor : 16189/1.776.5

PENYAMPAIAN INFORMASI KEBERHASILAN DAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta, 29 September 2020 - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan Jaminan Kesehatan 

yang berkualitas dan terintegrasi untuk masyarakatnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Jakarta melalui program Jaminan Kesehatan dan sudah mencapai 

Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi DKI Jakarta 

sebesar 96,56%.

Jumlah peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBI APBD) per Bulan Mei 2020 mencapai 

4.789.695 peserta. Data ini merupakan hasil validasi dan padanan data antara BPJS Kesehatan 

Kedeputian Wilayah Jabodetabek, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik. Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

(PBI JK) sebesar 1.067.117 jiwa. Kemudian dilakukan verifikasi dan pemadanan data dengan PBI APBD, 

sehingga didapatkan duplikasi data sebanyak 40.927 data yang sudah diajukan untuk penonaktifan 

kepesertaan PBI APBD ke BPJS Kesehatan.

Pemadanan data PBI APBD juga dilakukan dengan SKPD lainnya yaitu dengan BKD dan Disnakertrans 

untuk memastikan tidak ada duplikasi data PBI APBD dengan segmen PPU (Peserta Penerima Upah). 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinaskertrans aktif berkoordinasi dan memotivasi Badan Usaha 

untuk memindahkan status pegawai yang masih terdaftar dalam segmen PBI APBD menjadi segmen 

PPU. Dari 138.869 peserta yang terindikasi ganda antara PBI APBD dan PPU, sebanyak 30.353 data 

peserta yang telah dilakukan verifikasi dan dialihkan kepesertaannya, sedangkan dari jumlah pekerja 

yang belum memiliki Jaminan Kepesertaan sebanyak 20.581, pekerja yang telah didaftarkan sebagai 

peserta JKN sebanyak 4.342 pekerja.

Disisi lain, pemadanan data kepesertaan jaminan kesehatan PNS Daerah sebanyak 61.875 peserta, yang 

duplikasi telah dialihkan kepesertaanya menjadi menjadi PPU. Selain itu data PBI APBD yang memiliki 

kepesertaan ganda sebanyak 3.963 peserta telah dilakukan verifikasi lapangan yang dipimpin oleh Biro 

Pemerintahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sudah selesai 100% per September 2020.

Selain memberikan Jaminan Kesehatan melalui Program JKN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UP 

Jaminan Kesehatan Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga memberikan layanan kesehatan di 

luar manfaat JKN yaitu Jaminan layanan Ambulans Gawat Darurat, Jaminan layanan darah PMI dengan 

NAT, Jaminan layanan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tokoh agama, penduduk dalam DTKS, dan 

pengemudi Jaklinko, Jaminan korban

kekerasan anak dan perempuan, Jaminan pelayanan kesehatan korban kekerasan. Untuk 

mensosialisasikan layanan tersebut, telah dilaksanakan rebranding atau sosialisasi di 5 Kota Administrasi 

dan 1 Kabupaten melalui kanal media sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. UP Jaminan 

Kesehatan Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta juga mengelola layanan informasi dan aduan 

masyarakat terkait jaminan dan layanan kesehatan yang

berlokasi di Loket Lantai 1 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Call Center 082111999812/119/112 atau 

dapat mengisi form pada bit.ly/forminfokesdki.

Melalui pernyataan ini, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kembali mengingatkan kepada masyarakat 

untuk semakin giat meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman 

sehat, serta selalu menerapkan 3M (memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, 

dan menjaga jarak minimal 1 meter) saat kita sedang berada diluar rumah dan saat sedang berinteraksi 

dengan orang lain (bukan anggota keluarga yang tinggal serumah).
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Reformasi faskes sebenarnya telah lama direncanakan untuk dilakukan oleh 

Pemprov DKI Jakarta sebagai merupakan bagian dari upaya urban health 

transformation di Jakarta. Urban health mencakup seluruh peran dari lintas 

sektor untuk membangun Jakarta sehat dan sejahtera. Dari sisi kesehatan 

intervensi yang dilakukan adalah fokus terhadap upaya preventif seperti 

pengawasan aktif, informasi kesehatan publik, promosi kesehatan, skrining, 

pengobatan, konseling, dan BPJS. 

Kegiatan yang kemudian muncul terkait dengan COVID-19 adalah reformasi 

fasilitas kesehatan (faskes) milik Pemprov yaitu puskesmas dan Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD)/Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) yang 

semakin tersorot keadaannya selama COVID-19. Terjadinya pandemi 

COVID-19 memberikan pelajaran bagi Jakarta untuk dapat memperkuat 

sistem dan pelayanan kesehatan untuk menuju “pandemic proof city”. Selain 

itu, reformasi faskes juga dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan 

munculnya peningkatan penyakit tertentu akibat pandemi COVID-19.

Terkait hal tersebut, Puskesmas yang biasanya difungsikan untuk promosi 

unit kesehatan masyarakat pada kondisi pandemi saat ini dianggap perlu 

ditingkatkan fungsi pelayanan kuratif untuk pengobatan/penyembuhan, 

oleh karena itu saat ini sedang direncanakan untuk dilakukan kolaborasi 

untuk pelayanan kuratif di puskesmas. Sementara itu dinilai bahwa 

tampilan, fasilitas - fasilitas dan pelayanan, budaya kerja dari RSUD milik 

Pemprov masih kalah dengan milik swasta. Oleh karena itu direncanakan 

untuk melakukan hal - hal yang dapat ditingkatkan dari RSUD atau untuk 

rebranding citra RSUD yang lebih baik. Rebranding ini bukan hanya dari 

bangunan, tapi juga pegawai, dan pelayanan. Reformasi faskes ini juga 

telah dilakukan studi banding secara mendalam ke beberapa RS swasta dan 

BUMN di Jakarta.

Reformasi Fasilitas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta 
(RSUD/RSKD dan Puskesmas)

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

KEBIJAKAN KRISIS PERUBAHAN IKLIM 

Indonesia mempunyai target untuk dapat berkontribusi dalam 30% penurunan 

Gas Rumah Kaca, target tersebut ditargetkan sesuai dengan Kesepakatan 

Paris yang ditargetkan dapat dicapai sampai dengan 2030. Pada Tahun 2020 

ditargetkan terbitnya revisi Pergub mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) 

untuk pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang saat ini masih dalam 

tahap perbal dan juga telah disusun RAD adaptasi perubahan iklim yang sudah 

dalam tahap penyelesaian dan diharapkan untuk dapat selesai Desember 

2020. Tujuan dari penyusunan kedua RAD terkait perubahan iklim tersebut 

adalah untuk menyediakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun kebijakan 

dan program yang komprehensif dan sinkron dengan visi dan misi Gubernur 

yaitu, menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan pembangunan dan tata 

kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. 

Juga direncanakan pengurangan GRK sebanyak 35 juta ton karbon di 

2030, pada tahun 2019 sudah dicapai hingga 30% target yaitu sekitar 9 

juta ton karbon dan Jakarta merupakan provinsi pelopor di Indonesia yang 

mencanangkan hal ini. Dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 

berbagai upaya dari sektor energi, transportasi, pengendalian dari limbah pada 

dan cair terus diupayakan dengan kolaborasi gagasan dan aksi bersama multi 

stakeholders seperti SKPD internal pemerintah pemerintah provinsi DKI Jakarta 

dan eksternal Pemerintah provinsi DKI Jakarta seperti C40, World Resources 

Institute (WRI), Vital Strategies, ICLEI, Yayasan Mitra Hijau, Yayasan Konservasi 

Alam Nusantara, dan stakeholders lain yang tidak bisa disebutkan 

satu-persatu.

Beberapa target jangka pendek terkait reformasi faskes yang diharapkan 

tercapai di tahun 2020 antara lain adalah (1) rancangan Struktur Organisasi 

dan Tata Kerja (SOTK) RSUD; (2) penilaian kinerja dan Standar Pelayanan 

Minimum (SPM) Kesehatan dengan cascading SPM Kesehatan, Key 

Performance Index (KPI), Perjanjian Kinerja (Perkin) terintegrasi dengan 

SPM, dan untuk meningkatkan capaian SPM; (3) peningkatan sumber daya 

kesehatan antara lain standar kompetensi tenaga kesehatan, pelayanan 

standar hospitality, standarisasi alat kesehatan di RSUD, e-logistik, serta 

sistem inventory yang terintegrasi; (4) pendidikan dan pelatihan terkait 

hospitality, services, dan e-learning; (5) standarisasi bangunan dan tata 

graha RSUD dan Puskesmas; (6) pengembangan pelayanan grand desain 

RSUD, termasuk layanan unggulan dan kekhususan pelayanan; dan (7) 

teknologi informasi untuk pendaftaran daring terintegrasi di seluruh RSUD. 
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Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki peranan penting atau 

vital dalam pembangunan nasional baik perihal infrastruktur, ekonomi dan 

pembangunan manusia di Indonesia. Ekspektasi yang besar ditaruh pada 

Jakarta atau Jakarta diposisikan sebagai suatu daerah yang dapat menjadi 

kiblat pembelajaran bagi kota – kota lain di Indonesia dan laboratorium 

kebijakan nasional. Jakarta mendayagunakan posisi tersebut untuk memimpin 

agenda aksi ketahanan sebuah kota dalam menghadapi dampak dan 

tantangan perubahan iklim.

Jakarta telah mengembangkan berbagai program urban regeneration 

seperti pengembangan wilayah kampung berbasis perencanaan kolaboratif, 

meningkatkan pemahaman mengenai adaptasi dan mitigasi masyarakat 

terhadap perubahan iklim, pembangunan Transit Oriented Development, 

perluasan layanan dan integrasi sistem angkutan massal, penyediaan hunian 

yang layak bagi masyarakat, penyediaan fasilitas pedestrian untuk mendorong 

peralihan kepada moda transportasi umum dan mendorong pola perpindahan 

berbasis eco-mobility, collaborative green spaces, penyediaan perumahan yang 

terjangkau, penyediaan air bersih 100% kepada seluruh warga jakarta.

Dalam tempo yang singkat sejumlah hasil nyata sudah dapat dirasakan di 

Jakarta seperti peningkatan cukup signifikan rata-rata jumlah pelanggan 

pengguna moda bus untuk publik per hari dengan persentase 5% - 8%, 

dengan angka penambahan rata-rata 5.000 – 12.000 pelanggan per harinya 

setelah implementasi aturan ganjil genap. Implementasi penggunaan solar 

panel pada 12 gedung milik pemerintah dan 80 gedung sekolah pada wilayah 

DKI Jakarta. Pada awal tahun 2020, Jakarta sebagai pelopor implementasi 

kendaraan ramah lingkungan dengan menerbitkan Pergub Nomor 3 Tahun 

2020 tentang insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi 

kendaraan listrik. Program – program inisiatif Jakarta untuk tujuan perbaikan 

lingkungan disambut dengan respon positif oleh pemerintah pusat karena 

saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan di 

tingkat daerah sampai dengan tingkat nasional dan terus untuk menjadi norma 

kepada masyarakat secara luas. Perlahan kondisi kualitas udara Jakarta mulai 

dirasakan membaik dengan terlihatnya penurunan kadar konsentrasi PM 2.5 

sejak September 2019 – Januari 2020 dengan persentase penurunan sebesar 

21,9% dan kategori kualitas udara baik yang sebelumnya kondisi kualitas udara 

Jakarta dalam kategori sangat tidak sehat.
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Pada tahun 2020 TGUPP bersama Biro Kerjasama Daerah, tentu dengan 

restu Gubernur semakin memantapkan komitmen jakarta sebagai kota yang 

menjadikan aspek lingkungan sebagai prioritas semakin dikuatkan melalui 

tergabunganya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Wakil Ketua Dewan 

Pengarah C40 dalam mendukung aksi adaptasi dan mitigasi perubahan 

iklim secara global. C40 merupakan jaringan 970 jaringan kota besar dunia, 

yang mempresentasikan 700 penduduknya, dan kira-kira seperempat dari 

perekonomian dunia. Melalui tergabungnya jakarta dalam jejaring tersebut 

merupakan salah satu ikhtiar Pemprov DKI berkolaborasi dalam mendukung 

menciptakan keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat pada tingkat daerah, 

nasional dan global. 

PLATFORM KOLABORASI

Sejak awal tahun 2020 Pemprov DKI bersama dengan TGUPP merumuskan 

beberapa hal untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar kolaborasi 

dapat masuk menjadi struktur dalam Pemprov DKI Jakarta, juga agar dapat 

berkelanjutan dalam proses pemerintahan. Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut pada akhirnya disetujui untuk membentuk sebuah mesin birokrasi 

yang disebut Jakarta Development Collaboration Network (JDCN). Sesuai 

dengan Pergub Nomor 24 Tahun 2020 JDCN adalah forum yang dibentuk 

untuk melaksanakan pembangunan Jakarta melalui paradigma dan sistem 

kolaborasi dan ko-kreasi bersama unsur di luar Pemprov DKI. JDCN memiliki 

fungsi sebagai eksekutor, koordinator, dan fasilitator solusi pembangunan 

Kota Jakarta melalui model kolaborasi yang berkelanjutan dan salah 

satu tugas yang saat ini digerakkan oleh sekretariat JDCN adalah 

pengelolaan KSBB.

JDCN merupakan bentuk konkrit dari paradigma konsep City 4.0 dimana 

masyarakat menjadi ko-kreator atau mitra pembangunan dan Pemerintah 

sebagai kolaborator. Dengan peran tersebut, ko-kreator dapat ikut 

secara langsung membangun kota Jakarta dengan fasilitasi dari Pemprov 

Jakarta. Fasilitasi tersebut dapat berupa publikasi dan koordinasi untuk 

mempertemukan ko-kreator dengan sasaran pembangunan. Sehingga jika 

kolaborasi  tersebut dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam 

pembangunan ko-kreator juga akan mendapatkan pengakuan secara resmi 

dari masyarakat.

Jakarta Development Collaboration Network
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Pada 17-18 Desember 2020 dilaksanakan JDCN Forum 2020. Forum ini 

bertujuan sebagai pengenalan resmi JDCN dan menginformasikan kepada 

publik secara luas bahwa JDCN telah lama hadir dalam pembangunan Kota 

Jakarta. Forum akan memperkenalkan paradigma City 4.0 dan mengangkat 

seluruh cerita kolaborasi yang telah dilakukan bersama kolaborator Jakarta, 

seperti seluruh bentuk KSBB yang saat ini menjadi salah satu kebijakan 

unggulan penanggulangan COVID-19. Hal ini juga untuk menginformasikan 

kepada masyarakat bahwa pada masa pandemi COVID-19 dimana banyak 

kegiatan yang terhambat, dengan berkolaborasi, kegiatan pembangunan 

di masa COVID-19 justru dapat tetap dilakukan. Diharapkan JDCN forum 

akan menginspirasi dan menstimulus warga Jakarta untuk terus melakukan 

kolaborasi untuk pembangunan di masa depan.

Sumber: Situs JDCN

Gambar 2.10 Kerangka Kerja JDCN

Terinspirasi dari city branding beberapa kota di dunia seperti I SEOUL U, I 

AMSTERDAM, dan I LOVE NEW YORK. Tim melihat bahwa sudah saatnya 

Jakarta memiliki city branding yang dapat melambangkan karakter dari 

Jakarta. Bekerjasama dengan agensi kreatif 6616, terbentuklah branding 

baru Jakarta yang sesuai dengan paradigma Gubernur sebagai kota 

kolaborasi, yaitu dimana pemerintah memberikan platform bagi masyarakat 

untuk membangun kota yang disebut sebagai +Jakarta (dibaca plusjakarta). 

City Branding +Jakarta
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Logo plus jakarta memiliki arti tanda plus yang merupakan simbol dari 5 

wilayah Jakarta dengan aksen yang menggambarkan Kepulauan Seribu. Plus 

juga artinya positif dan juga dilihat sebagai persimpangan, di persimpangan 

tersebut orang dengan berbagai pengetahuan, budaya, dan impian dapat 

saling bertemu. Jika digabungkan kedua filosofi tersebut dapat diartikan 

sebagai pertemuan yang positif. Branding sebagai kota kolaborasi ini 

memiliki arti bahwa siapapun dapat berkolaborasi untuk membangun 

Jakarta dan hal ini merupakan visualisasi dari visi Gubernur akan kota 

kolaborasi. Selain sebagai branding, +Jakarta juga dimaknai sebagai sebuah 

wadah penggerak untuk mewujudkan sebuah kolaborasi antar elemen. Baik 

warga maupun kota, yang kami percaya dapat menciptakan dampak positif 

bagi semua. 

Rencana awal di tahun 2020 akan dilakukan launching dengan mengundang 

para kolaborator dan pihak lainnya. +Jakarta juga telah di institusionalisasi 

dengan Pergub Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjenamaan Kota. Saat ini 

logo +Jakarta sudah ada di setiap paparan, infografis, dan poster - 

poster Pemprov. 

Dengan keberadaan identitas +Jakarta sebagai semangat kota kolaborasi, 

Pemprov DKI Jakarta mengembangkan aktivasi kolaborasi melalui 

komunikasi aktif dan open platform. Melalui komunikasi aktif, Pemprov DKI 

Jakarta bersama masyarakat memperkenalkan identitas visual +Jakarta 

baik secara daring maupun luring di ruang publik. Dalam meningkatkan 

rasa kepemilikan masyarakat terhadap kota kolaborasi, saat ini juga telah 

juga telah dimulai untuk pembuatan merchandise +Jakarta dan produk 

kolaborasi. Pemprov DKI Jakarta juga telah mempublikasikan situs dan akun 

media sosial +Jakarta di www.plusjakarta.com dan @plusjakarta. Situs 

+Jakarta juga dapat digunakan sebagai kanal kolaborasi yang ditujukan 

untuk mempertemukan berbagai warga kota yang ingin berkolaborasi untuk 

pembangunan kota Jakarta.

Gambar 2.11 Logo +Jakarta
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Target kedepannya telah direncanakan agar +Jakarta semakin dikenal 

masyarakat dengan membuat instalasi +Jakarta di beberapa tempat dan 

menempatkan logo +Jakarta di banyak tempat di Jakarta.

Di sisi lain, terjadinya pandemi COVID-19 membangkitkan hati dan empati 

masyarakat secara masif untuk bergotong royong dan berbagi untuk 

meringankan beban sesama masyarakat di kala pandemi. Di awal pandemi, 

sebagian warga Jakarta berbondong - bondong untuk berdonasi baik dalam 

bentuk dana maupun bantuan pangan, logistik, dan alat - alat kesehatan 

untuk membantu warga yang terdampak perekonomiannya maupun 

tenaga kesehatan yang membutuhkan APD. Banyak juga dari warga 

yang menanyakan kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta mengenai pihak - 

pihak dan tempat - tempat terpercaya untuk warga agar dapat 

menyalurkan bantuannya. 

Dalam rangka memfasilitasi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyediakan 

kanal yang berasaskan transparansi untuk memberikan informasi mengenai 

kebutuhan dan penyaluran bantuan dari dan kepada masyarakat, terutama 

tenaga medis. Melalui kanal tersebut, terkumpul berbagai bantuan seperti 

APD, desinfektan, paket sembako, ventilator, hingga makanan bagi tenaga 

medis dari 208 kolaborator dalam negeri dan 13 kolaborator luar negeri.

Terkait dengan hal tersebut, sejak April 2020 TGUPP bersama dengan 

SKPD terkait mempersiapkan platform resmi dan terpercaya yang dapat 

memudahkan bagi warga yang ingin menyalurkan bantuannya kepada 

warga yang membutuhkan, yang telah tervalidasi dan dipetakan oleh 

Pemprov DKI Jakarta. Pada bulan Mei 2020, bertepatan dengan bulan 

Ramadhan, Pemprov DKI Jakarta secara resmi meluncurkan gerakan 

Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang dikelola oleh Jakarta 

Development Collaboration Network (JDCN).

Perlu ditekankan bahwa KSBB bukan sebagai pengganti bansos dari 

Pemerintah, karena walaupun Pemprov telah mengalokasikan anggaran 

khusus untuk bansos, disadari bahwa masih banyak kebutuhan masyarakat 

yang belum tercukupi karena banyak kebutuhan warga di luar barang - 

barang yang disalurkan melalui bansos, juga terdapat orang - orang yang 

termasuk dalam kategori membutuhkan namun tidak termasuk sebagai 

penerima bansos.

Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB)
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Tujuan besar dari KSBB adalah bukan sekedar meringankan beban di saat 

pandemi, namun juga membangun dan menjaga tingginya solidaritas 

sosial. KSBB sendiri bukan hanya merupakan kolaborasi pemerintah 

dengan masyarakat dan perusahaan, tapi juga antar internal Pemprov DKI. 

Dalam pelaksanaan KSBB, fokusnya adalah terhadap kolaborasi, dimana 

Pemprov DKI sebagai penyedia platform bagi masyarakat untuk membantu 

masyarakat lainnya yang membutuhkan. Pihak yang ingin berdonasi, yang 

disebut dengan kolaborator dapat memilih kemana akan menyalurkan 

bantuannya kepada pihak yang menjadi sasaran untuk menerima donasi, 

yang telah dipetakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pihak tersebut antara lain 

adalah Rukun Warga (RW), panti asuhan, panti disabilitas, panti jompo, 

dan pesantren. Selain itu kolaborator juga dapat memilih jenis bantuan 

yang akan diberikan, dan kapan untuk disalurkan. Setelah itu bantuan 

akan disalurkan kepada pihak yang telah dipilih melalui kolaborasi dengan 

organisasi kemanusiaan. 

Setelah KSBB pangan berjalan sukses dan mendapat banyak dukungan 

dari berbagai pihak, selanjutnya semakin dikembangkan inisiatif untuk 

kolaborasi terhadap kebutuhan lainnya. Saat ini telah terdapat KSBB 

UMKM yang ditujukan untuk membantu UMKM dan KSBB Pendidikan 

yang ditujukan untuk menyediakan gawai bagi guru maupun siswa yang 

belum memiliki gawai untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Seluruh 

bantuan yang disalurkan melalui platform KSBB akan dilakukan pencatatan 

mengenai total bantuan yang diterima dan daftar kolaborator. 

Kolaborator Komitmen

143KSBB
PANGAN

KSBB
UMKM 82

Paket Sembako

Paket Makanan Siap Saji

Paket Lebaran

THR

459.972
174.948
33.687
2.344

Sarana Prasarana

Pelatihan

Pinjaman Modal*

17
161
2

*bantuan permodalan dari OJK dan FKIJK sebesar Rp. 150 Juta
Sumber: JDCN

Gambar 2.12 Jumlah Kolaborator dan Komitmen KSBB Per 13 November 2020
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Program ini memfasilitasi niat baik masyarakat dari berbagai kelompok 

dan kalangan. Kolaborator terdiri mulai dari sekolah, ibu - ibu arisan, warga 

komplek perumahan, lembaga kemanusiaan, perusahaan e-commerce, 

fintech, lembaga negara, hingga perusahaan nasional dan multinasional. 

Melalui pembelajaran program ini, kedepannya akan terus dikembangkan 

program kolaboratif lainnya yang mampu memfasilitasi berbagai pihak. 

Selain platform KSBB yang diperuntukkan untuk penanganan COVID-19, 

saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang menyempurnakan platform tersebut 

menjadi sistem logistik kebencanaan DKI Jakarta untuk mengakomodasi 

kebutuhan non COVID-19 yang bersifat darurat bencana, seperti situasi 

krisis kesehatan lain maupun banjir. 

PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH

Apabila digambarkan kegiatan pengurangan sampah selama tahun 2020 

mulai menemui titik terang. Banyak produk hukum sebagai landasan 

program sudah terbit, seperti Pergub tentang Lembaga Pengelola 

Sampah Tingkat RW dan Pergub tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah 

Tahun 2020-2022. Tapi tentunya, pandemi COVID-19 berpengaruh pada 

kegiatan pengelolaan sampah. Pembangunan infrastruktur persampahan 

seperti pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce,Reuse, dan 

Recycle (TPS 3R) harus terhenti akibat pembiayaan untuk pembangunan 

infrastruktur dan operasional dari APBD harus dilakukan efisiensi. Proyek 

yang telah direncanakan juga harus dievaluasi kembali dari perencanaannya 

dan pembiayaan juga perlu mencari sumber pembiayaan alternatif yang sah 

sesuai peraturan perundang-undangan.

Karena pembangunan terhambat, kinerja pengelolaan sampah pada 2020 

lebih ke arah memperkuat sistem dan evaluasi konsep termasuk untuk 

sistem kolaborasi dan sistem pengelolaan sampah. Mulai dari bagaimana 

pengelolaan di tingkat rumah tangga, kantor, dan di tempat penampungan; 

jenis tempat pengelolaan sampah; hingga transportasi pengangkutan. 

Dari evaluasi tersebut diambil kesimpulan bahwa perlu adanya perbaikan 

terhadap konsep pengelolaan sampah di Jakarta. Kemudian diturunkan 

beberapa fokus dalam mewujudkan wajah baru pengelolaan sampah 

di Jakarta, yaitu:

Pengurangan Sampah di Sumber
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Perubahan perilaku terhadap pengelolaan sampah

Telah disahkannya Pergub tentang Lembaga Pengolahan Sampah (LPS) 

Tingkat RW yang secara garis besar berisi agar pengelolaan sampah 

dimulai dari tingkat RW dan setiap RW harus memiliki pengurus 

khusus untuk pengelolaan sampah, kemudian dilibatkan PKK dan Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) juga akan menugaskan satu orang PJLP di 

setiap RW.

LPS RW harus dapat memastikan pemilahan sampah, perencanaan 

pengelolaan sampah, penjadwalan transportasi angkutan sampah, 

pengawasan perilaku terkait sampah. Untuk memperkuat organisasi 

tersebut, dilakukan pelatihan bagi anggota LPS (PJLP dan PKK). 

Pelatihan ini merupakan salah satu hal yang juga terdampak oleh 

terjadinya pandemi karena membutuhkan praktek tatap muka dan 

jumlah target yang dilatih adalah sebanyak 75.000 orang. Hingga saat 

ini pelatihan masih dilanjutkan pelatihannya secara daring. Sampai 

dengan Agustus 2020 telah terbentuk 137 LPS RW dan pemilahan 

sampah telah dilakukan oleh 271.587 KK.

1.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Gambar 2.13 Rencana Alur Sistem Pengelolaan Sampah di Rumah Tangga 
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Peningkatan fasilitas pengolahan sampah 

Peningkatan pengelolaan sampah antara lain melalui Jakarta Recycling 

Center dan penambahan jumlah TPS3R di Jakarta. DLH juga mendorong 

penggunaan metode biokonversi Black Soldier Fly (lalat) untuk 

mengolah sampah organik hingga 200 kg/hari. Hingga Agustus 2020, 

tercatat sudah dibangun sebanyak 38 unit TPS 3R. Penggunaan TPS3R 

Pesanggrahan yang telah direvitalisasi dengan kolaborasi internasional 

dengan Pemerintah Kota Osaki, Jepang sebagai Jakarta Recycling 

Center saat ini telah berhasil menurunkan jumlah sampah yang dibuang 

ke Bantar Gebang sebesar 60%. Rencana kedepannya adalah untuk 

memperluas cakupan program seperti di TPS Pesanggrahan dan hingga 

saat ini DLH juga masih melakukan sosialisasi ke masyarakat. 

Perubahan kelembagaan pengelolaan sampah

Tahun ini Tim juga mendorong untuk pemisahan kelembagaan regulator 

dan operator. Diharapkan untuk dapat membentuk lembaga UPT, BLUD, 

BUMD yang berfungsi sebagai operator pengelolaan sampah yang 

terpisah dengan DLH yang akan berfungsi sebagai regulator. Juga 

dikembangkan sistem informasi digital pengelolaan sampah Sistem 

Informasi Lingkungan (SILIKA) yang dapat memonitor pengangkutan 

sampah dari dan ke dalam TPS. 

Peningkatan ekonomi sirkular pengelolaan sampah

Melalui mekanisme Bank Sampah dan biokonversi BSF. Hingga Agustus 

2020 terdapat sebanyak 2.426 unit Bank Sampah di Jakarta dan 

ditargetkan untuk terus terjadi kenaikan jumlah nasabah Bank sampah.

2.

3.

4.
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Peningkatan partisipasi publik lewat kolaborasi pengelolaan sampah

Saat ini tengah disiapkan terkait konsep besar dalam kolaborasi 

pengelolaan sampah.

Pembatasan timbulan sampah di sumber

Salah satunya dengan implementasi Pergub Nomor 142 Tahun 2019 

tentang Kewajiban Pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan 

(KBRL) pada Pusat Perbelanjaan, Swalayan, dan Pasar Rakyat per 1 

Juli 2020. Hal ini telah berdampak pada turunnya sampah plastik ke 

TPA Bantargebang sebanyak kira - kira 3%. Untuk mendukung hal ini 

Pemprov DKI Jakarta juga merencanakan untuk melakukan kolaborasi 

kantong belanja ramah lingkungan yang diselenggarakan oleh PT. 

Jaktour. Mekanisme kolaborasi yang dilakukan adalah dengan sayembara 

bagi para seniman - seniman untuk merancang kantong belanja ramah 

lingkungan yang kemudian akan dibuat menjadi KBRL bekerjasama 

dengan para pengrajin tas yang tergabung dalam Jakpreneur, kolaborasi 

ini akan berada dengan branding Kita Bawa (@kita.bawa) yang didukung 

oleh DLH.

5.

6.

Selanjutnya, target terkait pengelolaan sampah hingga akhir tahun 2020 

adalah untuk disahkannya Pergub Revitalisasi Bank Sampah dan Pergub 

standarisasi fasilitas pengolahan sampah, serta finalisasi kebijakan 

pemisahan kelembagaan operator dan regulator pengelolaan sampah.

Di sisi lain, terdapat beberapa hal justru mengalami percepatan pada 

saat terjadinya pandemi, contohnya adalah pengelolaan limbah B3 atau 

limbah berbahaya dan beracun yang berasal dari sampah medis baik 

di rumah tangga maupun rumah sakit. Meningkatnya jumlah limbah B3 

yang dihasilkan pada masa pandemi COVID-19 mendorong untuk mulai 

diberlakukannya pengaturan limbah B3 dan saat ini telah tersedia 5 TPS 

limbah B3 di wilayah kota dan sudah memiliki partner untuk pengolahan 

limbah B3. 

Pengelolaan Sampah Limbah Medis 
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Cara lainnya untuk dapat mengurangi volume pembuangan sampah ke 

TPST Bantargebang adalah dengan membangun Intermediate Treatment 

Facilities (ITF) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang 

selain dapat mengolah sampah menjadi listrik, pengurangan sampah yang 

dapat dilakukan melalui ITF adalah sekitar 80 - 90% dari jumlah kapasitas 

maksimum sampah di masing - masing ITF (Kementerian ESDM RI, 2015) 

sehingga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke 

TPST Bantargebang.

Jakarta direncanakan untuk memiliki empat lokasi ITF, yang saat ini dalam 

proses pembangunan adalah ITF Sunter, Jakarta Utara yang akan dibangun 

dengan kerjasama antara PT. Jakpro dan PT. Fortum Power and Heat Oy dari 

Finlandia yang kemudian membentuk PT. Jakarta Solusi Lestari yang akan 

mengelola ITF tersebut. ITF Sunter direncanakan untuk mampu mengelola 

sebanyak 2.200 Ton sampah per hari. Sementara itu, tiga ITF lainnya 

direncanakan untuk dibangun di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta 

Selatan. Terkait pembangunan ITF ini, Pemprov DKI juga terus berkoordinasi 

dengan Pemerintah Pusat untuk mendukung realisasi program.

Tujuan dari optimalisasi TPST Bantar Gebang adalah untuk meningkatkan 

kapasitas TPST melalui fasilitas pengolahan sampah. Diperkirakan dua 

tahun lagi kapasitas daya tampung TPST Bantargebang akan mencapai 

maksimal, sehingga harus segera dilakukan inovasi untuk meningkatkan 

kapasitas tersebut, seiring dengan upaya pengurangan jumlah sampah 

di sumber. Terkait hal tersebut, dibutuhkan pembiayaan besar untuk 

mengoptimalisasi TPST Bantar Gebang dan proyek ini tetap harus berjalan 

ditengah - tengah keadaan APBD yang terkontraksi. Melihat urgensi dari 

kegiatan ini, Pemprov kemudian memasukkan proyek ini ke dalam program 

Pinjaman PEN dengan fokus untuk pembangunan landfill mining dan RPF. 

Di tahun 2020 telah diberikan dana sebesar Rp91,6 miliar untuk kegiatan 

ini dan di tahun 2021 telah dialokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk 

menyelesaikan pembangunan. 

Pada tahun ini pengelolaan landfill mining telah dimulai dan direncanakan 

untuk dapat mengolah sampah sebanyak 3.000 Ton/hari. Selain 

untuk meningkatkan kapasitas, tujuan dari optimalisasi ini adalah agar 

pengolahan sampah di TPST Bantargebang lebih tertata dan 

ramah lingkungan. 

Intermediate Treatment Facilities (ITF)

Optimalisasi TPST Bantargebang
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Rencana kegiatan dari program pengendalian limbah domestik pada 

tahun 2020 sebagian besar adalah berupa pembangunan infrastruktur 

pengendalian limbah dari skala rumah tangga hingga skala perkotaan. 

Ketika pandemi menyerang dan APBD terkontraksi harus dilakukan 

pergeseran terhadap pos anggaran terkait pengendalian limbah domestik 

ini, yang kemudian berdampak pada seluruh pembangunan infrastruktur 

tersebut, terutama bagi pembangunan skala besar yang harus ditunda 

proses pembangunannya. Namun, walaupun pembangunan infrastruktur 

tidak dapat dilakukan, proses lainnya terkait pembangunan tersebut, antara 

lain perizinan dan pembebasan lahan masih dapat berjalan.

Secara sederhana, terdapat tiga skala pendekatan pengendalian limbah 

domestik yaitu skala perkotaan berikut jaringannya, skala komunal, dan 

skala onsite atau rumah tangga/ tempat kegiatan. 

Terkait pengendalian limbah skala perkotaan, terdapat beberapa rencana 

terkait pembangunan sistem perpipaan perkotaan Jakarta Sewerage 

System (JSS) di 4 zona. Namun, akibat refokusing anggaran terkait pandemi 

COVID-19, beberapa target tersebut harus mengalami pergeseran. 

Pengendalian Limbah Domestik 

Proyek JSS Rencana Awal dan Realisasi Capaian Tahun 2020

JSS Zona 1 Pembangunan JSS Zona 1 merupakan kerjasama antara Pemprov DKI dan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembagian kerja yang telah disetujui 
adalah lahan yang akan digunakan untuk membangun JSS adalah milik Pemprov dan 
pekerjaan akan dilakukan oleh PUPR. 
Capaian di tahun 2020 adalah telah dilakukannya pelepasan lahan milik PT. Jakpro 
kepada Pemprov DKI dan tahun depan direncanakan untuk dilakukan groundbreaking. 

JSS Zona 2

JSS Zona 5

JSS Zona 8

Rencana awal di tahun 2020 adalah dilakukan groundbreaking dan dimulainya 
pembangunan JSS Zona 2. Namun, terjadinya pandemik COVID-19 menyebabkan 
pembangunan harus ditunda karena refokusing anggaran. Tertundanya pembangunan ini 
menyebabkan fokus capaian di tahun 2020 menjadi pematangan rencana pembangunan. 

Di tahun 2020 dilanjutkan untuk proses perencanaan, namun belum dapat dĳadikan 
prioritas untuk mulai dibangun. 

Dalam tahapan proses pematangan penyiapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan 
Usaha (KPBU) dan penyelarasan administratif dengan pemerintah pusat, diharapkan 
tahun 2021 bisa masuk ke APBD.

Gambar 2.14 Rencana Pembangunan Jakarta Sewerage System 
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Untuk pengendalian limbah skala komunal, rencana awal untuk membuat 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di 11 lokasi juga harus 

ditunda karena refokusing anggaran, hingga saat ini jumlah IPAL komunal 

yang sudah terbangun masih sejumlah 9 titik. Pembangunan IPAL di 

Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Kelapa Dua dan Pulau Sebira juga harus 

tertunda hingga tahun 2021. Namun, seluruh lahan untuk dibangun lokasi 

IPAL telah selesai disiapkan sehingga siap untuk mulai dibangun pada 

tahun 2021. 

Terkait pengelolaan limbah skala onsite pada tahun 2020 ditargetkan untuk 

dilakukan subsidi revitalisasi 3600 lokasi tangki septik di Jakarta. Hingga 

saat ini, program ini masih berjalan walaupun sempat terjadi keterlambatan 

dan diharapkan untuk dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini. Sementara 

itu terkait Perda limbah domestik saat ini masih berproses harmonisasi 

dengan peraturan lainnya dan targetkan untuk disahkan pada tahun 2021.

JAKARTA PUBLIC POLICY CENTER 

Target pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah bukan 

hanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik namun juga terkait 

pembangunan SDM, terutama yang berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

Selanjutnya, melihat fakta bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki banyak 

inovasi, terobosan, dan pengetahuan yang terkait dengan kebijakan publik, 

TGUPP berinisiatif agar Pemprov DKI Jakarta memiliki suatu unit kerja untuk 

mendiseminasikan seluruh ilmu tersebut kepada bukan hanya ASN yang berada 

di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, namun juga masyarakat umum yang ingin 

mempelajari ilmu tersebut untuk meningkatkan kompetensinya. Merujuk pada 

hal tersebut, TGUPP mendorong pembentukan UPT Pusat Pengembangan 

Kompetensi dan Kebijakan Publik atau Jakarta Public Policy Center (JPPC) 

yang telah disahkan melalui Pergub Nomor 113 Tahun 2019. JPPC sendiri adalah 

murni inisiatif dari TGUPP mulai dari proses berpikir, konsep, dan penyiapan 

dasar hukum.

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Secara struktur, kedudukan JPPC berada di bawah Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan merupakan Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) yang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber dayanya sendiri. 

Tujuan dari JPPC adalah mengembangkan sistem transfer ilmu pengetahuan 

melalui pelatihan teknis kebijakan publik secara komprehensif. Fungsi dari JPPC 

antara lain adalah: 

Sementara itu, program yang diusung JPPC adalah Rumah Belajar Bersama 

Jakarta, yaitu Pemprov DKI sebagai tempat atau sumber belajar bersama 

bagi masyarakat Indonesia terkait berbagai hal, terutama mengenai kebijakan 

publik. Jakarta sebagai pelopor berbagai kebijakan publik dan pembangunan 

seperti MRT, LRT, BRT, dan penanganan COVID-19 dengan kolaborasi dengan 

swasta dan luar negeri, diharapkan dapat mendiseminasikan ilmu tersebut 

melalui JPPC.

“Jakarta Public Policy Center (JPPC) merupakan Unit 
Pelaksana Teknis dari Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi DKI Jakarta. JPPC dibentuk sebagai upaya 
terstruktur dan sistematis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dalam mengelola manajemen pengetahuan (knowledge 
management) terkait kebijakan publik. Pengelolaan 

manajemen pengetahuan menjadi prioritas untuk memastikan 
kebijakan publik yang ditetapkan menjadi konsisten, 

tepat sasaran dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).”

untuk memberikan pendidikan dan pelatihan teknis baik kepada ASN di 

lingkungan internal Pemprov DKI maupun pihak dari luar Pemprov DKI; 

melaksanakan manajemen pengetahuan; 

pelaksanaan fasilitas studi banding dan promosi terkait kebijakan publik. 
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Rumah Belajar Bersama Jakarta memiliki beberapa program kerja, yaitu: 

Pelatihan tematik bagi ASN Pemprov DKI Jakarta dan 

Non Pemprov DKI Jakarta

Webinar Publik

Saat ini telah dilakukan beberapa seri webinar yang telah menghimpun 

lebih dari 5000 peserta dari seluruh Indonesia. Terjadinya pandemi 

COVID-19 juga membuka peluang untuk lebih banyak peserta yang dapat 

mengikuti webinar, sehingga jangkauan diseminasi menjadi lebih luas. 

Pengembangan kapasitas dengan kerjasama dengan institusi 

dalam dan luar negeri

Salah satu capaian JPPC pada tahun 2020 ini adalah menjalin kerja 

sama internasional dengan University of Maryland dengan mengadakan 

International Workshop yang berjudul Public Policy for the Future yang 

diadakan pada 10 November - 3 Desember 2020 secara daring. Workshop 

tersebut merupakan serangkaian webinar dengan jumlah kuota peserta 

200 orang yang terdiri dari 100 orang ASN DKI Jakarta dan 100 orang dari 

pihak swasta dan umum. Keberhasilan dalam mengadakan kerja sama 

internasional ini merupakan yang pertama bagi TGUPP dan menjadi salah 

satu capaian besar di tahun 2020. 

Fasilitasi riset bagi peneliti profesional maupun pemula

Fasilitas riset bagi para peneliti untuk mendapatkan data mengenai 

pemerintahan. Selama ini yang dikeluhkan oleh para peneliti yang meneliti 

mengenai kebijakan di Indonesia adalah sulitnya mendapatkan data dari 

pemerintah, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk mempermudah hal 

tersebut dengan syarat harus memiliki proposal penelitian yang jelas 

tujuannya dan berkaitan dengan pembangunan di Jakarta. Peneliti dapat 

mengajukan proposalnya ke JPPC, setelah itu akan dilakukan penyaringan 

terkait proposal tersebut dan proposal yang diterima akan dibantu untuk 

diarahkan pada SKPD yang terkait. 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Gambar 2.15 Capaian produk JPPC 2020, Per 16 November 2020

Gambar 2.16 Fasilitas Riset Belajar Bersama Jakarta

Selanjutnya, target kedepannya terkait JPPC adalah peningkatan kapasitas 

internal JPPC, terutama melalui penambahan SDM, penguatan fungsi 

marketing, dan peningkatan fungsi BLUD secara keseluruhan. JPPC juga akan 

melanjutkan pengadaan pelatihan webinar berbayar dengan kurikulum dan 

narasumber yang berkualitas yang berkolaborasi dengan pihak swasta 

maupun internasional. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

dan kapasitas pelatihan.

Judul Webinar

Masalah, Solusi dan Kebĳakan Pemulihan Ekonomi Jakarta #JakartaTangguh

Back to School: Are We There Yet?

PSBB Transisi: Perlukah Emergency Brake?

Belajar Bersama Jakarta: Fasilitasi Riset COVID-19 di Jakarta

Peserta

Total
5.000
orang

Mobilitas Aktif Pasca Pandemi: Potensi, Aspirasi dan Respons

Pembelajaran Jarak Jauh: Eksekusi dan Evaluasi

Proposal yang
diajukan

50

Proposal yang
lulus seleksi

33
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USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

KSD PRIORITAS 

Di tahun 2020 mayoritas kegiatan terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) masih dapat berjalan walaupun terdapat beberapa penyesuaian akibat 

terdampak kebijakan pandemi dan efisiensi anggaran. Di sisi lain, terdapat 

beberapa terobosan yang dapat dilakukan Tim terkait pengembangan UMKM, 

terutama terkait dengan kolaborasi dan digitalisasi. 

Capaian penting di tahun 2020 adalah bidang turut memberikan masukan 

dan mengawal penyempurnaan program Pengembangan Kewirausahaan 

Terpadu (PKT) melalui branding Jakpreneur sesuai dengan Pergub Nomor 2 

Tahun 2020 dan peluncuran situs dan akun sosial media Jakpreneur yang 

dapat diakses di jakpreneur.jakarta.go.id dan instagram @jakpreneur. 

Penyempurnaan Program Jakpreneur

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Pembaharuan program dengan mengubah pola pikir dari seluruh 

fasilitasi yang diberikan dalam meningkatkan fasilitasi kewirausahaan 

terpadu di Jakarta yang sebelumnya dilakukan secara bertahap, yaitu 

semua anggota harus mengikuti seluruh rangkaian fasiltas PKT tanpa 

membedakan tingkat kebutuhan. Namun sekarang seluruh anggota 

Jakpreneur baik individu maupun badan usaha dapat mengakses 

berbagai fasilitas sesuai dengan kebutuhan mereka.

Perluasan syarat pendaftaran seperti pencari kerja yang belum memiliki 

usaha akan dipaparkan dengan ide - ide usaha dan warga non Jakarta 

yang telah bermukim di Jakarta selama lebih dari 2 tahun dapat 

mengikuti program fasilitasi Jakpreneur. 

Penyempurnaan indikator dengan mendorong perubahan pola pikir 

mengenai target dari Jakpreneur yang sebelumnya tertera di RPJMD 

indikator pencapaian target Jakpreneur adalah jumlah anggota yang 

mencapai 200.000 orang. Namun saat ini, target yang ingin dicapai 

bukan hanya secara jumlah dari anggota, tapi juga turut mengupayakan 

pengembangan kualitas UMKM melalui pemantauan, pembaruan 

berkala, dan evaluasi perkembangan usaha binaan Jakpreneur. Saat 

ini, Jakpreneur terus mengembangkan sistem informasi perkembangan 

usaha yang akan terus dimutakhirkan. Informasi perkembangan tersebut 

antara lain  adalah omset, tenaga kerja, dan komoditas. 

Membuka kemungkinan kolaborasi dengan berbagai pihak tanpa 

dibatasi oleh instansi tertentu. Hal ini bertujuan agar SKPD dapat secara 

aktif dan kreatif dalam memenuhi kebutuhan UMKM dan melakukan 

pengembangan program bersama kolaborator potensial. Berangkat 

bersama start up dan universitas pada tahun 2019, pada tahun 

2020 SKPD terus diperkenalkan dan membuka diri terhadap potensi 

kolaborator dari berbagai kelompok lain yang sesuai dengan kebutuhan 

anggota Jakpreneur.

1.

2.

3.

4.

Gambar 2.17 Logo dan Jumlah Peserta Jakpreneur

Logo Jakpreneur Jumlah Peserta

193.899 
(22 Nov 2020)

Penyempurnaan program Jakpreneur yang dilakukan antara lain adalah: 
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Kolaborator Jenis Kolaborasi

Bank DKI Berkolaborasi dengan Bank DKI, Pemprov DKI Jakarta membuka akses permodalan 
dan program kredit tanpa agunan bagi para usaha binaan Jakpreneur untuk 
memajukan usahanya.

Shopee Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Shopee untuk menyelenggarakan pelatihan 
kepada UKM binaan serta pembinaan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan 
transaksi jual beli secara online untuk mendukung pengembangan ekonomi digital 
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tokopedia Pemprov DKI berkolaborasi dengan Tokopedia menyediakan penyelenggaraan pelatihan 
kepada UKM binaan, training untuk tenaga pendamping, membantu pemasaran produk 
UKM di aplikasi Tokopedia serta perluasan jejaring pasar melalui kegiatan bersama 
dengan Komunitas Kampus Tokopedia.

Bukalapak Dengan berkolaborasi bersama Bukalapak, Pemprov DKI menyediakan pelatihan untuk 
para UKM binaan, juga training untuk para tenaga pendamping, serta membantu 
pemasaran produk UKM di aplikasi Bukalapak dan perluasan jejaring pasar melalui 
kegiatan bersama dengan Komunitas Kampus Bukalapak.

Gojek Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Gojek untuk menyediakan pelatihan 
dan pengembangan UMKM.

Grab Berkolaborasi dengan Grab, Pemprov DKI membuka peluang pemasaran yang lebih besar 
bagi para usaha binaan.

LLDIKTI Berkolaborasi dengan LLDIKTI, Pemprov DKI Jakarta menyediakan penyelenggaraan 
pelatihan dan pendampingan bagi para usaha binaan Jakpreneur.

OJK Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan OJK untuk mengedukasi para UMKM/IKM 
binaan tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan serta mendorong para penyedia 
jasa keuangan untuk mendukung program Jakpreneur dengan menyediakan permodalan 
kepada usaha binaan, termasuk mendukung penuh dan bergabung dalam program 
KSBB UMKM 

Bank Indonesia Dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia (BI) kantor perwakilan DKI Jakarta, 
Pemprov DKI Jakarta memberikan edukasi penyusunan pelaporan keuangan melalui 
aplikasi SIAPIK bagi para UMKM/IKM binaan agar mempermudah UMKM membuat 
laporan keuangan standar yang diperlukan untuk mengajukan permodalan. Selain itu 
BI juga membantu produk-produk usaha binaan untuk berkesempatan dipasarkan 
di luar negeri melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Sumber: https://jakpreneur.jakarta.go.id/kolaborator

Koinworks Berkolaborasi dalam memfasilitasi bantuan permodalan bagi UMKM di masa pandemi, 
sebagai aggregator KSBB UMKM.

Alami Sharia Berkolaborasi dalam memfasilitasi bantuan permodalan bagi UMKM di masa pandemi, 
sebagai aggregator KSBB UMKM.

Semasa Kolaborasi penyelenggaraan event kreatif dan bazar UMKM yang melibatkan Jakpreneur.

Sarinah Kolaborasi penempatan kios yang berisikan produk UMKM di ruang publik sebagai 
fasilitas untuk pejalan kaki.

Baznas Bazis Kolaborasi pengembangan kios UMKM di ruang publik yang ramah disabilitas dan 
dapat memfasilitasi pejalan kaki. 

Kolaborator 
Lainnya

Kolaborator perorangan maupun kelompok yang bekerja sama dalam berbagai 
kegiatan lainnya, terutama termasuk kegiatan pelatihan pada KSBB UMKM. 

Gambar 2.18 Daftar Kolaborator Jakpreneur

Sumber:  https://jakpreneur.jakarta.go.id

Gambar 2.19 Iklan Pelatihan Jakpreneur

Tim juga sangat mendorong 

pengembangan akun sosial media 

Jakpreneur karena dapat menjaring 

banyak informasi mengenai permasalahan 

yang dihadapi oleh masyarakat yang 

kemudian dapat Tim dan Pemprov 

formulasikan untuk menjadi kebijakan. 

Pengimplementasian Jakpreneur juga 

dikawal oleh pendamping yang saat 

ini berjumlah 600 orang. Pendamping 

ini adalah PJLP yang direkrut khusus 

untuk melakukan pendampingan 

terhadap peserta Jakpreneur oleh 

dinas - dinas yang memiliki binaan di 

Jakpreneur. Tugas pendamping antara 

lain adalah memperbaharui sistem terkait 

perkembangan binaan Jakpreneur yang 

didampingi, melakukan pendekatan 

binaan terkait kesempatan untuk 

mengikuti acara bazar atau kurasi, dan 

memberikan tips dan trik sederhana untuk 

promosi melalui sosial media. Melalui 

pendampingan yang intensif dan fasilitasi 

pengembangan SDM, saat ini pendamping 

sebagai tim akun media sosial juga telah 

mampu menjadikan media sosial sebagai 

pusat informasi Jakpreneur sekaligus 

mengoptimalkan berbagai program 

yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dan 

kolaboratornya. Melalui upaya tersebut, 

tim media sosial mampu meningkatkan 

attraction hingga lebih dari 10.000 

pengikut di media sosial. 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan
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Kegiatan terkait UMKM juga terdampak efisiensi anggaran akibat pandemi 

COVID-19 dan pos anggaran yang paling besar terdampak adalah yang 

diperuntukkan pelatihan Jakpreneur dan pemasaran. Kegiatan yang harus 

mengalami stagnasi adalah bazar yang biasanya dilakukan rutin bulanan. 

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dilakukan kolaborasi dengan 

market place untuk melakukan bazar secara daring. 

Kebijakan Bidang UMKM Terkait Pandemi COVID-19

Respon Relaksasi dan Stimulasi UMKM

Untuk merespon dampak COVID-19 terhadap UMKM, Pemprov DKI 

Jakarta memberlakukan kebijakan relaksasi pembayaran retribusi 

bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta. Selain itu juga dilakukan 

pendataan bagi UMKM yang terdampak sebagai penerima bansos 

COVID-19. Pemprov juga turut memberdayakan UMKM binaan dengan 

menggerakkan 2.113 penjahit untuk memproduksi 2,5 juta masker gratis 

bagi warga Jakarta senilai Rp16,5 miliar. 

Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) UMKM

Tim dan Pemprov kemudian melakukan terobosan dengan Kolaborasi 

Sosial Berskala Besar (KSBB) UMKM. Yaitu, suatu konsep dimana 

Pemprov DKI Jakarta memberikan kanal untuk baik individu maupun 

perusahaan yang mau memberikan dana, sarana prasarana, serta 

pelatihan untuk disalurkan kepada UMKM. Melalui KSBB, Tim dan 

Pemprov tetap berusaha untuk mengalihkan kekurangan anggaran yang 

terkena refokusing dengan berkolaborasi dengan pihak - pihak seperti 

startup, hotel - hotel, dan perguruan tinggi yang bersedia berkolaborasi 

untuk memberikan pelatihan daring secara pro bono, maupun 

menyalurkan bantuan lainnya termasuk pinjaman ataupun hibah modal 

bagi UMKM. Hingga laporan ini ditulis, tercatat telah ada sebanyak 82 

Kolaborator 17 komitmen bantuan sarana prasarana, 160 komitmen 

pelatihan. Baik berupa dana hibah maupun berupa dana pinjaman. Dan 

saat ini sudah ada lebih dari 13.000 UMKM yang mendapat manfaat 

KSBB dan terus bertambah. 

Bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk bidang UMKM

Kolaborasi juga dilakukan di tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah 

dengan adanya beberapa bantuan dari pemerintah pusat terkait dunia 

usaha yang Pemprov DKI Jakarta fasilitasi pendistribusiannya, yaitu 

bansos usaha sebesar Rp2.400.000,00/usaha, khusus usaha mikro 

dan ultra mikro, serta penyaluran kredit usaha dari Program PEN yang 

diberikan oleh Kementerian Keuangan dengan memberikan pinjaman 

kepada Bank DKI sejumlah Rp500 miliar yang diwajibkan untuk 

disalurkan kepada UMKM di Jakarta.

Melalui fasilitasi dan pendampingan intensif, Pemprov DKI Jakarta 

menggerakkan aparat wilayah dan 600 pendamping untuk memberikan 

informasi terkait kebijakan ini kepada pengusaha mikro dan ultra 

mikro di wilayah Jakarta serta untuk mendorong agar para pengusaha 

tersebut ikut dalam program ini. Melalui pendekatan tersebut, 

tercatat hingga 500 ribu pengusaha telah melakukan submisi untuk 

mendapatkan bantuan usaha tersebut. Pemprov DKI Jakarta juga aktif 

mendampingi penyaluran dana hingga sampai ke penerima manfaat. 

Ditargetkan anggaran tersebut bisa diserap seluruhnya hingga akhir 

2020. Hingga Oktober 2020 kredit yang telah disalurkan sejumlah 

total Rp271 miliar.

Relaksasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 

Terobosan lainnya yang dilakukan adalah relaksasi IUMK, dimana 

sebelumnya cukup rumit bagi pengusaha kecil untuk mendapatkan 

IUMK, Tim kemudian memberikan terobosan untuk pemangkasan 

regulasi. Jika sebelumnya pengusaha yang harus mengajukan perizinan, 

sekarang ada tim khusus dari Pemprov DKI yang mendatangi pengusaha 

- pengusaha tersebut dan IUMK dapat diterbitkan dalam waktu 

hitungan jam. Hambatan lainnya bagi pengusaha adalah mengenai 

zonasi, contohnya warung yang tidak dapat mendapatkan perizinan 

karena yang didirikan di lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya, hal 

ini kemudian berimbas kepada kesempatan untuk mendapatkan modal 

untuk mengembangkan produksi. Dengan terobosan ini pengusaha 

- pengusaha tersebut bisa mendapatkan izin, walaupun dengan 

masa berlaku yang lebih pendek dibandingkan izin yang biasanya 

diterbitkan, namun sangat membantu pengusaha - pengusaha ini untuk 

mendapatkan akses terhadap kredit modal. Hingga minggu ketiga 

bulan November 2020, telah terbit lebih dari 100.000 UMKM yang 

mendapatkan relaksasi IUMK. 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan
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Target kedepannya untuk sektor UMKM antara lain adalah: 

Target Ke Depan

Juga terdapat program kampung prioritas untuk membantu 

perekonomian masyarakat dengan menerbitkan koperasi - koperasi 

untuk mengesahkan unit - unit usaha di lokasi - lokasi tersebut yang 

kemudian diharapkan untuk dapat mendongkrak perekonomian mereka.

Dukungan Bahan Baku Murah 

Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD Pasar Jaya, Food Station, dan 

Dharma Jaya menciptakan program bahan baku murah bagi anggota 

Jakpreneur. Pemprov DKI Jakarta menghadirkan bahan baku murah di 

bawah harga pasar dengan harapan untuk menjadi modal awal bagi 

UMKM dalam memulai usahanya atau mendapatkan keuntungan yang 

lebih besar, terutama di masa pandemi COVID-19. Program ini telah 

dimulai pada 17 November 2020 dan dimanfaatkan secara aktif oleh 

anggota Jakpreneur. Program ini akan terus berlanjut demi mendukung 

percepatan pemulihan ekonomi.

Pembuatan konsep penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

terdampak dari revitalisasi beberapa stasiun di Jakarta, antara lain 

Gondangdia, Manggarai, Tebet,  Palmerah, dan Jakarta Kota. Maksud 

dari target ini adalah bukan melakukan penggusuran PKL akibat 

pembangunan stasiun, tetapi penataan yang lebih baik. Khususnya di 

Stasiun Tebet dan Gondangdia, karena di dua lokasi tersebut merupakan 

yang rumit terkait permasalahan PKL. 

Pembangunan kios - kios di sisi jalan utama Jakarta. Kios - kios ini 

kemudian diperuntukkan untuk menyediakan fasilitas makanan dan 

minuman, maupun produk UMKM lainnya bagi para pejalan kaki dengan 

cara yang baru dan desain yang modern. Progres yang sudah dilakukan 

hingga saat ini adalah sudah ada desain kios dan akan mulai dibangun 

di akhir tahun 2020.

Perumusan alternatif skema pengelolaan lokasi UMKM di Jakarta. Skema 

ini diharapkan mampu menjadi terobosan baru dengan memanfaatkan 

alternatif implementasi amanat Perda Nomor 2 Tahun 2018 mengenai 

Kemitraan Pusat Perbelanjaan dan UMKM melalui penyediaan lokasi 

usaha bagi UMKM yang disertai dengan pengelolaan kawasan UMKM 

yang terstandar melalui pelibatan BUMD. 

Instruksi kepada instansi Pemprov DKI Jakarta, BUMD, dan RSUD agar 

dapat menyerap produk - produk UMKM binaan Jakpreneur, salah 

satunya untuk melakukan e-order untuk keperluan konsumsi, souvenir, 

dan produk lainnya sehingga terjadi perputaran ekonomi.

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

SEKTOR TRANSPORTASI 

Pembangunan transportasi di Jakarta saat ini mempunyai satu tujuan, yaitu 

untuk menciptakan sistem transportasi umum yang terintegrasi baik segi 

layanan antarmoda transportasi, sistem pembayaran, dan aksesibilitas untuk 

bagi seluruh warga Jakarta. Atas usaha pembangunan tersebut, pada bulan 

Oktober 2020, Jakarta didapuk sebagai kota terbaik di dunia dalam Sustainable 

Transport Award (STA) 2021 yang diadakan oleh lembaga non-profit global 

Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). Penghargaan 

tersebut diberikan berdasarkan penilaian oleh dewan juri yang berasal dari 

Bank Dunia, International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), 

Clean Air Asia, WRI Ross Center for Clean and Sustainable Cities dan lembaga 

lainnya pada konsep dan implementasi kebijakan sektor transportasi di Jakarta. 

Saat ini, Jakarta merupakan kota pertama di Asia Tenggara yang berhasil 

memenangkan penghargaan ini. Dengan hasil ini Pemprov akan terus berupaya 

untuk meningkatkan layanan transportasi di Jakarta.  

Di tahun 2020, pelayanan dan infrastruktur transportasi merupakan sektor 

yang cukup banyak terdampak rasionalisasi anggaran. Beberapa kegiatan 

harus mengalami perlambatan dan stagnasi yang disebabkan oleh APBD yang 

terkontraksi, namun proses lain yang bukan berupa pembangunan fisik, seperti 

perencanaan, kajian, dan perizinan tetap berjalan.

Permasalahan yang dihadapi Jakarta seperti kemacetan dan transportasi 

umum yang kurang memadai adalah warisan dari kebijakan masa lalu. 

Pembangunan koridor bisnis yang tidak disertai dengan investasi terhadap 

fasilitas umum seperti transportasi dan fasilitas pejalan kaki menjadikan 

Jakarta tidak ramah bagi pengguna fasilitas umum dan membentuk pola 

pikir warga Jakarta yang lebih car oriented. Kebijakan masa lampau yang 

lebih memilih untuk membangun hunian horizontal dibanding vertikal di 

pusat kota dan berpengaruh pada terbatasnya jumlah lahan permukiman 

pada saat ini juga membuat harga properti di Jakarta melambung tinggi. 

Hal ini kemudian membuat pola mobilitas di Jakarta saat ini menjadi banyak 

orang yang tinggal di wilayah kota sekitar Jakarta namun bekerja di Jakarta, 

hal ini jelas menambah beban pada lalu lintas Jakarta. 

Transit Oriented Development 
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Konsep besar dari Jak Lingko sendiri adalah untuk mengintegrasikan semua 

moda transportasi umum di Jakarta dan membatasi penggunaan kendaraan 

pribadi, agar jumlah pengguna kendaraan umum meningkat. Terkait integrasi 

angkutan umum terbagi lagi menjadi integrasi sarana dan prasarana dan 

integrasi sistem operasional, yang antara lain mencakup integrasi tarif, 

pembayaran, rute dan pelayanan, dan sistem informasi. Tujuan dari hal ini 

adalah agar layanan angkutan umum dapat melingkupi 95% dari penduduk 

Jakarta di seluruh wilayah Jakarta melalui integrasi antarmoda transportasi 

sehingga dapat mengurangi kemacetan dan mengurangi emisi gas buang 

dari kendaraan bermotor pribadi. Dalam hal ini, Tim berperan dalam 

memetakan konsep Jak Lingko agar SKPD dan BUMD dapat lebih terarah 

dan tersinkronisasi ketika mengeksekusi konsep ini.

Melihat fakta tersebut, Pemprov DKI Jakarta ingin mengubah pola pikir 

pembangunan di Jakarta menjadi district based, yang mana pengembangan 

yang berada di sekitar sistem transportasi umum. Sehingga selain 

meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum agar 

dapat menjangkau sebagian besar wilayah di Jakarta, juga direncanakan 

untuk membangun kawasan yang termaktub pada Pergub Nomor 67 Tahun 

2019 tentang penyelenggaraan kawasan berorientasi transit atau Transit 

Oriented Development (TOD), rencana pengembangan yang dilakukan 

pada wilayah TOD bukan hanya fokus pada pusat bisnis namun juga harus 

memenuhi beberapa syarat seperti:

Tujuan besar dari TOD membuat Jakarta menjadi kota inti yang compact 

yang di masa depan, sebanyak 70% dari penduduk Jakarta akan tinggal 

di wilayah - wilayah dekat dengan fasilitas yang dikembangkan dan tidak 

lagi memprioritaskan kendaraan pribadi sebagai sistem mobilitas utama. 

Terdapat lima wilayah yang direncanakan untuk dijadikan TOD, yaitu Lebak 

Bulus, Fatmawati, Blok M, Istora Senayan, dan Dukuh Atas.

Jak Lingko

Transportasi massal dan memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda.

Permukiman vertikal dengan harga terjangkau.

Air bersih dan pengolahan limbah.

Fasilitas publik lainnya yang modern dan terintegrasi. 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Di tahun 2020, telah dicapai penataan terhadap empat stasiun. Penataan 

stasiun ini dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, dalam 

hal ini PT. KAI untuk dilakukan penambahan fasilitas yang memudahkan 

integrasi antarmoda transportasi kereta komuter dengan moda transportasi 

lainnya. Hingga saat ini tengah dilakukan penataan di empat stasiun 

yaitu Manggarai, Palmerah, Tebet, dan Gondangdia. Selain pembangunan 

infrastruktur melalui penataan stasiun dan pembangunan fasilitas 

integrasi antarmoda, salah satu capaian terkait sistem pembayaran adalah 

penggunaan QR code dalam proses ticketing di moda MRT, Transjakarta, 

dan LRT. Penggunaan sistem pembayaran ini bertujuan awal sebagai batu 

pijakan dalam menerapkan sistem penyatuan sistem tarif Jak Lingko, namun 

juga sesuai untuk menghindari resiko penularan COVID-19, yaitu dengan 

touchless transaction. 

Sementara itu, target besar yang harus digeser waktu finalisasinya di 

tahun 2020 adalah pembangunan fasilitas integrasi moda Asean yang 

sebelumnya direncanakan untuk selesai November 2020, harus mundur 

ke April 2021. Hal lainnya yang harus terdampak adalah terkait integrasi 

layanan, sebelumnya telah ditargetkan sejumlah bis dan angkutan kota 

yang tergabung dalam skema Jak Lingko, target jumlah tersebut harus 

mengalami penurunan karena adanya efisiensi anggaran.

Indikator capaian kinerja MRT Jakarta di tahun 2020 terbagi menjadi dua 

hal, yaitu progres pembangunan infrastruktur yang antara lain mencakup 

seberapa besar progres pembangunan dan seberapa besar gap antara 

progres yang dicapai saat ini dengan rencana awal dan jumlah penumpang 

harian di rute MRT yang sudah beroperasi. Saat ini MRT terbagi dalam 

lima klaster baik yang sudah beroperasi maupun masih dalam 

tahap perencanaan. 

Mass Rapid Transportation/Moda Raya Terpadu Jakarta

MRT Fase I (Lebak Bulus - Bundaran HI) 

Merupakan satu - satunya rute MRT yang telah beroperasi. Capaian 

kinerja yang dinilai adalah dari rata - rata penumpang per hari. 

Target awal di 2020 MRT diharapkan dapat melayani hingga 107.000 

penumpang/hari. Namun, akibat pandemi COVID-19 dan pemberlakukan 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jumlah penumpang 

saat ini adalah sekitar 15-20% dari target tersebut. 
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MRT Fase II A (Bundaran HI - Kota)

Terkait dengan pembangunan MRT Fase II A, telah diumumkan oleh 

Dirut MRT bahwa secara umum progres pembangunan akan mundur 

dari yang semula direncanakan untuk dimulai pada tahun 2026 menjadi 

digeser ke pertengahan tahun 2027. Hal ini terjadi karena saat ini masih 

dilakukan proses lelang, namun belum ada kontraktor yang melakukan 

penawaran. Selain itu, proyek ini akan dibangun dengan pinjaman dari 

Pemerintah Jepang yang secara perekonomian juga terdampak oleh 

pandemi COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut, fokus saat ini 

adalah tengah dilakukan evaluasi mengenai lama pengerjaan konstruksi 

dan nilai proyek.

2019 2020

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Belum Beroperasi

Belum Beroperasi

Belum Beroperasi

2.355.953

2.258.662

2.470.998

2.897.804

2.568.119

2.798.178

2.775.868

2.689.615

2.838.168

2.638.464

2.564.870

211.857*

121.578

43.544

340.533

559.541

521.818

389.748

Belum Ada Data

Belum Ada Data

Belum Ada Data

Sumber: PT MRT Jakarta

*data volume penumpang tanggal 16-31 Maret 2020

Gambar 2.20 Perbandingan Jumlah Penumpang MRTJ 
         tahun 2019-2020, per September 2020

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

MRT Fase II B

Terdapat tiga hal yang menjadi target di awal tahun 2020. Pertama 

adalah untuk didapatkannya rekomendasi persetujuan oleh Kementerian 

Perhubungan (Kemenhub) yang hingga saat ini masih dalam proses. 

Kedua adalah penetapan lokasi proyek termasuk lokasi Depo oleh 

Gubernur yang harus menunggu hasil persetujuan rekomendasi dari 

Kemenhub. Ketiga adalah penetapan proyek MRT Fase II B untuk masuk 

ke dalam buku hijau (green book) Bappenas. Hal ini belum dapat 

tercapai pada tahun ini karena untuk terdaftar dalam green book, proyek 

harus sudah disetujui oleh pihak yang akan mendanai proyek tersebut, 

dalam hal ini adalah pinjaman dari Pemerintah Jepang. Target ini 

kemudian dilakukan pergeseran menjadi untuk terdaftar terlebih dahulu 

dalam buku biru (blue book) tahun 2021 atau sebagai proyek yang telah 

disetujui oleh Bappenas. Sementara itu terkait timeline pengerjaan, 

sampai saat ini belum dapat dipatenkan. 

MRT Fase III East West 

Hingga saat ini grand design untuk proyek MRT fase III masih berada 

di ranah Kemenhub dan saat ini masih dilakukan lelang penyusunan 

Basic Engineering Design (BED). Keterlibatan Pemprov DKI dalam fase 

III ini masih terbatas, sehingga saat ini Pemprov DKI masih menunggu 

informasi mengenai kelanjutan progres proyek ini dari PT. MRTJ. 

MRT Fase IV

Target saat ini adalah penyelesaian kajian studi kelayakan (Feasibility 

Study - FS) dan secara paralel juga dilakukan penyiapan terkait skema 

pembangunannya dan hingga saat ini juga belum memiliki gambaran 

umum mengenai market sounding. Proyek ini tidak spesifik mengincar 

pinjaman dari Pemerintah Jepang seperti fase lainnya, namun akan lebih 

menargetkan pada sektor swasta.
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LRT Fase I (Velodrome - Pegangsaan Dua)

Sejak dioperasikan secara resmi pada tanggal 1 Desember 2019 hingga 

Maret 2020 sebelum diberlakukannya PSBB pertama, tercatat LRT telah 

melayani sejumlah kisaran 100.000 penumpang per bulan. Namun, 

setelah pandemi COVID-19 menyerang dan diberlakukan PSBB, jumlah 

penumpang LRT jatuh hingga hanya sebesar 5% dari jumlah penumpang 

sebelum PSBB. 

Sama sepertI MRT, indikator yang digunakan untuk melihat capaian kinerja 

dari LRT adalah jumlah penumpang harian dan progres pembangunan. 

Hingga saat ini proyek LRT terbagi ke dalam beberapa fase baik yang sudah 

beroperasi, sedang dalam pembangunan, dan masih direncanakan. 

Light Rapid Transportation (LRT) 

2019 2020

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Belum Beroperasi

Belum Beroperasi

Belum Beroperasi

Belum Beroperasi

Belum Beroperasi

Belum Beroperasi

Belum Beroperasi

Belum Beroperasi

Belum Beroperasi

Belum Beroperasi

Belum Beroperasi

145.897

118.758

135.477

60.733

7.312

5.960

18.407

26.210

26.187

18.974

Belum Ada Data

Belum Ada Data

Belum Ada Data

Sumber: LRT Jakarta

Gambar 2.21 Jumlah Penumpang LRT Jakarta 
        Periode Desember 2019 - September 2020

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

LRT Fase II A

Progres di tahun 2020 adalah sudah masuk pipeline oleh BUMD PT. 

Jakpro dengan target awal pembiayaan melalui Penanaman Modal 

Daerah (PMD). Namun, terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan 

skema pembiayaan tersebut harus dievaluasi karena terjadi kontraksi 

anggaran. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya perubahan 

terhadap skema pembiayaan, yaitu bukan lagi sepenuhnya oleh 

Pemprov DKI, tapi harus mencari pihak ke-3. Kepastian mengenai jadwal 

pembangunan Fase ini juga masih dinamis. Terkait masalah pembiayaan 

tersebut, Tim dalam hal ini turut mengarahkan PT. Jakarta Propertindo 

(Jakpro) sebagai induk perusahaan dari proyek LRT untuk bertemu pihak 

swasta yang dapat sejalan dengan proyek ini. 

LRT Fase II B

Progres LRT Fase II B hingga saat ini masih dalam proses untuk 

mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan. 

LRT Velodrome - Klender

Terjadi pergantian rute yang sebelumnya direncanakan sebagai LRT 

Velodrome - Manggarai menjadi LRT Velodrome - Klender. Saat ini 

progres dari proyek ini sudah masuk pipeline. 

LRT Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU)

Yang terakhir adalah LRT yang menggunakan skema KPDBU, hingga 

saat ini kajian FS masih berjalan dan hasilnya akan diberikan kepada 

Gubernur. Dalam hal ini Tim berperan dalam melancarkan prosesnya dan 

memastikan bahwa pertanyaan Gubernur terkait rencana pembangunan 

LRT tersebut harus dapat dijawab melalui FS yang dilakukan. 
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Rencana terkait pengembangan transportasi sepeda sudah lama 

dicanangkan oleh Pemprov DKI, hal ini sejalan dengan harapan Gubernur 

yang ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah sepeda dan pejalan 

jalan kaki. Pengembangan jalur sepeda ini juga sejalan dengan integrasi 

sarana dan prasarana dari Jak Lingko. 

Ketika pandemi COVID-19 melanda, terjadi peningkatan antusiasme 

masyarakat terhadap sepeda. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh 

Pemprov untuk segencar mungkin mempromosikan dan mengembangkan 

infrastruktur terkait sepeda. Mulai Juni 2020, Pemprov DKI Jakarta 

mengembangkan jalur sepeda sementara atau pop-up bike lane sepanjang 

14 km di wilayah Sudirman - Thamrin yang bertujuan agar tidak terjadi 

percampuran lalu lintas antara pesepeda dengan kendaraan lainnya 

maupun pejalan kaki. Jalur sementara ini dilakukan dengan pembatasan 

jalur menggunakan traffic cone yang dioperasikan pada pagi pukul 06.00 

- 08.00 dan sore pada pukul 16.00 - 18.00 pada hari Senin - Jumat. 

Sementara itu, pada hari Sabtu jalur ini beroperasi pada pukul 06.00 - 10.00 

dan 16.00 - 19.00. 

Pemprov DKI Jakarta juga mulai menginstitusionalisasikan peraturan untuk 

mengakomodasi para pengguna sepeda melalui Pergub PSBB Masa Transisi 

dimana salah satu pasalnya mengharuskan tersedianya tempat parkir 

sepeda sebesar 10% dari total parkiran dan apresiasi untuk bangunan yang 

ramah bagi pesepeda. Saat ini juga tengah dalam proses untuk membangun 

sepanjang 13 km jalur khusus sepeda yang permanen sebagai peningkatan 

dari pop up bike lane.

Capaian yang pembangunan di 2020 adalah pengembangan layanan 

bike sharing dan jalur sepeda permanen yang ditargetkan untuk dapat 

diselesaikan di tahun 2020. Target tersebut antara lain adalah untuk 

mempermanenkan jalur sepeda di beberapa ruas jalan protokol di Jakarta. 

Terkait jalur sepeda tersebut, juga dilakukan sayembara untuk merancang 

konsep pembatas jalur sepeda yang sesuai dengan fungsi dan mempunyai 

nilai estetika. Juga akan dibuat policy paper mengenai pengembangan 

jalur sepeda. Terkait pengembangan jalur sepeda ini, Tim ikut serta dalam 

berinovasi dengan terjun langsung untuk mendapatkan input dari 

komunitas pesepeda untuk mendapatkan aspirasi terkait pembangunan 

fasilitas sepeda.

Pengembangan Jalur Sepeda

Jakarta pernah mendapatkan predikat sebagai kota dengan kualitas udara 

yang buruk dan menjadi kota dengan tingkat kemacetan yang parah di 

dunia. Gubernur kemudian memiliki visi untuk mengubah Jakarta menjadi 

kota yang lebih baik dengan bebas macet, minim polusi, dan juga menjadi 

pemimpin dalam transportasi publik yang berkelanjutan. Sehingga baik 

warga dan pendatang di Jakarta ketika menggunakan transportasi umum di 

Jakarta merasakan aman, nyaman, dan turut melestarikan lingkungan.

Sejak September 2019, Pemprov DKI Jakarta mendeklarasikan komitmen 

terhadap Fossil-Fuel-Free-Streets atau jalanan kota yang bebas dari bahan 

bakar fosil yang diusung oleh C40 Cities bersama dengan 34 kota lainnya. 

Terdapat dua target besar dalam memenuhi komitmen tersebut, yaitu 

dengan hanya menyediakan dan menggunakan zero emission bus mulai 

2025 dan memastikan sebagian besar wilayah kota Jakarta bebas emisi 

di tahun 2030. Dalam rangka memenuhi komitmen tersebut, Pemprov DKI 

Jakarta dengan segera melaksanakan kebijakan penggunaan bus listrik 

dan pada tahun 2020, telah dicapai pelaksanaan fase pertama Roadmap 

Implementasi Bus Listrik, yaitu tahapan uji coba.

Sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta 

Nomor 76 Tahun 2020, uji coba bus listrik ini dilakukan oleh PT. Transjakarta. 

Terdapat dua buah bus yang telah dilakukan uji coba di tahun ini, yaitu 

Single Bus BYD tipe K9 yang memiliki kapasitas 28 tempat duduk dan 20 

orang berdiri, serta Medium Bus BYD tipe C6 yang memiliki kapasitas 20 

tempat duduk. Uji coba terhadap penggunaan kedua bus dilakukan selama 

tiga bulan mulai 6 Juli 2020 hingga 6 Oktober 2020 dengan kode rute 

EV1 rute Balai Kota - Blok M pada pukul 08.00 - 20.00 pada bulan Juli 

2020 dan 05.00 - 20.00 pada bulan Agustus - Oktober 2020.  Pada setiap 

hari di masa percobaan, kedua bus tersebut telah melayani sebanyak 100 

penumpang/hari². Hasil dari uji coba ini telah dilaporkan kepada Dinas 

Perhubungan DKI Jakarta dan operator untuk memberikan rekomendasi 

pilihan bus untuk dilakukan pengadaan.

Uji Coba Bus Listrik 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

² Setyningsih, Wuri, Bus Listrik Transjakarta Penuhi Standar Operasional, beritajakarta.id, 6 Oktober 2020, 

diakses 4 Desember 2020, http://www.beritajakarta.id/read/83538/bus-listrik-transjakarta-penuhi-standar-

operasional#.X8z9ji0Rqu4
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Selain melakukan pembangunan infrastruktur kendaraan umum. Pemprov 

DKI juga berusaha untuk melakukan pengendalian jumlah kendaraan 

pribadi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum 

dengan pemberlakuan Jalan Berbayar Elektronik (Electronic Road Pricing 

- ERP) dan menaikkan tarif parkir. Saat ini progres terkait ERP adalah 

telah diselesaikannya kajian dan tengah mempersiapkan proses lelang. 

Sementara itu terkait landasan hukum, kebijakan ini tengah direncanakan 

untuk menjadi Perda.

Sementara itu terkait peningkatan tarif parkir di sejumlah wilayah yang 

telah dilayani angkutan umum massal yang baik, secara teknokratis 

telah selesai dilakukan kajian. Namun, terjadinya pandemi berdampak 

pada penundaan implementasi kebijakan ini karena selain berpengaruh 

terhadap perekonomian, penggunaan transportasi massal yang belum 

dapat mengangkut kapasitas 100% dan terkait risiko penularan COVID-19 di 

keramaian masih menjadikan kendaraan pribadi sebagai salah satu pilihan 

untuk mobilitas di Jakarta.

Pengendalian Kendaraan Pribadi

Tim berperan dalam strategi pembatasan mobilitas warga selama pandemi 

dengan usulan untuk menerapkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) wilayah 

Jakarta saat periode mudik Lebaran. Juga terdapat kolaborasi penggunaan 

Bus Transjakarta dan Bus Sekolah untuk membantu mobilitas tenaga 

kesehatan dan Palang Merah Indonesia (PMI) yang ditempatkan di beberapa 

titik di wilayah Jabodetabek. Selain itu, Angkutan Bus Sekolah juga 

difungsikan untuk mengevakuasi pasien positif COVID-19 yang harus dirujuk 

ke fasilitas kesehatan khusus.

Sektor Transportasi Dalam Penanggulangan COVID-19 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Sumber: Laporan Kegiatan Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 
    di Provinsi DKI Jakarta, Bulan Oktober 2020

Gambar 2.22 Penumpang Angkutan Bus Sekolah untuk Transportasi Tenaga Kesehatan 
         Rumah Sakit Rujukan dan PMI DKI Jakarta, Periode Oktober 2020
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Gambar 2.23 
Jumlah Penumpang Bus 
Transjakarta Khusus Tenaga Medis 
dan Paramedis Periode 
April - Oktober 2020

Gambar 2.24 
Jumlah Pasien COVID-19 
yang Dilayani Angkutan 
Bus Sekolah Periode April 2020 - 
10 November 2020
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Berikut merupakan beberapa target sektor transportasi yang direncanakan 

untuk selesai di tahun 2020 yang terbagi dalam tiga bentuk keluaran yaitu 

kebijakan, pembangunan infrastruktur fisik, dan pengembangan konsep.

Target yang berupa kebijakan adalah

Target Di Sisa Tahun 2020

pengesahan Pergub Jak Lingko untuk menjadi payung hukum dari 

semua integrasi moda transportasi dan pengendalian Kendaraan Pribadi 

di Jakarta; 

pengesahan Pergub Bike Sharing, dimana saat ini operator dari 

layanan tersebut adalah bukan merupakan bagian dari Pemprov DKI 

Jakarta. Melalui Pergub ini, Pemprov DKI Jakarta bertujuan untuk 

dapat memberikan landasan hukum agar layanan bike sharing dapat 

beroperasi dengan lebih baik; dan 

pengesahan Perda terkait ERP, progres saat ini telah diselesaikan proses 

harmonisasi. Pengesahan perda ini akan menjadi dasar untuk melakukan 

lelang proyek ERP. 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Sementara itu target yang berupa pembangunan infrastruktur fisik adalah

Pemprov DKI Jakarta akan mendorong agar lebih banyak operator yang 

terlibat untuk menyediakan layanan bike sharing; 

pembuatan jalur sepeda menjadi permanen dan terproteksi; dan 

penyelesaian penataan stasiun Tebet dan Palmerah.

Yang terakhir adalah target berupa konsep pembangunan baik desain 

infrastruktur maupun sistem pembayaran yang antara lain 

konsep penataan stasiun Commuter Line (PT. KCI) yang bekerjasama 

dengan PT. KAI, PT. MRT, PT. Transjakarta, dan Dinas Perhubungan; 

konsep umum dari hasil kajian Integrasi pembayaran yang saat ini masih 

dilakukan pengkajian oleh konsultan dan ditargetkan untuk selesai pada 

akhir tahun 2020; 

konsep pembatas jalur sepeda yang saat ini sedang dilakukan 

sayembara, diharapkan untuk sudah mendapatkan konsep finalnya di 

akhir tahun 2020.; dan 

konsep rupiah per kilometer yang akan diberikan kepada operator 

swasta jika mengoperasikan bus listrik. 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak atas 

terjadinya pandemi COVID-19.  Beberapa target mengenai penyelenggaraan 

acara festival harus ditunda akibat refokusing anggaran dan aturan protokol 

kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengadakan acara dengan 

pengunjung dalam skala besar. Namun, Tim terus bekerja untuk memberikan 

inovasi dan terobosan agar pariwisata Jakarta tetap dapat berkembang, 

salah satunya adalah dengan merekonstruksi konsep pariwisata Jakarta dan 

city branding. 

TGUPP mencoba membawa banyak konsep baru terkait Pariwisata di 

Jakarta, dari observasi bidang dan kolaborasi Dinas pariwisata DKI, 

TGUPP mempelajari beberapa hal salah satunya adalah keunikan 

pariwisata Jakarta, yang bukan merupakan destinasi wisata alam maupun 

tradisional. Sementara itu, ilmu mengenai pengelolaan pariwisata di 

Indonesia kebanyakan mengenai wisata alam maupun tradisional.  Tim 

kemudian mendapatkan konsep baru bagi Jakarta yaitu menciptakan 

urban destination.

Hal ini kemudian cukup mengubah fundamental visi pariwisata di Jakarta. 

Visi dari urban tourism adalah menjual pembangunan kota yang sudah ada. 

Urban tourism menitik beratkan pada fasilitas dasar yang telah ada di kota 

tersebut sebagai atraksi pariwisata. Seperti fasilitas transportasi dan ruang 

publik. Hal ini juga akan menggeser indikator pariwisata, jika sebelumnya 

indikator perkembangan pariwisata dilihat dari tingkat hunian hotel dan 

jangka waktu tinggal dari wisatawan internasional, urban tourism justru 

menyasar warga kota sebagai turisnya.

Dengan konsep baru ini, pariwisata Jakarta tidak melupakan tujuan 

untuk melestarikan budaya, tetapi justru menambah tujuan lain untuk 

menciptakan atraksi di kota dan yang fokus pada masyarakat dan 

pengembangan destinasi. Sehingga bukan hanya mengembangkan 

fasilitas rekreasi seperti Taman Impian Ancol, namun juga mengembangkan 

kawasan yang dimana dalam satu kawasan tersebut dapat dijangkau oleh 

akses transportasi publik sehingga masyarakat dapat berjalan kaki saat 

menikmati suasana kawasan sambil menikmati kuliner, industri kreatif, juga 

ruang publik yang dibuat menarik perhatian.

Konsep Baru Pariwisata Jakarta 

PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA
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Salah satu contoh capaian dari pengembangan kawasan adalah kawasan 

Cipete yang saat ini banyak didirikan restoran dan kafe kekinian. Dukungan 

dari Pemprov DKI Jakarta kemudian adalah membangun kantong parkir, 

trotoar yang ramah pejalan kaki, papan penunjuk arah, dan peta kafe 

yang terletak sepanjang jalan yang juga berkolaborasi dengan kafe dan 

restoran sekitar. Kedepannya direncanakan untuk mengembangkan kawasan 

lain seperti Kemang, Blok M, Pasar Baru, Cikini, dan Kota Tua. Seluruh 

pengembangan ini dilakukan melalui diskusi dengan masyarakat.

Selain itu Tim juga mendorong promosi pariwisata lewat Jakarta Experience 

Board (JXB) yang merupakan hasil dari transformasi BUMD PT. Jaktour. 

JXB merupakan branding dari unit usaha pariwisata dari PT. Jaktour yang 

menggambarkan mengenai pengalaman pariwisata dan industri kreatif di 

Jakarta. JXB telah memiliki situs resmi dan akun media sosial @jxboard 

sebagai gambaran konsep pariwisata baru di Jakarta. Salah satu target di 

akhir tahun 2020 ini JXB akan  berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) untuk 

mendesain pembuatan kios UMKM di pinggir jalan utama Jakarta. 

Terobosan lainnya yang didorong oleh Tim terkait pariwisata di Jakarta 

adalah pembuatan kalender event di Jakarta. Di dalam kalender ini akan 

terdaftar mengenai seluruh agenda kota, bukan hanya acara yang diadakan 

Pemprov, tapi juga oleh pihak swasta seperti Indonesia Open, We the Fest, 

dan Ideafest, sehingga seluruh acara tersebut menjadi agenda resmi kota. 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) merupakan salah satu janji Gubernur 

pada masa kampanye. Tujuan dari hal ini adalah untuk menjadikan TIM 

sebagai pusat tempat kesenian Jakarta dan internasional. Dari segi 

bangunan, TIM juga sudah berusia telah 50 tahun dan setelah berdiskusi 

dengan para seniman, diambil kesimpulan bahwa bangunan TIM layak 

untuk dilakukan renovasi selain untuk mempercantik dan menambah 

fasilitas bangunan, juga direncanakan untuk memperbaiki organisasi 

pengelolaan dari TIM. Sehingga selain lebih menarik untuk dikunjungi oleh 

masyarakat, TIM juga diharapkan bisa menjadi tempat untuk lebih banyak 

seniman menampilkan karyanya dan mendapatkan pendapatan. Dalam 

pembangunan ini Pemprov selalu mengedepankan adanya diskusi dengan 

para seniman dan pemegang kepentingan di TIM.

Pembangunan TIM dilakukan oleh PT.Jakpro sebagai kontraktor dan 

ditargetkan untuk selesai di akhir tahun 2021 dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp1,65 triliun. Di tahun 2020 pembangunan tahap 1 ditargetkan 

untuk selesai sebesar 55%. Saat ini, anggaran yang telah diterima adalah 

sebesar Rp450 miliar. Pembangunan TIM menjadi salah satu program 

prioritas yang termasuk ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN) karena dianggap dapat untuk menjadi sumber daya untuk pemulihan 

ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Untuk kelanjutan dari pembangunan, PT. Jakpro juga mendapatkan mandat 

untuk mengelola TIM dengan berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan 

Dewan Kesenian Jakarta selama 25 tahun. Kolaborasi tersebut dilakukan 

untuk hal - hal seperti menentukan kegiatan seniman dan arah bisnis dari 

pengelolaan TIM. 

Tantangan dari kegiatan revitalisasi ini adalah, karena terjadinya 

pandemi untuk tetap menyesuaikan dengan protokol kesehatan dengan 

mengurangi jumlah pekerja bangunan yang bertugas dalam shift yang 

sama, hal tersebut kemudian menyebabkan progres pembangunan yang 

diharapkan untuk selesai menjadi kurang maksimal. Pengelolaan pemegang 

kepentingan juga masih dilakukan dengan diskusi dengan para seniman 

yang memiliki keterikatan dengan TIM, terutama terkait pembangunan 

wisma yang akan difungsikan sebagai penginapan di dalam wilayah TIM.

Revitalisasi Taman Ismail Marzuki 
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Jakarta sebagai kota dengan populasi terbanyak di Indonesia juga 

merupakan melting pot dari beragam suku, ras, dan agama. Pemprov DKI 

Jakarta ingin menyampaikan pesan bahwa seluruh warga Jakarta dapat 

menikmati kehidupan beragama dengan aman dan tanpa diskriminasi, salah 

satunya adalah dengan penyediaan tempat berekspresi di ruang publik dan 

juga untuk sebagai atraksi pariwisata bagi seluruh warga Jakarta. 

 

Di tahun 2019 Pemprov DKI Jakarta telah mengadakan Muharram Festival 

dan pawai obor untuk memperingati tahun baru islam, juga dilaksanakan 

Festival Diwali bagi umat hindu keturunan India di Jakarta, kedua acara 

tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur. Untuk merayakan Natal 

Pemprov DKI Jakarta juga telah memfasilitasi pertunjukan christmas carol 

di beberapa tempat di Sudirman Thamrin dan membuat instalasi pohon 

natal berukuran besar dengan kolaborasi dengan pihak pihak organisasi 

keagamaan, institusi pendidikan dan organisasi masyarakat. 

Di tahun 2020, juga telah direncanakan agar acara yang dilakukan tahun 

lalu dapat dilakukan dengan skala yang lebih besar dan tambahan acara 

seperti Festival Imlek, pawai ogoh - ogoh untuk merayakan Nyepi, dan 

ramadhan market. Namun, karena terjadinya pandemi, hanya Festival Imlek 

yang dapat diadakan di awal tahun 2020. 

Festival Keagamaan di Jakarta 

SUB BIDANG PEMERINTAHAN 

KSD NON PRIORITAS 

Bidang pemerintahan dapat dikatakan sebagai enabler atau fasilitator untuk 

percepatan pola kerja Pemprov DKI Jakarta, terutama di masa pandemi 

COVID-19 saat ini saat bidang lainnya harus terdampak refokusing anggaran, 

bidang pemerintahan dapat tetap berjalan terutama dengan transformasi 

digital yang selama ini berusaha didorong oleh TGUPP. Kinerja TGUPP dalam 

mendukung bidang pemerintahan untuk menjadi enabler untuk bidang lain 

antara lain adalah dengan mempelajari tentang struktur organisasi dari unit 

di Pemprov DKI, juga berpartisipasi dalam setiap regulasi yang dibuat oleh 

Pemprov DKI, dan juga terkait dengan pemetaan kebutuhan dan peningkatan 

kualitas dari Sumber Daya Manusia di jajaran Pemprov DKI. Cara kerja ini 

sesuai dengan prinsip inti dari manajerial pemerintahan yaitu prinsip Planning 

Organizing Actuating Controlling (POAC). 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penilaian 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah. 

Peningkatan predikat SAKIP menjadi AA merupakan salah satu janji 

Gubernur dan tugas Tim adalah mengawal agar kinerja aparatur dapat 

mencapai target tersebut. Nilai SAKIP menggambarkan kesesuaian indikator 

tujuan kinerja dari Gubernur hingga staf. Contohnya jika RPJMD memiliki 

tujuan untuk meningkatkan indeks demokrasi yang di DKI Jakarta, maka 

yang dilihat adalah kesesuaian kinerja Gubernur dan unit - unit turunannya 

yang terkait dengan tujuan tersebut. Di tahun 2019 Pemprov DKI Jakarta 

memperoleh predikat SAKIP BB, sementara itu nilai predikat tertinggi 

adalah AA. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan di 

tingkat Gubernur belum seluruhnya sesuai dengan apa yang dikerjakan di 

tingkat staf. Ini yang akhirnya menjadi perhatian Gubernur dan Tim untuk 

meningkatkan nilai SAKIP yang diakui oleh pemerintah pusat. 

SAKIP sendiri terdiri dari lima ranah, yaitu perencanaan kinerja, pelaporan, 

pengawasan, evaluasi, dan pencapaian dan melibatkan tim inti yaitu 

Bappeda sebagai tim perencanaan, Biro Reformasi Birokrasi sebagai 

tim pelaporan, Biro Kepegawaian Daerah (BKD) untuk evaluasi, Asisten 

Gubernur untuk pencapaian, dan Inspektorat untuk Tim pengawasan.

Ada tiga poin terkait SAKIP yang Tim dorong untuk berlaku di seluruh 

SKPD, yaitu:

Peningkatan Predikat SAKIP 

Sistem perencanaan yang baik dengan mewajibkan seluruh SKPD 

untuk menyusun pohon kinerja, yang menggambarkan target dari 

pimpinan dan apa saja yang harus yang dikerjakan di tingkat staf untuk 

mencapai tujuan.

Evaluasi kinerja Rencana Strategis (Renstra) sebelum menyusun sistem. 

Renstra disusun salah satunya dengan mengevaluasi capaian tahun 

sebelumnya, sehingga sistem yang akan dibuat juga harus menyesuaikan 

dengan Renstra. Hal ini juga berlaku apabila Renstra mengalami 

perubahan di tengah tahun berjalan salah satunya akibat pandemi 

COVID-19 yang mengubah Renstra termasuk keperluan anggaran. 

1.

2.
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Secara lebih dalam, untuk mencapai SAKIP Pemprov harus menyiapkan 

banyak hal untuk regulasi yang mengukur kinerja aparatur Pemprov dan 

pada intinya, perbaikan predikat SAKIP ini penting untuk berlanjut dan 

dapat menjadi warisan Gubernur di masa depan, karena mendapatkan 

predikat tertinggi artinya Pemprov telah mengimplementasikan kinerja 

dengan kesesuaian tujuan di semua lini. 

Tantangan dari peningkatan predikat SAKIP ini adalah:

Pada 4 November 2020 dilakukan penilaian SAKIP oleh Kemenpan dan 

target yang diharapkan adalah untuk mendapatkan predikat SAKIP A di 

tahun 2020. Tim mengawal penilaian tersebut dan hasil yang didapatkan 

dari penilaian ini akan menjadi capaian dari kegiatan ini. 

Integrasi sistem SAKIP. Saat ini administrator dari aplikasi - aplikasi 

kinerja masih berbeda - beda dan diharapkan kedepannya semua sistem 

yang berhubungan dengan kinerja bisa diintegrasikan. Tujuan dari hal ini 

adalah agar semua data terkait kinerja dapat dihitung dan dikonversikan 

untuk tunjangan. Terkait hal ini, mulai tahun 2020 terkait pelaporan 

dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja diberikan ke seluruh SKPD 

pemerintah. Tujuan besarnya yang adalah menyambungkan apa yang 

tercantum dalam RPJMD dan TKD. Jadi sistem penggajian yang sesuai 

dengan kinerja, bukan berbasis absensi ke kantor.

Apa yang dikerjakan di tingkat pimpinan dan tingkat bawahannya 

belum seluruhnya selaras. Masih ada kinerja yang dilakukan tanpa 

memperhatikan target peningkatan SAKIP. 

Sistem penilaian kinerja yang belum terintegrasi. 

Kompleksitas Jakarta dibandingkan daerah lain. Ukuran organisasi 

Pemprov DKI Jakarta yang lebih besar dari Pemprov lainnya 

menyebabkan kesulitan dalam berkoordinasi untuk menyamakan tujuan.

Pola pikir tradisional dimana aparatur melakukan pekerjaan yang belum 

selaras dengan target dari pimpinan. Sehingga pekerjaan yang dilakukan 

kurang membantu untuk pencapaian target pimpinan, baik itu tingkat 

Kepala SKPD hingga Gubernur.

3.

1.

2.

3.

4.
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Saat ini terdapat beberapa kanal CRM bagi warga Jakarta untuk 

menyampaikan keluhannya, yaitu secara daring maupun tatap muka. 

Sebelumnya pelaporan keluhan warga terpusat di Balai Kota dan 

penyampaian keluhan secara daring dan penggunaan aplikasi seperti Qlue 

dan JAKI sangat dianjurkan karena mudah untuk digunakan. Namun karena 

pada dasarnya pengaduan berasal dari masyarakat juga disadari bahwa 

tidak semua warga punya akses ke Balai Kota maupun bisa menggunakan 

aplikasi berbasis digital seperti Qlue, JAKI, email, dan akun media sosial 

milik Pemprov, Gubernur ingin mendekatkan sistem pengaduan keluhan 

kepada masyarakat dengan dibentuknya posko pengaduan di kantor 

Kecamatan dan Kelurahan yang tersedia pada hari Senin - Sabtu agar 

semua lapisan masyarakat Jakarta dapat menyampaikan keluhannya. 

Citizen Relationship Management/Cepat Respon Masyarakat (CRM)

Sumber: http://pengaduanwarga.jakarta.go.id/

Gambar 2.25 Daftar Kanal Pengaduan Pemprov DKI Jakarta 
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Sesuai instruksi Gubernur, bidang berusaha untuk mempromosikan 

seluruh kanal yang ada untuk masyarakat menyampaikan keluhannya. 

Seluruh laporan dari berbagai kanal tersebut kemudian dijadikan satu 

pengelolaannya dan harus diperbaharui statusnya kepada masyarakat mulai 

dari dikoordinasikan sampai diselesaikan.

Gambar 2.26 
Rasio penggunaan kanal aduan oleh masyarakat (1 Januari - 26 Oktober 2020)
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Sumber: Jakarta Smart City Data Analytic Division

70

14

49.032

42.417

12.207

4.610

4.218

2.861

2.227

628

579

328

187

123

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Gambar 2.27 Contoh Status Pelaporan Melalui JAKI

Sumber: Aplikasi JAKI

Mulai tahun ini CRM juga menjadi penilaian kinerja bagi seluruh ASN, mulai 

dari kepala OPD hingga staf yang ada di Pemprov DKI Jakarta, sehingga jika 

banyak keluhan yang tidak diselesaikan akan berpengaruh pada tunjangan 

kinerja di unit kerja yang didisposisi untuk menyelesaikan masalah yang 

dikeluhkan. Saat ini juga diutamakan kanal pengaduan melalui aplikasi 

JAKI yang dikembangkan oleh internal dari Pemprov DKI Jakarta, sehingga 

keluhan yang masuk dapat langsung didisposisikan kepada SKPD terkait 

untuk segera ditindaklanjuti. Peran pengawasan juga ditekankan kepada 

inspektorat dengan tujuan bahwa penyelesaian laporan harus benar - benar 

diselesaikan secara berkualitas.

Target kedepannya data mengenai laporan CRM diharapkan bisa 

dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan Gubernur. Dari laporan - laporan 

tersebut bisa dilihat jika ada suatu keluhan di tempat yang sama berulang 

kali, berarti harus ada tindak lanjut sistemik dari sisi perubahan kebijakan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
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Gambar 2.28 Jumlah Pelaporan Dan Status Laporan CRM (1 Januari - 26 Oktober 2020)

Gambar 2.29 10 Besar Isu Pelaporan CRM (1 Januari - 26 Oktober 2020)

Wait

In Progress

Disposisi

Koordinasi

Complete

Grand Total

60K 120K

STATUS
LAPORAN

JUMLAH LAPORAN

Sumber: Jakarta Smart City Data Analytic Division

119.501 100%

94,51%

4,22%

0,37%

0,04%

0,86%

112.946

5.037

1.029

49

440

5K 10K 15K

JUMLAH LAPORAN

7.979

6.959

6.093

5.804

5.632

4.608

4.382

12.756

12.419

11.789

Sumber: Jakarta Smart City Data Analytic Division

Sampah

Parkir Liar

Pelanggaran Perda/Pergub

Pohon

Banjir

Jalan

Bantuan Sosial

Trotoar

Jaringan Listrik

KATEGORI

Gangguan Ketenteraman
& Ketertiban

Pegawai Non ASN atau yang lebih dikenal dengan Penyedia Jasa Lainnya 

Perorangan (PJLP) adalah pegawai harian lepas baik yang memiliki keahlian 

khusus maupun tidak yang dikontrak oleh Pemprov DKI Jakarta. Contohnya 

adalah pasukan oranye dari Dinas Kebersihan dan pasukan biru yang 

merupakan PJLP di Dinas Sumber Daya Air. 

Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja Non ASN 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

PJLP memang merupakan salah satu instrumen dari Pemprov untuk 

membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk Jakarta dan saat ini ada 

sejumlah 120.000 orang. Dari sisi anggaran APBD yang digunakan kurang 

lebih hampir 9% dari total anggaran Pemprov DKI Jakarta dan pada tiap 

tahunnya terjadi penambahan jumlah PJLP untuk posisi - posisi yang tidak 

krusial dalam jumlah besar dan hal ini berpengaruh pada efektivitas dan 

penggunaan anggaran di DKI Jakarta, sehingga target awal Tim terkait PJLP 

adalah melakukan evaluasi terhadap jumlah PJLP yang ada. 

Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda di tahun 

2020, Gubernur dengan tegas menyatakan akan mempertahankan 

seluruh PJLP yang bekerja untuk Pemprov DKI Jakarta dan memilih untuk 

mengoptimalkan SDM yang sudah ada dengan mengambil kebijakan untuk 

melakukan moratorium penerimaan. Sehingga, sesuai dengan Instruksi 

Sekretaris Daerah (Insekda) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penyesuaian 

Kebutuhan Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan tahun 

2020 - 2021, dilakukan moratorium penerimaan PJLP mulai bulan Oktober 

- Desember 2020. Dan terkait alokasi anggaran PJLP di tahun 2021, para 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengalokasikan anggaran untuk 

PJLP untuk tahun 2021 dengan jumlah maksimum setara dengan nilai 

anggaran bagi PJLP per bulan Oktober 2020. 

Tugas Tim terkait hal ini adalah merencanakan skema perekrutan PJLP, 

salah satunya adalah bahwa anggaran untuk PJLP tahun berjalan harus 

sudah direncanakan pada tahun sebelumnya dan meminta Dinas untuk 

menyiapkan mata anggaran khusus untuk PJLP.  Hal ini dikarenakan 

sebelumnya masih ada Dinas yang kurang terbuka dalam merencanakan 

anggarannya. Tim juga melakukan pemetaan untuk mendistribusikan 

kebutuhan PJLP, terutama yang memang krusial dibutuhkan, baik yang 

membutuhkan keterampilan khusus (skilled) dan tidak memerlukan 

keterampilan khusus (unskilled). 

Pemetaan kebutuhan skilled dan unskilled ini diharapkan dapat digunakan 

untuk standar pengupahan yang adil sesuai dengan beban kerja dan faktor 

resiko dari PJLP, bukan hanya sebatas UMR. Tim juga mendorong untuk 

mengaktifkan kembali sistem E-PJLP selain untuk mengetahui jumlah terkini 

seluruh PJLP yang ada di setiap Dinas, diharapkan kedepannya juga untuk 

dapat dikembangkan menjadi kanal penilaian untuk masing - masing PJLP, 

dan untuk data pengupahan PJLP, sehingga semua data terkait PJLP dapat 

diakses dari kanal tersebut. 
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Tugas Tim dalam hal ini adalah mengusahakan reformasi internal dari segi 

organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan cara kerja. 

Dari segi SDM antara lain adalah operasionalisasi program - program 

pengembangan SDM, aturan hukum, dan aturan operasional seperti standar 

kompetensi dan pengembangan karir. Seperti apa kompetensi yang perlu 

ditingkatkan dan pelatihan - pelatihan apa yang sekiranya benar - benar 

dapat meningkatkan kompetensi ASN. Saat ini pengembangan karir masih 

terbatas dengan kebutuhan yang insidentil, bukan terkait rekam jejak dari 

awal, Tim dalam hal ini ingin mendorong penggunaan indeks meritokrasi 

untuk rotasi ASN, agar tercipta promosi jabatan karena prestasi dan kinerja 

yang objektif, bukan hanya karena lolos tes pada lelang jabatan. 

Tim secara rutin mengadakan survei terkait pelayanan masyarakat setiap 3 

bulan kepada SKPD yang melakukan pelayanan, baik survei internal maupun 

eksternal. Survei internal dilakukan dengan masing - masing aparatur 

menilai kinerja dari aparatur lainnya yang bekerja di dinas, sudin, atau 

sekolah yang sama. Sementara itu survei eksternal adalah untuk masyarakat 

yang menggunakan jasa aparatur untuk menilai pelayanan yang dilakukan 

oleh aparatur terkait. Hasil dari survei akan berpengaruh pada laporan 

kinerja dan tunjangan yang didapat. 

Saat ini juga sedang didorong pengaplikasian secara nasional Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ditujukan untuk untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan 

akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Juga 

merupakan pedoman untuk aparatur untuk mengetahui fungsi kerja sesuai 

dengan jabatan yang diharapkan bisa mengurangi permasalahan tumpang 

tindih fungsi kerja antar aparatur, sehingga memudahkan untuk melakukan 

digitalisasi pemerintahan. Penting untuk menentukan kinerja antar instansi 

maupun kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan. 

Sementara itu, terkait perubahan budaya kerja bisa dikatakan membutuhkan 

waktu yang lama untuk berubah. Namun, Tim mendorong untuk reformasi 

budaya kerja dengan melakukan penyusunan roadmap sebagai dasar 

internalisasi pembentukan budaya kerja dalam jangka panjang. 

Peningkatan Kinerja Aparatur dan Budaya Kerja sebagai Reformasi 
Birokrasi Internal Pemprov

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Secara keseluruhan target bidang pemerintahan yang diharapkan untuk 

dapat dicapai di sisa tahun 2020 dan awal 2021 adalah sebagai berikut:

Isu kekerasan pada perempuan dan anak merupakan salah satu masalah 

yang tidak jarang terjadi di masyarakat, namun karena masih adanya 

pemikiran bahwa isu kekerasan fisik, seksual yang dialami oleh perempuan 

dan anak khususnya dalam rumah tangga adalah hal yang dianggap tabu 

untuk diketahui publik, banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan 

hal tersebut. Gubernur kemudian memahami betapa pentingnya isu ini 

kemudian menjadikannya salah satu dari KSD dengan tujuan utama adalah 

memastikan tersedianya tiga hal berikut: 

Peran TGUPP adalah untuk memberikan pedoman bagi Dinas 

Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) 

terkait inovasi dalam kebijakan dan memastikan terdapatnya instrumen 

yang menjadi payung hukum untuk perlindungan perempuan dan anak 

di Jakarta.

Target Ke Depan

Perlindungan Perempuan dan Anak

Penilaian SAKIP ditargetkan untuk naik peringkat BB ke A. Tim saat ini 

selalu melakukan monitoring perkembangan dari sistem yang sudah 

dikembangkan dan juga saat dilakukan penilaian pada awal 

November 2020;

Transformasi digital yang lebih baik seluruh lini pemerintahan agar 

memudahkan untuk membuat kebijakan dengan data yang akurat 

dan terkini; dan

Kebijakan SDM berbasis meritokrasi dan yang mengintegrasikan data 

kepegawaian Pemprov DKI Jakarta sehingga tiap posisi diisi oleh ASN 

benar - benar kompeten di bidangnya.

Perlindungan dari pemerintah untuk setiap anak dan perempuan dan 

setiap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak akan 

ditindak secara hukum.

Pendampingan untuk pemulihan diri baik fisik dan psikis bagi seluruh 

korban tindak kekerasan dengan pelayanan yang terintegrasi. 

Informasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak yang harus disebarluaskan.

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
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Di tahun 2020 kinerja kegiatan DPPAPP terkait perlindungan perempuan 

dan anak dapat dikatakan masih berjalan dengan hanya sedikit memerlukan 

bimbingan dari Tim, namun tantangan yang terjadi di tahun 2020 datang 

dari penurunan jumlah laporan langsung melalui pos pengaduan. Beberapa 

pos pengaduan yang sebelumnya beroperasi normal disaat pandemi pun 

terpaksa harus ditutup karena terjadinya hal tersebut, terutama di beberapa 

bulan pertama pemberlakuan PSBB, dimana jumlah penurunan laporan 

turun hingga lebih dari 60%. Pelaporan terkait kekerasan perempuan dan 

anak sebenarnya juga dapat disampaikan melalui kanal pengaduan milik 

JSC dan kanal lainnya. Namun, yang ada sejak tahun 2019 adalah paling 

banyak yang datang langsung melalui pos pengaduan.

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

POS
PENGADUAN

57

64

35

73

54

64

87

44

15

20

54

64

CALL CENTER
112

12

15

8

12

15

14

13

13

13

8

13

8

HOTLINE
P2TP2A

32

9

21

14

20

11

15

9

10

8

7

6

RUJUKAN
RUMAH AMAN

6

1

1

4

1

1

1

2

0

0

12

5

RUJUKAN
POLISI

71

59

35

71

40

51

65

23

28

45

77

75

KORBAN
TPPO

10

0

0

0

0

3

0

1

3

0

1

4

PENDAMPINGAN
PPT RUMAH SAKIT

1

3

1

1

0

0

1

2

1

0

0

1

P2TP2A

43

22

16

56

37

39

72

33

75

57

62

36

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A DKI Jakarta)

631 548 144 162 34 640 11 22JUMLAH

Laporan Terintegrasi dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 PERIODE 2019

Gambar 2.30 Laporan Terintegrasi dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Periode 2019
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Gambar 2.31 Laporan Terintegrasi dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Periode 2020

Penyesuaian yang dilakukan untuk pos - pos pengaduan yang harus 

ditutup adalah dengan membuat pelayanan secara online dengan petugas 

- petugas yang berkantor di Sudin PPAPP di kota dan kabupaten yang 

kemudian berimbas pada meningkatnya pelaporan melalui kanal lain 

selain pos pengaduan. Pelayanan lainnya tetap berjalan termasuk kerja 

sama dengan 8 RSUD yang menjadi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 

untuk melayani visum bagi korban kekerasan secara gratis serta Rumah 

Aman sebagai tempat persinggahan korban kekerasan juga tetap dapat 

ditempati. Program justru ditambah dengan kolaborasi dengan Satpol PP 

untuk penjemputan korban yang melakukan pelaporan sehingga mobilitas 

jangkauan pelayanan menjadi lebih luas. Namun, karena harus mematuhi 

protokol kesehatan COVID-19 pelayanan juga cukup menghambat karena 

harus menunggu hasil tes untuk memastikan bahwa pelapor tidak terpapar 

COVID-19. Kegiatan lainnya yang terhambat adalah survei lapangan 

yang bekerja sama dengan BPS untuk melihat angka kasus Kebahagiaan 

Perempuan dan Anak juga harus berhenti karena pandemi.
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Target kedepannya terkait kegiatan ini adalah untuk fokus kepada 

sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Jakarta. 

Bagaimana mengedukasi masyarakat bagi yang mengalami ataupun 

melihat kasus kekerasan serupa terjadi untuk dapat melapor, karena isu ini 

masih dianggap tabu untuk sebagian masyarakat. Di penghujung tahun 

2020 diadakan kampanye selama 16 hari mulai tanggal 25 November - 10 

Desember 2020 mengenai Pencegahan kekerasan pada perempuan dan 

anak. DPPAPP bersama dengan Perguruan Tinggi, PKK, LSM, dan Sudin 

terkait akan melakukan kampanye ini berbentuk webinar, infografis, dan 

video grafis secara masif.

8 RSUD PPT

RSUD Tarakan

RSUD Pasar Rebo

RSUD Koja 

RSUD Budi Asih

RSUD Cengkareng 

RSUD Adiyaksa

RSUD Pasar Minggu 

RSUD Duren Sawit

Gubernur mempunyai komitmen untuk menyejahterakan warga Jakarta 

terutama yang berasal dari golongan pra-sejahtera dan salah satu kebijakan 

yang ditempuh adalah dengan pemberian kartu jaminan sosial dan bantuan 

sosial kepada masyarakat kurang mampu. Saat ini Pemprov DKI Jakarta 

memiliki beberapa program Kartu Jaminan Sosial yang kemudian dilengkapi 

dengan program subsidi khusus bagi pemilik kartu tersebut. 

Bagi warga usia sekolah terdapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu 

Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk mendukung warga kurang mampu, 

Pemprov juga memiliki Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi warga yang berusia 

di atas 60 tahun dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) untuk 

penyandang disabilitas yang berasal dari warga kurang mampu. Jumlah 

dana yang diberikan kepada penerima adalah sejumlah Rp600.000,00/

bulan bagi pemegang KLJ dan Rp300.000,00/bulan untuk pemegang KPDJ 

yang dapat dicairkan dalam waktu pertiga bulan. 

Pengentasan Kemiskinan Melalui Integrasi Data Kemiskinan

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Pemprov DKI Jakarta juga memberikan subsidi pangan kepada 1,2 juta 

masyarakat kurang mampu yang merupakan penerima kartu jaminan sosial 

dan warga kurang mampu lainnya antara lain PJLP dengan pendapatan UMP 

untuk membeli beberapa komoditas pangan seperti beras, daging ayam, 

daging sapi, telur, ikan, dan susu yang dijual dengan harga murah. Namun, 

terjadinya pandemi COVID-19 berdampak pada penggantian jenis bantuan 

sosial (bansos) yang diberikan. Bansos pangan yang diberikan bukan lagi 

dalam bentuk subsidi harga tetapi menjadi gratis dengan jenis barang yang 

diganti menjadi bahan pangan yang bersifat lebih tahan lama. Penerima 

dari bansos ini juga bertambah menjadi 2,4 juta Kepala Keluarga (KK), hal ini 

dikarenakan selain diberikan kepada orang - orang yang terdaftar sebagai 

penerima kartu jaminan sosial, bansos juga diberikan kepada masyarakat 

yang setelah dilakukan pendataan penduduk terdampak ekonominya akibat 

pandemi COVID-19.

Dengan banyaknya program bantuan sosial yang diberikan, saat ini Pemprov 

DKI Jakarta berusaha untuk mengintegrasikan data - data penerima ke 

sistem yang lebih baik, sehingga penerimaan bantuan sosial yang diberikan 

dapat secara efektif dan tepat sasaran dan tugas Tim adalah memikirkan 

strategi untuk memenuhi hal tersebut. Salah satunya adalah dengan 

mengupayakan untuk memiliki data tingkat kemiskinan di Jakarta. Selama 

ini Pemprov DKI Jakarta mengikuti data kemiskinan dari Kementerian Sosial 

yang setelah dilakukan evaluasi data tersebut, ternyata perlu dilakukan 

pengkinian berkala, selain itu Jakarta juga memiliki variabel dan corak 

kemiskinan juga berbeda dengan daerah lain. Terkait hal tersebut, saat 

ini Tim mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pendataan 

mengenai angka kemiskinan di DKI Jakarta, hal ini diharapkan agar kebijakan 

yang akan diambil oleh Pemprov dapat lebih tepat sasaran.

Salah satu pendataan yang telah diimplementasikan yaitu pendataan 

keluarga dengan menggunakan aplikasi Carik Jakarta oleh DPPAPP. Situs 

dan aplikasi Carik Jakarta telah digunakan oleh Kader Dasawisma di bawah 

PKK sebanyak sekitar 70.903 kader yang pergi door to door untuk mencatat 

kondisi bangunan, lingkungan, dan keadaan keluarga. Hal ini merupakan 

untuk pertama kalinya Jakarta mempunyai potret keadaan keluarga yang 

terkini dan sampai awal Maret 2020 sudah berhasil melakukan pendataan 

hingga 70% penduduk di DKI Jakarta.  Diharapkan dari pendataan ini bisa 

mengintervensi mengenai apa yang dibutuhkan Jakarta dan disandingkan 

dengan bantuan - bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga 

untuk mendata siapa yang sudah mendapatkan dan siapa yang 

berhak mendapatkan.
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Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terdampak secara masif di 

tahun 2020. Dimana sejak Maret 2020 hingga saat ini di Jakarta seluruh 

proses belajar mengajar dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh karena 

masih merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kasus harian COVID-19 

terbanyak di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut Tim berperan untuk 

memikirkan inovasi kebijakan Pemprov untuk mengakomodasi situasi ini. 

Beberapa kegiatan yang harus tertunda di tahun 2020 antara lain adalah 

kegiatan revitalisasi bangunan sekolah karena terdampak refokusing 

anggaran dan program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah 

(PMTAS) karena saat ini seluruh pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. 

Di sisi lain, pandemi justru mempercepat implementasi digitalisasi 

pendidikan yang selama ini  didorong oleh TGUPP, namun terhambat dengan 

aturan birokrasi dan perbedaan pandangan dengan staf pengajar yang 

konservatif maupun tidak familiar dengan penggunaan sistem digital dalam 

proses mengajar. 

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta 
Mahasiswa Unggul (KJMU) 

Terdapat beberapa perubahan terkait aturan dan fleksibilitas penggunaan 

KJP Plus di tahun 2020 dan Tim berperan dalam penyusunan ulang Pergub 

mengenai KJP Plus yang telah disahkan menjadi Pergub Nomor 46 Tahun 

2020 mengenai perubahan kedua tentang Pergub Nomor 4 Tahun 2018 

tentang KJP Plus yang menjadi payung hukum bagi relaksasi beberapa 

peraturan terkait penggunaan KJP Plus, antara lain adalah:

Reformasi dan Perluasan Akses Pendidikan

Fasilitas atau barang yang dapat dibeli menggunakan KJP Plus:

Saat ini KJP Plus dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan, 

kebutuhan kesehatan, dan pendidikan yang termasuk untuk pembelian 

pulsa atau kuota internet yang saat ini termasuk sebagai kebutuhan 

komunikasi pembelajaran jarak jauh.

Penggunaan dana KJP Plus: 

Jika sebelumnya dana yang diterima terbagi menjadi dana rutin yang 

dapat dibelanjakan perbulan dan dana berkala yang diberikan perbulan 

namun hanya dapat dibelanjakan pada waktu libur semester. Juga 

terdapat pembatasan penarikan dana secara tunai yaitu sebesar 

maksimal Rp100.000,00/bulan dan sisanya dapat dibelanjakan secara 

non tunai. Namun, saat ini diterapkan aturan khusus selama pandemi 

COVID-19 bahwa baik dana rutin dan dana berkala dapat digunakan 

secara tunai dan/atau non tunai.

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Syarat pendaftaran KJP Plus:

Syarat pendaftaran menjadi lebih sederhana dan pendaftaran 

diutamakan secara daring dimana sebelumnya perlu dilakukan survei 

lapangan dan berkas yang dibutuhkan lebih banyak. Pada peraturan 

sebelumnya semua siswa dapat mendaftar lalu pihak sekolah melakukan 

peninjauan lapangan ke rumah pendaftar, untuk saat ini sekolah yang 

melakukan pendataan berdasarkan data utama yang sudah dimiliki oleh 

Dinas Pendidikan, yang kemudian dipublikasi agar para siswa dapat 

melihat apakah termasuk dalam data calon pendaftar KJP Plus. Jika ada 

siswa yang berasal dari golongan kurang mampu namun namanya tidak 

terdapat di data calon pendaftar, dapat mengajukan kepada pusdatin 

jamsos di kelurahan sesuai dengan tempat tinggal. 

DULU SEKARANG

Dinas Pendidikan mengumumkan data
calon penerima sementara yang berasal
dari Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta
melalui sekolah*.

Calon penerima melengkapi berkas
melalui sekolah.

Verifikasi kelengkapan berkas
calon penerima.

Data final penerima ditetapkan.

*Bagi siswa yang tidak terdaftar dapat
menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai 
Kelurahan tempat tinggal.

Calon Penerima mendaftar ke sekolah.

Sekolah melakukan kunjungan ke rumah
calon penerima untuk uji kelayakan.

Penetapan data calon penerima
sementara oleh sekolah.

Pembuatan Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM) bagi calon penerima.

Calon Penerima melengkapi berkas
melalui sekolah.

Verifikasi kelengkapan berkas
calon penerima.

Pengajuan data penerima
oleh sekolah.

Data final penerima ditetapkan.

Sumber: Pemprov DKI Jakarta 

MEKANISME PENDATAAN KJP PLUS

Gambar 2.32 Mekanisme Pendaftaran KJP Plus Tahap 2 2020
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Jumlah siswa yang terdaftar dalam KJP Plus Tahap I tahun 2020 adalah 

sebanyak 870.565 siswa dan KJP Plus Tahap II sebanyak 849.291 siswa. 

Sementara itu, juga terdapat perubahan terkait alur pendaftaran KJMU 

yang juga menjadi lebih sederhana walaupun calon peserta tetap harus 

mendaftar langsung, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.33 Mekanisme Pendataan KJMU 2020

DULU SEKARANG

Calon Penerima mendaftar ke sekolah.

Dinas Pendidikan mengumumkan data
calon penerima yang telah dipadankan
dengan Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta
melalui sekolah.

Verifikasi kelengkapan berkas
calon penerima.

Data final penerima ditetapkan.

Calon Penerima mendaftar ke sekolah.

Sekolah melakukan kunjungan ke rumah
calon penerima untuk uji kelayakan.

Penetapan data calon penerima
sementara oleh sekolah.

Pembuatan Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM) bagi calon penerima.

Calon Penerima melengkapi berkas
melalui sekolah.

Verifikasi kelengkapan berkas
calon penerima.

Pengajuan data penerima
oleh sekolah.

Data final penerima ditetapkan.

Sumber: Pemprov DKI Jakarta 

MEKANISME PENDATAAN KJMU
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Salah satu capaian program KJMU di tahun 2020 adalah pengimplementasian 

penggunaan KJMU bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta. 

Dampak pandemi yang kemudian menjadi tantangan terhadap 

penyelenggaraan pendidikan di Jakarta antara lain adalah pertemuan fisik 

bagi sekolah - sekolah yang memerlukan tatap muka seperti sekolah luar 

biasa, pendidikan bagi siswa kelas 1 - 3 SD, Siswa/i SMK yang memerlukan 

praktik di laboratorium, dan untuk siswa menengah kebawah yang tidak 

memiliki gawai yang memadai untuk melakukan kelas daring dan koneksi 

akses komunikasi yang kurang stabil. 

Gambar 2.34 Rekap Jumlah Penerima KJMU

Penerima KJMU

Jumlah PTN

Penerima PTN di DKI

Jumlah PTN di DKI

Penerima PTS di DKI

Jumlah PTS di DKI

Penerima PTN Luar DKI

Jumlah PTN Luar DKI

2018

4.542

85

3.258

6

-

-

1.284

79

2019

8.790

101

5.759

6

-

-

3.031

95

2020

10.264

111

5.995*

6

170

10

3.150*

95

*jumlah penerima KJMU tahap 1 tahun 2020

Sumber: Pemprov DKI Jakarta
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KSBB Pendidikan

Salah satu perubahan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 adalah yang 

mengharuskan para siswa untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), 

namun terdapat tantangan bahwa tidak semua guru maupun siswa memiliki 

akses terhadap gawai maupun internet untuk menunjang pembelajaran 

tersebut. Saat ini Pemprov DKI telah menyediakan JakWIFI di banyak titik 

di wilayah Jakarta agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 

akses internet, selain itu Pemerintah Pusat juga mempunyai kebijakan 

untuk memberikan kuota bagi siswa di seluruh Indonesia yang dapat 

membantu untuk akses internet. Permasalahan yang tersisa adalah untuk 

memberikan akses gawai kepada siswa dan tenaga pengajar terutama yang 

berasal dari ekonomi menengah kebawah, terkait dengan hal tersebut dan 

melihat keberhasilan KSBB Pangan dan KSBB UMKM, Pada Oktober 2020, 

Pemerintah DKI mengeluarkan kebijakan KSBB Pendidikan. 

Kebijakan ini merupakan platform bagi warga Jakarta yang ingin 

berkolaborasi membantu penyediaan gawai bagi siswa dan pengajar yang 

membutuhkan. Seperti KSBB lainnya, Pemprov DKI telah memvalidasi 

dan memetakan jumlah siswa dan pengajar yang membutuhkan gawai 

berdasarkan lokasi, jenjang pendidikan, dan pengajar atau siswa. 

Masyarakat yang ingin membantu mengakses situs corona jakarta dan 

menentukan paket bantuan yang ingin diberikan yang dapat berupa gawai 

bekas layak pakai, gawai baru, maupun donasi dana yang setara dengan 

harga gawai. Diharapkan melalui program ini akses pendidikan bagi seluruh 

warga Jakarta dapat lebih merata.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tujuan Pemprov DKI terkait dengan PAUD adalah untuk memperluas 

akses bagi seluruh anak usia dini di Jakarta agar dapat mendapatkan 

manfaat PAUD yang telah dikaji dalam Peta Jalan PAUD DKI Jakarta 

2020 - 2030, yaitu:

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

PAUD mengoptimalisasi tumbuh kembang anak saat berusia “emas” 

PAUD dapat meningkatkan kesiapan sekolah (school readiness) 

PAUD berdampak panjang pada akademik dan ekonomi 

PAUD memberikan efek yang nyata untuk keberhasilan akademik 

anak-anak dari keluarga miskin, sehingga PAUD dapat mengurangi 

kesenjangan pendidikan. 

Saat pertama kali Gubernur menjabat pada tahun 2017, diketahui jumlah 

PAUD yang ada di Jakarta tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, 

terutama dari kalangan menengah kebawah. Yang juga menjadi perhatian 

Pemprov adalah kesenjangan kualitas dan fasilitas yang ada diantara PAUD 

yang tersedia saat ini. Ada PAUD yang memiliki kualitas dan fasilitas yang 

baik tapi juga dengan harga iuran yang mahal, sementara ada PAUD dengan 

iuran yang murah namun, dengan kualitas dan fasilitas yang tidak memadai. 

Adanya kesenjangan ini adalah membuat Pemprov ingin membangun 

lebih banyak PAUD negeri yang terjangkau dan berkualitas, terutama 

untuk masyarakat menengah kebawah. PAUD negeri yang ada di Jakarta 

merupakan pertama di Indonesia, karena selama ini yang ada di Indonesia 

adalah milik yayasan swasta dan bergerak karena iuran dari peserta, 

sementara PAUD negeri akan secara gratis sama seperti sekolah negeri 

pada umumnya.

Bidang melakukan pemetaan mengenai beberapa jumlah PAUD yang 

dibutuhkan di Jakarta, hasil dari pemetaan tersebut kemudian dibuat 

kesimpulan untuk memprioritaskan pembangunan di lima kecamatan yang 

memiliki akses PAUD paling sedikit di Jakarta, yaitu Koja, Cilincing, Cakung, 

Pademangan, dan Ciracas. Targetnya kedepannya di seluruh kelurahan di 

Jakarta akan dibangun PAUD negeri. 

PAUD dibutuhkan karena anak - anak butuh stimulus yang lebih terutama 

apabila orang tua sibuk dan tidak semua memiliki ilmu parenting oleh 

karena itu sasaran untuk PAUD negeri adalah untuk masyarakat ekonomi 

menengah ke bawah. Di tahun 2020 Pemprov tengah membangun 142 PAUD 

Negeri, namun karena terdampak pandemi COVID-19, saat ini baru sebanyak 

18 lembaga yang dapat melakukan proses belajar mengajar dan saat ini 

dilakukan berbasis daring³. 

³ Alamsyah, Ichsan Emrald, “Sepanjang 2020, Pemprov DKI Dirikan 142 PAUD Negeri”, Republika, 23 September 2020,  

   diakses 2 November 2020, https://republika.co.id/berita/daerah/jabodetabek-nasional/qh4eik349/sepanjang-

   2020-pemprov-dki-dirikan-142-paud-negeri. 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan
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Tim saat ini juga tengah mengkaji mengenai daycare, terutama untuk di 

wilayah perkotaan. Kajian yang dilakukan difokuskan terhadap pengelolaan 

daycare dengan protokol kesehatan dan juga dilakukan kajian terhadap 

batas umur peserta dan kebutuhan daerah yang akan dibangun PAUD.

Target kedepannya di masa pandemi ini, pembangunan PAUD akan 

ditunda dan fokus pada pembahasan pengembangan sistem pembelajaran 

dengan metode lain, seperti pelaksanaan pembelajaran daring dan 

evaluasi pembelajaran.

Pemprov DKI Jakarta setiap bulannya memberikan subsidi pangan kepada 

sekitar 1,2 juta masyarakat kurang mampu untuk membeli 6 komoditas, 

antara lain 5 kg beras, 1 kg telur, 1 kg daging ayam, 1 kg daging sapi, susu, 

dan ikan kembung. Jika tanpa subsidi harga normal dari 6 komoditas 

tersebut adalah sekitar Rp300.000,00. Namun, dengan adanya subsidi 

pangan seluruh komoditas tersebut bisa didapatkan dengan harga sekitar 

Rp100.000,00 dan masyarakat juga dapat membeli bahan pangan tersebut 

sesuai dengan kebutuhan masing - masing. Tujuan diberlakukannya 

kebijakan ini adalah agar masyarakat pra-sejahtera di Jakarta juga 

mendapatkan akses pangan yang berkualitas dan gizi yang terpenuhi. 

Anggaran subsidi pangan di tahun 2020 adalah sekitar Rp1 triliun, namun 

terjadinya pandemi berdampak pada relokasi anggaran subsidi pangan 

menjadi bansos pangan yang diberikan setiap bulan mulai April hingga 

Desember 2020, hal ini dilakukan sebagai dukungan pemerintah dalam 

menghadapi pandemi COVID-19. 

Terdapat perbedaan antara subsidi pangan dan bansos, jika dengan 

subsidi pangan masyarakat harus membayar sekitar Rp100.000,00 untuk 

mendapatkan 6 barang, melalui bansos pangan, masyarakat mendapatkan 

gratis beberapa jenis bahan pangan untuk kehidupan sehari - hari. 

Perbedaan lainnya adalah bahan pangan yang berikan lewat bansos ini 

bukan lagi berupa bahan makanan segar yang biasa dijual di pasar subsidi 

pangan, tetapi menjadi bahan pangan yang bersifat lebih tahan lama.

Subsidi Pangan 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

BUMD dapat dikatakan sebagai salah satu kendaraan Pemprov untuk 

melakukan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan 

transformasi terhadap SDM dan kinerja BUMD dan dapat memberikan 

kontribusi optimal terhadap pembangunan di Jakarta. Tim dalam hal ini 

bertugas untuk mengawal dan memetakan inovasi terkait transformasi 

yang diharapkan dari BUMD. Di tahun 2020 terdapat tiga capaian terkait 

Peningkatan Kinerja BUMD, antara lain adalah:

Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah 

SUB BIDANG EKONOMI 

Transformasi BUMD melalui pembentukkan BUMD Academy yang 

merupakan penyempurnaan dari forum komunikasi BUMD untuk menjadi 

platform yang lebih kuat dan bermanfaat bagi semua BUMD DKI Jakarta.  

BUMD Academy fokus dalam pengembangan talenta unggul khususnya 

di bidang kepemimpinan dan juga sebagai transformation hub untuk 

mendukung segala sinergi antar BUMD. Diharapkan agar seluruh BUMD 

di Jakarta dapat memanfaatkan akademi ini sebagai pertukaran ilmu 

antar BUMD terutama untuk pengembangan bisnis perusahaan dan 

kedepannya adalah untuk membuat pool of talent bagi seluruh BUMD di 

Jakarta, agar dapat saling mempromosikan SDM terbaik antar BUMD. 

Salah satu keluaran dari BUMD Academy adalah membentuk kajian 

transformasi BUMD yang dapat memberikan rekomendasi kepada 

Pemprov, terkait implementasi sistem manajemen kinerja yang berbasis 

operational excellence dan pelayanan BUMD, perbaikan sistem 

manajemen talenta semua BUMD, perbaikan kualitas eksekutif di BUMD, 

dan transformasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk memetakan apa saja 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMD yang kemudian 

untuk direkomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta. 

Di tahun 2020 juga telah dicapai kesepakatan untuk membentuk tiga 

anak usaha BUMD yang terkait dengan tujuan besar Gubernur untuk 

mengintegrasikan sistem transportasi di Jakarta baik dari infrastruktur 

dan sistem pembayaran. Kedepannya diharapkan seluruh sistem 

terkait transportasi umum di Jakarta dapat terintegrasi, sehingga 

lebih memudahkan masyarakat sebagai pengguna. Tiga anak usaha 

tersebut adalah:

a.

b.
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PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) yang merupakan 

kerjasama antara PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ) dan PT 

Kereta Commuter Indonesia (KCI) dengan pembagian 51% saham 

dipegang PT. MRTJ dalam bentuk suntikan modal dan sebanyak 

49% dipegang PT. KCI yang berupa aset milik PT KCI. Pembentukkan 

MITJ dapat dikatakan sebagai salah satu capaian besar karena 

berhasil menyatukan PT. KCI sebagai anak usaha dari PT. KAI yang 

merupakan BUMN dengan PT. MRTJ yang merupakan BUMD sebagai 

perpanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta.

Salah satu gagasan awal terbentuknya MITJ adalah belum 

terintegrasinya fasilitas transportasi umum di Jakarta, yaitu stasiun 

KRL yang merupakan milik BUMN, dengan fasilitas penunjang 

lainnya seperti halte Transjakarta dan stasiun MRT yang merupakan 

milik BUMD. Dengan adanya PT MITJ sebagai master integrator 

transportasi berbasis rel di Jabodetabek, diharapkan kedepannya 

akan ada lebih banyak infrastruktur penunjang transportasi umum 

yang terintegrasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh masalah 

perbedaan pengelola. Pada akhirnya, hal ini dapat memudahkan 

alur perpindahan antar moda transportasi umum yang kemudian 

meningkatkan jumlah pengguna kendaraan umum di Jakarta. 

PT. Integrasi Transit Jakarta (ITJ) sebagai anak usaha terkait Transit 

Oriented Development (TOD) dengan PT. MRTJ sebagai pemegang 

saham mayoritas dan minoritas saham dimiliki oleh PT. Transjakarta. 

Anak usaha ini dibentuk agar dapat mengeksekusi pengembangan 

bisnis TOD sebagai bagian dari mandat PT MRTJ untuk dapat 

mengembangkan kawasan sekitar stasiun MRT.

PT Jaklingko Indonesia sebagai anak usaha terkait integrasi 

pembayaran antar transportasi di DKI Jakarta yang dimiliki sahamnya 

oleh PT MRTJ, PT TJ, PT Jakpro (LRT Jakarta), dan PT MITJ. Sistem 

pembayaran yang terintegrasi merupakan salah satu tujuan dari Jak 

Lingko. Namun saat ini, tiap perusahaan memiliki sistem pembayaran 

masing - masing dan terkadang membingungkan bagi masyarakat 

pengguna angkutan umum. Terkait hal tersebut, dibentuklah badan 

usaha untuk mengeksekusi pengelolaan sistem pembayaran yang 

terintegrasi yang hingga saat ini tengah berprogres. 

1.

2.

3.

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Capaian selanjutnya adalah transformasi PT Jakarta Tourisindo 

(Jaktour). Kebijakan ini dilatar belakangi oleh kondisi PT. Jaktour sebagai 

salah satu BUMD milik Pemprov Jakarta yang bergerak dalam bidang 

hospitality dan Meeting Incentives Conference Exhibition (MICE) yang 

selama 4 tahun kebelakang mengalami kerugian akibat penurunan bisnis. 

Alasan mengapa bisnis PT. Jaktour tidak dapat berkembang dan merugi 

antara lain adalah:

c.

Hotel - hotel yang dimiliki secara kualitas kalah dengan hotel lainnya 

di Jakarta.

Mayoritas SDM yang sudah berusia di atas 50 tahun, sehingga tidak 

ada energi dan kreativitas baru untuk mengembangkan bisnis. 

Beban pegawai yang tinggi dan cenderung naik setiap tahunnya. 

Namun, di sisi lain PT. Jaktour juga tidak dapat mengurangi pegawai 

karena tidak dapat membayar pesangon. 

Selain merugi dan tidak dapat berkembang, PT. Jaktour juga belum memiliki 

peran yang signifikan terhadap pembangunan di Jakarta. Hal - hal tersebut 

yang kemudian melatarbelakangi proses transformasi PT. Jaktour. 

Pada bulan Oktober 2019 mulai dilakukan transformasi yang dimulai 

dengan optimalisasi pemanfaatan aset PT Jaktour dan efisiensi beban 

pegawai, yang kemudian dari dana yang didapatkan dari optimalisasi 

tersebut digunakan untuk membayar pesangon bagi pegawai dan 

membayar beban hutang. Selanjutnya transformasi PT. Jaktour diarahkan 

menjadi pengembangan bidang usaha baru dengan membuat unit bisnis 

pariwisata. Hal ini dilakukan sebagai upaya diversifikasi bisnis BUMD 

untuk meningkatkan resiliensi dan keberlanjutan perusahaan. Transformasi 

dilakukan terhadap keseluruhan strategi bisnis dengan salah satu capaian 

berupa rebranding Jaktour sebagai Jakarta Experience Board (JXB) yang 

ditujukan sebagai katalisator bagi industri pariwisata dan kreatif di Jakarta.  

Di tahun 2020 ini direncanakan untuk dilakukan launching resmi JXB 

kepada masyarakat. Namun, hal tersebut harus tertunda karena terjadinya 

pandemi COVID-19. PT. Jaktour sendiri ikut ambil bagian dalam penanganan 

COVID-19 dengan digunakannya hotel - hotel di bawahnya sebagai wisma 

tenaga kesehatan COVID-19.
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Pendirian Lembaga Pembiayaan Pembangunan Daerah (LPPD) direncanakan 

pada mulanya karena Jakarta memiliki APBD yang sehat dan memiliki 

SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) yang relatif 

besar. Dana SILPA ini yang kemudian direncanakan untuk dialokasikan 

sebagai dana abadi (endowment fund) untuk digunakan sebagai investasi 

ke dalam proyek - proyek infrastruktur di DKI Jakarta. Namun, melihat 

kapasitas fiskal di 2019 yang menurun dan kondisi pandemi COVID-19 yang 

berdampak pada penurunan pendapatan daerah, seluruh rencana terkait 

pembentukkan LPPD di tahun 2020 harus dilakukan penundaan dan akan 

dilakukan pengkajian kembali terkait kelanjutan pembentukan lembaga ini 

berdasarkan keadaan APBD dan strategi daerah ke depan.

Awal mula kegiatan strategis ini berangkat dari perhatian terhadap untuk 

mempermudah perizinan dan peningkatan investasi di Jakarta, dimana 

indikator pertama dari kedua hal tersebut adalah peringkat ease of doing 

business atau kemudahan dalam melakukan usaha. Namun, peringkat 

yang beredar secara luas saat ini subjeknya adalah negara, bukan berbasis 

provinsi maupun kota yang menjadikan sebagian besar pengelolaan terkait 

hal ini berada diluar kendali pemerintah daerah dan diurus oleh pemerintah 

pusat. Target dari kegiatan strategis ini kemudian diubah menjadi reformasi 

percepatan perizinan gedung di atas 8 lantai. 

Sementara itu terkait dengan investasi, sejak 2018 telah dicapai 

pembentukkan Kantor Jakarta Investment Center (JIC) yang berlokasi 

di Mall Pelayanan Publik. Di tahun 2020 ini JIC diharapkan untuk dapat 

melakukan pengembangan program investasi daerah dan penanam modal 

daerah. Namun, karena terjadinya pandemi COVID-19, dilakukan reposisi 

target menjadi agar JIC aktif dalam pemulihan ekonomi dengan fokus 

untuk mengawal investasi di proyek - proyek strategis Pemprov DKI dan 

pembentukkan Komite investasi Jakarta yang terdiri dari lintas sektor SKPD 

DKI Jakarta. 

Lembaga Pembiayaan Pembangunan Daerah

Reformasi Perizinan dan Peningkatan Investasi

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Tugas utama Pemerintah Daerah terkait dengan pangan adalah memastikan 

bahwa kebutuhan pangan terpenuhi baik secara tersedianya pasokan 

pangan dan tercapainya daya beli masyarakat untuk mendapatkan 

kebutuhan pangan tersebut. 

DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi terpadat di Indonesia memiliki 

masalah khas urban, yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya 

sendiri, sehingga Jakarta harus bergantung pada daerah lainnya untuk 

mendapatkan kebutuhan pangan. Terkait hal tersebut, Pemprov menyadari 

bahwa perlu mengambil langkah pencegahan apabila daerah yang biasa 

memasok pangan ke Jakarta mengalami bencana dan berdampak pada 

pasokan pangan. Langkah yang diambil adalah Pemprov melalui BUMD PT. 

Food Station Tjipinang Jaya (Food Station) melakukan contract farming 

dengan petani dan peternak di daerah untuk memasok bahan pangan 

ke Jakarta. 

Dengan kontrak tersebut, para petani dan peternak diberdayakan untuk 

diberi pelatihan dan modal untuk menanam dan beternak sesuai dengan 

standar kualitas yang diinginkan oleh Pemprov DKI. Saat panen, para petani 

dan peternak tersebut dapat langsung menjual hasil panen tersebut kepada 

PT. Food Station dengan harga yang sudah ditentukan. Sehingga ada sinergi 

antara Jakarta yang sudah pasti mendapatkan pasokan dan petani dan 

peternak yang mendapatkan pendapatan dari hasil panen. Contract farming 

yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI saat ini adalah untuk komoditas 

beras dan telur ayam. 

Pemprov juga punya mempunyai peran untuk menstabilkan harga 

pangan. PT. Food Station dan PD Dharmajaya adalah dua BUMD yang 

bertugas untuk membeli pasokan pangan di produsen, sementara itu 

untuk melakukan intervensi di konsumen adalah tugas dari Perumda 

Pasar Jaya. Untuk menjual pasokan pangan tersebut, Pasar jaya kemudian 

membuat kios - kios penjualan seperti Jakmart dan Jakgrosir, yang jika 

bahan kebutuhan pangan yang dijual oleh pihak swasta mengalami 

kenaikan harga, kios - kios penjualan milik Pasar Jaya tersebut dapat 

menjual pasokan pangan tersebut di harga normal, hal ini dilakukan untuk 

menstabilkan harga di pasaran dan mencegah agar tidak terjadi permainan 

harga. Saat ini sudah beroperasi 5 Jakgrosir, yang merupakan pusat 

distribusi untuk pedagang - pedangan di Jakarta untuk membeli bahan 

pangan dengan harga grosir. 

Pemenuhan Kebutuhan Pangan 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan
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Terkait dengan terjadinya pandemi COVID-19, BUMD yang tergabung 

dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yaitu Perumda Pasar Jaya, 

PD Dharmajaya, dan PT Food Station melakukan beberapa inovasi untuk 

memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses kebutuhan 

pangan, yaitu: 

Food Truck 

Penjualan melalui Food Truck (truk keliling) untuk lebih mendekatkan 

ke konsumen.

Sistem Kios Ganjil-Genap di Pasar Tradisional 

Yaitu pedagang dengan nomor kios ganjil beroperasi di tanggal ganjil 

dan pedagang dengan nomor kios genap beroperasi di tanggal genap.  

Transformasi Metode Distribusi dan Penjualan 

Dengan tiga BUMD pangan telah melakukan transformasi media 

penyaluran atau distribusi pangan, yaitu tidak hanya mengandalkan 

distribusi barang melalui gerai fisik namun menggunakan media online 

dan bekerja sama dengan market place sehingga pembelian barang 

kebutuhan pokok oleh masyarakat semakin mudah. 

Sampai saat ini Jakarta belum mempunyai sistem yang dapat 

menggambarkan kebutuhan pangan Jakarta. Yaitu mengenai permintaan, 

pasokan, dan harga pangan. Jika ketiga hal tersebut dapat diketahui dalam 

suatu sistem, diharapkan Pemprov dapat menjaga kestabilan pemenuhan 

pangan di Jakarta. Sehingga dibentuklah KSD untuk  pengembangan sistem 

pangan berbasis teknologi informasi (IT). 

Saat ini untuk Pemprov sudah memiliki sistem yang menginformasikan 

harga komoditas pangan harian yang dapat dipantau melalui aplikasi JAKI. 

Selanjutnya, Tim mendorong agar dapat dikembangkan sistem yang dapat 

memantau ketersediaan stok pangan di Jakarta, pasokan komoditas dari 

daerah, dan permintaan pangan yang ada di Jakarta. Dengan transparansi 

informasi tersebut, diharapkan harga pangan yang tercipta bisa lebih stabil 

dan memudahkan Pemerintah untuk menjaga stok komoditas pangan. 

Sistem Pangan Berbasis IT

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Capaian saat ini terkait pengembangan sistem pangan berbasis IT adalah 

sudah selesai untuk dikembangkan, namun masih disempurnakan terkait 

beberapa fitur tambahan dan baru dilakukan uji coba penggunaan sistem 

di wilayah Jabodetabek. Juga tengah dilakukan bimbingan teknis untuk 

penggunaan sistem kepada beberapa unit kerja terkait. 

Sumber: Aplikasi JAKI

Gambar 2.35 Info Lokasi dan Harga Bahan Pangan
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Terkait kebutuhan untuk penyimpanan stok pangan, bentuk gudang yang 

dibutuhkan adalah jenis cold storage. Namun, sampai saat ini jumlah dan 

sistem pergudangan yang ada dianggap belum memenuhi kebutuhan 

Jakarta. Hal tersebut terjadi karena kekurangan informasi antara data 

jumlah bahan pangan yang masuk ke Jakarta dan kebutuhan bahan pangan 

untuk dikonsumsi. Selama ini Pemprov memiliki estimasi perkiraan berapa 

kebutuhan bahan pangan yang dibutuhkan bagi 10 juta orang penduduk di 

Jakarta, namun estimasi tersebut tidak didapatkan melalui pendataan yang 

akurat, oleh karena itu salah satunya diperlukan sistem pangan berbasis IT 

untuk mendapatkan data yang akurat. 

Akibat dari hal tersebut, pembangunan gudang yang telah dilakukan saat 

ini belum menjawab kebutuhan real yang ada di Jakarta dan kelanjutan 

mengenai kebijakan pergudangan saat ini masih dalam tahap kajian.

Pergudangan

Terdapat dua target besar terkait revitalisasi terminal dan pelabuhan di 

tahun 2020, yaitu revitalisasi Terminal Kampung Rambutan dan Pelabuhan 

Muara Angke, namun seluruh kegiatan terkait revitalisasi terminal dan 

pelabuhan harus dihentikan progresnya di tahun 2020 karena terdampak 

refokusing anggaran. Walaupun pembangunan dihentikan, saat ini kedua 

fasilitas tersebut tetap dapat fungsinya untuk melayani rute transportasi. 

Kelanjutan akan pembangunan kedua fasilitas tersebut direncanakan untuk 

dilakukan tahun 2021. 

Kegiatan lainnya yang harus terhenti untuk sementara waktu di tahun 

2020 ini adalah sertifikasi pengemudi Jak Lingko. Pemprov terus berusaha 

untuk memperbaiki kualitas dan mutu pelayanan transportasi umum milik 

BUMD di Jakarta salah satunya dengan memberikan diklat dan sertifikasi 

secara gratis kepada pengemudi Mikrotrans Transjakarta yang dibiayai oleh 

Pemprov DKI Jakarta. Namun, kegiatan ini harus ditunda di tahun 2020 

karena terdampak refokusing anggaran.

Revitalisasi Terminal dan Pelabuhan

Sertifikasi Pengemudi

SUB BIDANG SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di tahun 2020 tetap 

dapat berjalan walau sempat terkena kendala pandemi COVID-19. Proyek 

ini merupakan salah satu proyek padat karya yang menyerap sekitar 2.343 

pekerja yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan 

merupakan salah satu infrastruktur yang dapat digunakan untuk sumber 

perekonomian pasca COVID-19, sehingga penting untuk mempertahankan 

keberlangsungan pembangunan ini. Terkait hal tersebut, Pemprov DKI 

kemudian mengajukan proyek pembangunan JIS sebagai salah satu proyek 

untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah dan pada September 2020, telah 

disetujui untuk mengalokasikan dana sebesar Rp1,1 triliun di tahun 2020 dan 

Rp2,4 triliun di tahun 2021 untuk menyelesaikan pembangunan JIS. 

Hingga saat ini telah dicapai progres konstruksi stadion sebesar 37%. 

Selain progres konstruksi, dalam proyek ini PT Jakpro sebagai kontraktor 

bekerjasama dengan Disnaker DKI Jakarta untuk sebisa mungkin menyerap 

tenaga kerja di sekitar lahan proyek agar tercipta perputaran roda 

perekonomian di wilayah sekitar. Juga telah dicapai proses resettlement 

action plan terhadap warga terdampak di lingkungan sekitar stadion 

sebesar 92%. Dimana warga permukiman informal di bagian utara lahan 

mendapatkan pendampingan, pembinaan, dan ganti untung untuk pindah 

ke tempat yang diharapkan lebih baik dan juga dibantu pendirian koperasi 

masyarakat setempat.

Pembangunan Jakarta International Stadium  
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Seperti yang diketahui bahwa harga rumah di Jakarta pada saat ini 

tergolong sangat mahal, yang kemudian menyebabkan hanya sejumlah 

warga Jakarta yang berpenghasilan besar yang dapat memiliki rumah 

di kota Jakarta. Sementara itu, hunian adalah kebutuhan primer dari 

masyarakat dan melihat adanya kesenjangan tersebut, Gubernur sejak masa 

kampanye mengusung program strategis untuk memperkecil kesenjangan 

antara warga Jakarta dalam hal kepemilikan rumah. Kebijakan tersebut 

kemudian diterapkan sebagai KSD penyediaan rumah dengan uang muka 

atau Down Payment (DP) 0 Rupiah. Tujuan dari program ini adalah: 

Sementara itu, skema pendanaan yang digunakan adalah pembiayaan 

uang muka yang ditanggung oleh Pemprov DKI, sehingga warga yang 

lolos persyaratan dapat langsung mencicil biaya bulanan untuk hunian 

yang termasuk dalam program DP 0 Rupiah. Pada tahun 2020, terdapat 

beberapa perubahan terkait persyaratan untuk mengikuti program ini yang 

dilakukan untuk semakin memperluas jangkauan calon penerima manfaat 

dan tepat sasaran bagi warga DKI Jakarta yang kesulitan memiliki rumah 

sendiri. Persyaratan tersebut adalah: 

Penyediaan Perumahan DP 0 Rupiah 

mewujudkan keadilan sosial melalui peningkatan taraf kesejahteraan, 

kualitas, dan kelangsungan hidup;

menciptakan kesempatan bagi warga untuk memperoleh tempat tinggal 

yang layak huni, nyaman dan terjangkau;

menjadi bagian pemenuhan program perumahan dan permukiman DKI 

Jakarta keseluruhan;

peningkatan ekonomi masyarakat jangka panjang.

Warga ber KTP dan KK DKI Jakarta.

Belum memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat lurah.

Tidak sedang menerima bantuan subsidi perumahan. 

Batas maksimal penghasilan Rp14.800.000,00/bulan, baik penghasilan 

individu maupun gabungan penghasilan suami-istri. 

(Perubahan per 10 Juni 2020)

Memiliki NPWP.

Menyertakan surat/akta pernikahan jika sudah menikah. 

Memenuhi persyaratan kredit perbankan. 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Di tahun 2020 terdapat beberapa progres dan capaian terkait pelaksanaan 

program perumahan DP 0 Rupiah. Sebelumnya hanya ada satu pilihan 

lokasi untuk program ini, yaitu Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) 

Nuansa Pondok Kelapa di Jakarta Timur, yang dibangun oleh BUMD PD 

Pembangunan Sarana Jaya. Mulai Juni 2020, Pemprov DKI melakukan 

terobosan melalui kolaborasi dengan BUMN Perum Perumnas untuk 

menyediakan sebanyak 94 unit di 2 lokasi tambahan sebagai pilihan hunian 

DP 0 Rupiah yaitu, Rusunami Bandar Kemayoran di Jakarta Utara dan 

Rusunami Sentraland Cengkareng di Jakarta Barat.

Hingga November 2020, telah dicapai hasil sebagai berikut:

Rusunami Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 469 unit telah terjual 

dari total 780 unit yang disediakan. 

Rusunami Bandar Kemayoran, Jakarta Utara, 30 unit dari 30 unit yang 

disediakan sudah terjual habis. 

Rusunami Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat, 22 unit telah menjalani 

prosesi akad dari 64 unit yang disediakan.
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Di awal tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta merencanakan untuk 

revitalisasi trotoar sepanjang total 97 km yang merupakan kelanjutan 

dari pembangunan tahun 2019. Namun, karena terbentur dengan efisiensi 

anggaran akibat pandemi COVID-19, panjang trotoar yang dapat 

direvitalisasi pada tahun ini adalah sepanjang 10 km dan difokuskan pada 

kawasan yang termasuk dalam zona integrasi kendaraan umum.

Berhubungan dengan revitalisasi trotoar adalah pembangunan proyek 

jaringan utilitas bawah tanah (ducting). Utilitas merupakan fasilitas 

yang menyangkut kepentingan umum antara lain listrik, telekomunikasi, 

informasi, air, bahan bakar, dan sanitasi. Pemprov DKI Jakarta saat ini 

tengah melakukan proses penataan kabel jaringan utilitas yang sebelumnya 

berada di udara untuk dilakukan penataan menjadi di bawah tanah, proyek 

ini dikenal dengan penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu 

(SJUT). Penyelenggaraan SJUT dilakukan antara lain untuk membuat situasi 

kota yang lebih tertata dan menghindari potensi bahaya penempatan kabel 

di udara seperti kebakaran. Dua BUMD yang ditugaskan untuk mengerjakan 

proyek ini, adalah PT. Jakpro dan Sarana Jaya, dengan pembagian lokasi 

pengerjaan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur oleh dibangun 

oleh PT. Jakpro dan wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dibangun 

oleh Sarana Jaya. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina 

Marga nomor 101 dan 102 Tahun 2020, timeline pembangunan SJUT ini 

telah dimulai pada Oktober 2020 dan ditargetkan untuk selesai pada 

Desember 2021.

Revitalisasi Trotoar dan Penyelenggaraan Sarana Jaringan 
Utilitas (SJUT)

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Di tahun 2019 Pemprov DKI pernah digugat oleh masyarakat sehubungan 

dengan publikasi dari AirVisual di situsnya bahwa Jakarta termasuk sebagai 

salah satu kota dengan Air Quality Index (AQI) paling tidak sehat di dunia. 

Terkait dengan hal tersebut, Pemprov segera mengadakan rapat dengan 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan mengundang beberapa stakeholder 

untuk menyusun strategi untuk menangani isu ini.

Setelah dilakukan diskusi, solusi yang kemudian didorong oleh Tim adalah 

mengarahkan DLH untuk mempublikasikan hasil kualitas udara dengan 

menggunakan alat yang sebenarnya sudah dimiliki oleh DLH, namun 

sebelumnya hasil dari pengukuran alat tersebut tidak pernah dipublikasikan. 

Sejak pertengahan 2019, kualitas udara harian DKI Jakarta dapat dilihat 

di aplikasi JAKI. 

Pengurangan Pencemaran Udara

Sumber: Aplikasi JAKI

Gambar 2.36 Informasi Kualitas Udara Jakarta
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Tim juga mendorong agar Particulate Matter (PM) 2,5 yang merupakan 

partikel halus di udara yang berukuran 2,5 mikron atau lebih kecil dan 

berpotensi menyebabkan masalah pada mata, hidung, tenggorokan, dan 

infeksi paru - paru menjadi salah satu indikator utama dalam menghitung 

kualitas udara. Tim juga berperan serta dalam pemetaan tujuh langkah 

strategis untuk pengendalian kualitas udara yang menjadi Ingub Nomor 

66 Tahun 2019. Juga dilakukan kajian mengenai sumber utama polutan di 

Jakarta yang ternyata berasal dari transportasi, industri, dan rumah tangga. 

Di tahun 2020 telah direncanakan beberapa kegiatan berikut untuk 

pengendalian pencemaran udara. Namun, terjadinya pandemi COVID-19 

membuat beberapa target yang sudah direncanakan harus terhenti karena 

efisiensi anggaran dan refokusing kebijakan. Walau begitu, secara umum 

kualitas udara di Jakarta di tahun 2020 jauh lebih baik dibandingkan tahun 

2019, hal ini merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah untuk melakukan 

PSBB yang mengharuskan sebagian masyarakat untuk beraktivitas 

dari rumah. 

Rencana Aksi 2020
(berdasarkan Ingub 66/2019)

Capaian 2020

Penggalakan uji emisi 
kendaraan gratis

Pengendalian tarif parkir

Penggalakan solar panel 
di fasilitas pemerintah

Pembangunan Taman

Pengadaan total 10.000 unit 
kendaraan Jak Lingko

Penerapan Ganjil Genap

Mendorong Urban Farming 
di masyarakat

Pemenuhan PM 2,5 sebagai 
parameter yang diprioritaskan 
untuk dipublikasikan sebagai 
standar perhitungan kualitas udara

Pengadaan alat monitoring 
kualitas udara 

Berjalan dengan normal. Saat ini telah dilakukan pelatihan uji emisi 
terhadap 300 bengkel. Penambahan bengkel ini dilakukan secara bertahap 
setelah tahun 2019 pelatihan telah dilakukan kepada 100 bengkel.
Di Jakarta diperkirakan ada sebanyak 8jt moda transportasi roda 2 dan 
3.5juta roda 4, terkait hal ini diperkirakan membutuhkan sekitar 1000 
bengkel untuk melakukan uji emisi. 

Ditunda implementasinya.

Ditunda karena efisiensi anggaran.

Pembangunan hanya dapat dilakukan sampai bulan April 2020, setelah itu 
ditunda karena efisiensi anggaran.

Diefisiensi menjadi 4.000 kendaraan.

Implementasi berjalan normal, namun ditiadakan ketika diterapkan PSBB.

Berjalan dengan normal

Masih dilakukan kajian standar yang tepat nilainya berapa untuk PM 2,5 
di Jakarta dan ditargetkan selesai di akhir 2020. 

Ditunda karena efisiensi anggaran.

Gambar 2.37 Capaian Rencana Aksi Penanggulangan Pencemaran Udara 

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Terkait dengan pandemi terdapat studi yang menyatakan bahwa kualitas 

udara yang buruk dapat menjadikan pandemi COVID-19 semakin parah, 

sehingga usaha peningkatan kualitas udara secara terus-menerus 

merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan pandemi. Upaya yang 

dilakukan untuk terus memperbaiki kualitas udara adalah, menuntaskan 

program - program yang ada di Ingub Nomor 66 Tahun 2020.

Sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan energi yang 

ramah lingkungan. Di tahun 2020 direncanakan untuk menggunakan energi 

terbarukan dengan rencana pemasangan solar panel di 135 titik seperti 

Gelanggang Olahraga (GOR), jembatan penyebrangan, halte Transjakarta, 

dan kantor - kantor Pemprov DKI Jakarta. Namun, kegiatan ini juga harus 

terhenti sementara karena terdampak efisiensi anggaran. Kegiatan ini 

direncanakan untuk diteruskan di tahun 2021. 

Kegiatan lainnya tetap berjalan dengan semestinya, salah satunya 

bidang mendorong untuk mengevaluasi sistem yang sudah ada dan 

mengembangkan kerjasama dengan pihak - pihak lainnya terkait evaluasi 

sistem ini. Yang dievaluasi antara lain adalah mulai  dari perencanaan yang 

saat ini masih manual dan mengharuskan untuk survei lapangan untuk 

melakukan evaluasi, kedepannya diharapkan untuk memiliki teknologi 

perencanaan yang lebih mutakhir dan akurat dalam pemilihan 

renewable energy. 

Juga dilakukan pengembangan pada sistem monitoring dan evaluasi. Saat 

ini Pemprov DKI Jakarta belum memiliki sistem yang terpusat terkait solar 

panel yang dimiliki. Dengan sistem yang terpusat dan terkomputerisasi 

diharapkan untuk dapat lebih mudah bagi Pemprov untuk melakukan 

pemantauan terhadap solar panel yang ada, yaitu mana berjalan baik, 

berapa energi yang dihasilkan, dan jika terjadi kerusakan bisa diketahui 

tanpa harus melakukan banyak kerja lapangan. 

Target di kedepannya untuk program ini adalah akan dikembangkan 

kerjasama dengan lembaga internasional GIZ terkait evaluasi sistem 

solar panel diharapkan selesai pada Desember 2020. Saat ini sedang 

berkoordinasi secara intens dengan Kementerian ESDM untuk memberikan 

wewenang ke Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola kerjasama ini.

Energi Terbarukan 
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Pembangunan infrastruktur konservasi Kepulauan Seribu merupakan salah 

satu janji dari Gubernur. Terkait dengan hal tersebut, ditargetkan untuk 

membangun museum ekologi dengan desain yang modern dan fasilitas 

yang lengkap dan berkualitas seperti museum, perpustakaan, dan tempat 

penelitian. Terkait rencana pembangunan ini di tahun 2020 harus dilakukan 

penundaan karena termasuk pos anggaran yang terkena efisiensi. Capaian 

yang dilakukan di tahun 2020 ini adalah optimalisasi sumber daya yang 

sudah dimiliki, yaitu untuk rehabilitasi untuk perencanaan untuk hutan 

mangrove dan transplantasi terumbu karang. 

Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setiap tahunnya 

mengeluarkan rencana kontigensi banjir atau yang rencana terkait hal 

- hal yang perlu disiapkan sebelum banjir melanda. Rencana kontigensi 

tersebut dibuat melalui kajian analisis yang berkolaborasi dengan BKMG 

dan akademisi yang antara lain memprediksi mengenai sebesar apa banjir 

yang akan terjadi, yang kemudian merencanakan beberapa banyak lokasi 

yang diperuntukkan sebagai tempat pengungsian serta pengadaan apa 

saja dan berapa logistik yang dibutuhkan, termasuk untuk pengamatan dan 

penyelamatan warga. Salah satu keluaran dari kajian tersebut adalah Buku 

Saku Pedoman Pengendalian Banjir dan Panduan Kesiapsiagaan Banjir baik 

bagi masyarakat, organisasi perangkat daerah, lembaga usaha, dan relawan. 

Konservasi Ekologi Kepulauan Seribu

Pengelolaan Risiko Bencana Daerah

Gambar 2.38 Taman Mangrove Muara Angke

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Air bersih merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan berangkat dari 

hal tersebut, Pemprov DKI berusaha untuk melakukan pembangunan agar 

seluruh warga Jakarta dapat menikmati air bersih. Terkait isu pengelolaan 

air bersih di Jakarta diharapkan menjadi tanggung jawab dari Dinas 

Sumber Daya Air (DSDA), namun karena di masa - masa sebelumnya 

lingkup tanggung jawab DSDA adalah penanganan banjir. Maka pada 

periode pemerintahan saat ini, diberikan penugasan baru kepada DSDA 

yaitu untuk menangani air bersih bersih maupun air limbah. Sebelumnya, 

urusan pengelolaan air bersih hanya dikelola oleh BUMD PAM Jaya, namun 

seharusnya, hubungan antara DSDA dan PAM dimaknai sebagai regulator 

dan operator, dimana DSDA sebagai wakil Pemprov DKI Jakarta untuk 

memastikan kepentingan akan air bersih dapat terpenuhi. Sinergi antara 

kedua instansi ini yang kemudian didorong oleh TGUPP dalam bidang 

penyediaan air bersih.

Terdapat tiga hal yang dilakukan Pemprov DKI untuk menyediakan air bersih 

kepada masyarakat, yaitu pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum 

(SPAM), pembangunan kios air, serta pembangunan Sea Water Resource 

Osmosis (SWRO) untuk menyediakan air bersih ke masyarakat. Terkait 

capaian di tahun 2020, terjadi banyak pembangunan yang tertunda akibat 

Pandemi COVID-19 karena selain pada COVID-19, fokus APBD dan DSDA 

adalah masih pada penanganan banjir. 

Selain banjir, Tim juga mendorong untuk membuat rencana kontingensi 

untuk rencana penanganan bencana lain, antara lain adalah gempa bumi, 

terutama terkait ketahanan bangunan gedung yang ada di Jakarta dalam 

menghadapi gempa. Namun, karena terjadinya pandemi COVID-19, Tim 

kemudian mendorong diprioritaskannya kajian mengenai rencana kontigensi 

pandemi COVID-19. Karena bersifat darurat, saat ini rencana kontingensi 

pandemi sudah selesai disusun dan sudah ditetapkan menjadi regulasi. 

Sementara itu, rencana kontingensi banjir masih dalam tahap perbal dan 

rencana kontingensi bencana lainnya masih dalam tahap perencanaan.

Penyediaan Air Bersih
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Solusi paling ideal terkait penyediaan air bersih di Jakarta adalah dengan 

membangun SPAM, terutama bagi warga yang berasal dari ekonomi 

menengah ke bawah dan belum terlayani oleh jaringan air bersih. Namun 

untuk membangun SPAM, dibutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang 

cukup lama. SPAM sendiri terdiri dari pabrik pengolahan air dari air sungai 

menjadi air bersih dan pipa - pipa yang langsung ke rumah warga. Semakin 

besar ukuran SPAM yang dibangun, semakin besar pula anggaran yang 

dibutuhkan dan juga koordinasi yang dilakukan oleh pihak lain. 

Terdapat beberapa jenis kategori SPAM sesuai dengan ukurannya. 

Yang pertama adalah SPAM Regional, yang antara lain adalah SPAM 

Jatiluhur, SPAM Jatiluhur 2 atau Juanda, dan SPAM Karian. SPAM regional 

memiliki besar kapasitas mencapai 5.000 liter/second (lps) yang dapat 

melayani 500.000 - 700.000 orang. Terkait dalam hal ini pendanaan 

pembangunannya bergantung pada Pemerintah Pusat di Kementerian 

PUPR. Tapi DKI Jakarta akan menjadi konsumen dari air hasil SPAM tersebut, 

sehingga hingga saat ini Pemprov terus melakukan koordinasi dengan 

Kementerian PUPR terkait progres dari pembangunan SPAM tersebut. 

Di bawah SPAM Regional, Jakarta telah memiliki SPAM dengan kapasitas 

yang lebih kecil yaitu SPAM Buaran milik PAM Jaya yang kapasitasnya 

adalah 3.000 lps dan direncanakan untuk dilakukan pembangunan SPAM 

Buaran 3 dengan kapasitas 3.000 lps. 

Yang terakhir adalah pembangunan SPAM komunal seperti SPAM 

Mookervart, Pesanggrahan, dan Hutan Kota. SPAM ini memiliki kapasitas 

sebesar 500 - 700 lps dan bisa melayani 1 kecamatan. Pembangunan 

SPAM komunal ini lebih bersifat spesifik untuk di tempat - tempat yang 

belum dilayani oleh jaringan PAM dan pengurusannya relatif lebih mudah 

karena dibangun dan dikelola sendiri oleh Pemprov DKI. Capaian di 2020 

terkait pembangunan SPAM komunal adalah pada SPAM Hutan Kota pipa 

transmisi dan distribusi telah terpasang dan saat ini dalam tahap trial 

apakah beroperasi dengan baik, sementara itu pada SPAM Mookervart, telah 

dilakukan ground breaking pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air) 

yang akan melayani Rusun Daan Mogot.

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Gambar 2.39 Contoh Kios Air

Karena pembangunan SPAM saat ini 

masih berproses, maka untuk solusi 

jangka pendek dihadirkan titik titik 

distribusi air yang lebih dekat harga 

lebih murah dan resmi milik PAM 

dan DKI Jakarta. Hal ini dilakukan 

agar warga kampung yang belum 

dilayani jaringan air bersih tetap 

mendapatkan akses terhadap air 

bersih. Selama ini untuk kebutuhan 

air banyak warga yang harus 

membeli air dari tangan kedua yang 

menjual dengan harga yang jauh 

lebih mahal dibandingkan harga asli 

dari PAM Jaya. Sementara jika telah 

terlayani oleh jaringan PAM, biaya 

yang dikeluarkan akan lebih murah. 

Dengan adanya kios air, warga jadi 

lebih banyak mempunyai pilihan 

untuk mendapatkan air bersih. 

Target awal pembangunan kios 

air di tahun 2020 adalah untuk 

dibangun sebanyak 200 Kios Air 

oleh kerjasama antara PAM Jaya 

dan DSDA, namun karena refokusing 

anggaran, pembangunan untuk 

tahap pertama direncanakan untuk 

dibangun 75 kios air oleh PAM 

Jaya. Saat ini tengah dilakukan 

pembangunan terhadap 42 kios 

air di wilayah kelurahan Kalideres, 

Pegadungan, Semanan, Kosambi, 

Jatinegara, Penggilingan, Rawa 

Bambu, dan Kapuk Muara. 

Sementara sisanya masih dalam 

proses Detailed Engineering Design 

(DED) dan Rancangan Anggaran 

Biaya (RAB). Pembangunan ini 

direncanakan untuk diteruskan 

hingga akhir tahun 2020.
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Di wilayah Kepulauan Seribu dan pesisir dapat digunakan Sea Water 

Resource Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Resource Osmosis (BWRO) 

untuk mendapatkan air bersih dengan menyaring air laut menjadi air 

mineral. Saat ini 10 dari 11 pulau di Kepulauan Seribu sudah tersambung 

dengan SWRO dan masih tetap dikembangkan. Sementara itu di Pulau 

Sebira yang belum terpasang, direncanakan untuk dibangun di tahun 2021.  

Selain capaian pembangunan fisik, terdapat target yang berupa finalisasi 

beberapa Pergub maupun Perda yang dapat mempermudah pergerakan 

DSDA maupun PAM untuk tujuan pembangunan fasilitas air bersih. Satu 

- satunya Pergub yang didorong oleh Tim dan berhasil ditandatangani 

adalah Pergub Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata cara penyambungan 

dan pemakaian air minum, yang mana melingkupi satu perubahan penting 

terkait wewenang PAM Jaya dalam melakukan pemasangan pipa. Jika 

sebelumnya PAM Jaya hanya dapat melakukan pemasangan pipa di 

wilayah yang legal dan memiliki izin kepemilikan tanah seperti perumahan 

dan perkantoran, namun saat ini PAM juga dapat melakukan pemasangan 

pipa di wilayah - wilayah permukiman yang belum memiliki izin 

seperti perkampungan. 

Capaian lainnya di tahun 2020 adalah proyek pembangunan IPA Waduk 

merupakan salah satu proyek prioritas yang mendapatkan dana pinjaman 

PEN, yaitu sebanyak Rp14 miliar di tahun 2020 dan direncanakan sebesar 

Rp84 miliar telah dialokasikan untuk tahun 2021. Penggunaan dana PEN 

ini akan didorong untuk di membangun IPA Waduk di wilayah Jakarta 

Utara dan Jakarta Barat yang hingga saat ini belum memiliki pipa jaringan 

PAM. Melalui skema ini, yang akan melayani jaringan air bersih kepada 

warga adalah DSDA. Saat ini tengah dibangun Pompa Ancol dan Tomang 

menggunakan dana PEN yang juga terus dilakukan pemantauan oleh Tim. 

Selain pembangunan fisik, dana PEN juga diusulkan untuk pengadaan IPA 

mobile yang dapat digunakan dalam keadaan darurat.

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Wilayah perkampungan di kota merupakan area permukiman yang memiliki 

cara hidup dan karakteristik yang sama dengan perkampungan di pedesaan, 

yang terpreservasi dengan unik dengan penyesuaian konteks urban. 

Masyarakat yang hidup di perkampungan juga memiliki peran penting 

untuk mendukung kota baik secara sosial, ekonomi, maupun kultural. 

Namun, kampung yang mayoritas dihuni oleh warga yang sebagian besar 

berpenghasilan rendah dan berasal dari pedesaan sering disalahpahami 

sebagai kawasan terbelakang yang membuatnya mendapatkan berbagai 

diskriminasi. Akibatnya, kawasan ini tidak terlayani infrastruktur dasar dan 

fasilitas umum dengan baik dan pada periode pemerintahan sebelumnya, 

justru dilakukan penggusuran paksa terhadap beberapa kampung. Oleh 

sebab itu, saat ini sesuai dengan visi Gubernur untuk menjadikan Jakarta 

kota yang maju dengan warga yang bahagia dan sejahtera pembangunan 

yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah secara menyeluruh bagi semua 

warga DKI, yaitu tidak hanya pembangunan infrastruktur di pusat kota tapi 

hingga ke area perkampungan. Pembangunan untuk memberikan keadilan 

ruang dan sosial di area perkampungan ini dilakukan melalui program 

penataan kampung.

Secara umum, kebijakan penataan kampung dibagi menjadi dua bagian: 

penataan kampung-kampung yang tergolong kumuh melalui program 

Community Action Plan (CAP) maupun Collaborative Implementation 

Program (CIP) atas 242 RW yang tergolong kumuh, dan penataan kampung 

atas 22 kampung prioritas.

Target Pemprov di tahun 2020 terkait penataan kampung prioritas 

adalah fokus terhadap penataan Kampung Akuarium. Latar belakang 

dari penataan kampung tersebut adalah karena dilakukan penggusuran 

pada tahun 2016 dan warga melakukan tuntutan terhadap Pemprov DKI 

Jakarta ke pengadilan, hingga akhirnya Gubernur mengeluarkan Kepgub 

Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas pelaksanaan Penataan 

Kampung dan Masyarakat, dimana Kampung Akuarium menjadi salah satu 

lokasi yang akan dilakukan penataan. Progres di tahun ini adalah telah 

dilakukan groundbreaking oleh Gubernur pada 17 Agustus 2020. 

Kampung Susun Akuarium merupakan kampung susun pertama yang 

dibangun dan diharapkan menjadi prototype bagi penataan kampung di 

Jakarta kedepannya.

Penataan Kampung 
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Kampung susun ini akan terdiri dari 5 tower setinggi 5 lantai dengan total 

241 unit, dengan desain arsitektur yang memberi ruang kepada pola hidup 

dan karakter masyarakat kampung meskipun mereka akan hidup dalam 

sebuah bangunan vertikal. Pada setiap lantai disediakan ruang komunal dan 

area lantai satu setiap gedung disediakan untuk aktivitas kolektif warga. 

Area Kampung Susun Akuarium dilengkapi dengan taman dan ruang hijau, 

lapangan olahraga, mushola, pengelolaan sampah dan limbah, dan fasilitas-

fasilitas lainya untuk menunjang kehidupan warga. Untuk menunjang 

kehidupan ekonomi warga Kampung Akuarium, juga disusun rencana 

pengembangan pariwisata berbasis komunitas, membuat Akuarium menjadi 

sebuah ‘Maritime Tourism Kampung’.

Pencapaian lainnya terkait penataan kampung adalah pembangunan 

kembali Kampung Bukit Duri. Latar belakang dari penataan kampung 

ini adalah penggusuran yang dilakukan untuk normalisasi sungai oleh 

Pemerintah Pusat, kemudian warga menggugat ke pengadilan dan 

dimenangkan oleh pengadilan. Hasil tersebut mengharuskan Pemprov DKI 

Jakarta untuk mengganti kerugian kepada warga. Progres saat ini untuk 

Kampung Bukit Duri sedang dalam tahap penentuan lokasi pembangunan 

kampung dan proses perizinan. Kampung susun ini akan direncanakan untuk 

dibangun kembali pada kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo 

Gadung pada lahan lebih kurang seluas 5.000 m².

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Gambar 2.40 Rancangan Kampung Akuarium

Sumber: Dokumen TGUPP
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Di samping itu, pada tahun ini juga dimulai proses penyusunan perencanaan 

bagi pembangunan Kampung Susun Kunir. Untuk kampung-kampung 

prioritas di kawasan Muara Angke, pada tahun ini disusun draft Panduan 

Rancang Kota (PRK) Kawasan Muara Angke yang saat ini tengah memasuki 

proses pengesahan, dimana PRK tersebut mewadahi zonasi tata ruang 

bagi area-area permukiman kampung. Lebih lanjut, pada tahun ini juga 

diselesaikan Naskah Akademis Reforma Agraria oleh Tim Penggerak Gugus 

Tugas Reforma Agraria (GTRA) atas tujuh kampung prioritas (Kampung 

Tongkol, Kerapu, Lodan, Akuarium, Walang, Kunir, Bukit Duri), yang akan 

menjadi landasan akademis bagi perumusan kebijakan terkait permasalahan 

hak atas tanah yang dihadapi oleh kampung-kampung tersebut. 

Adapun program CAP-CIP merupakan sebuah program penataan atas 

kampung-kampung yang tergolong kumuh dengan perencanaan yang 

dilaksanakan secara partisipatif. Melalui program ini, dilakukan perbaikan-

perbaikan infrastruktur dasar dan fasilitas umum yang belum memadai pada 

kampung-kampung tersebut. Pada tahun 2020 ini, ditargetkan pelaksanaan 

penataan atas 93 RW. Akan tetapi, pelaksanaan program di tahun ini 

terpaksa tertunda akibat kontraksi APBD yang terjadi dikarenakan krisis 

pandemik COVID-19.

Permasalahan umum yang ada di wilayah perkampungan adalah terkait 

sanitasi, seperti tidak tersedianya air bersih dan sistem pembuangan 

limbah yang buruk, hal tersebut kemudian juga berdampak terhadap 

kesehatan warga kampung. Terjadinya pandemi COVID-19 saat ini, menuntut 

masyarakat untuk dapat mengubah gaya hidup untuk menjadi lebih bersih 

karena pencegahan dan penanggulangan COVID-19 lekat dengan upaya 

menjaga sanitasi. Namun, karena keadaan APBD yang terkontraksi, realisasi 

rencana pembangunan yang telah disusun menjadi terhambat. Untuk 

mengupayakan agar pembangunan kampung dapat tetap dilaksanakan, 

Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk berkolaborasi untuk 

mewujudkan peningkatan kualitas permukiman kampung agar lebih sehat. 

Terkait dengan hal ini Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan KSBB 

Permukiman dengan dimana kolaborator dapat berkolaborasi dalam 

memenuhi kebutuhan warga yang dihasilkan dari produk Community 

Action Plan (CAP). CAP merupakan terjemahan dari kebutuhan masyarakat 

setempat secara bottom up. Kebutuhan tersebut antara lain sanitasi, ruang 

terbuka hijau, dan beautifikasi.

KSBB Permukiman 
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Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun dan menyempurnakan 

platform kolaborasi, sekaligus menjajaki berbagai kolaborator yang memiliki 

ketertarikan untuk membantu penataan permukiman di Jakarta.

C. HIKMAH YANG DAPAT DIPETIK

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

Relaksasi berbagai kebijakan menunjukkan bahwa birokrasi yang panjang dan 

memakan waktu dapat disederhanakan bagi warga Jakarta untuk mendapatkan 

perizinan maupun ikut serta dalam program Pemerintah, seperti penerbitan IUMK 

dan persyaratan pendaftaran KJP Plus. Selama ini warga mengeluhkan mengenai 

proses birokrasi pemerintahan yang panjang dan dokumen persyaratan yang 

rumit. Pandemi COVID-19 yang harus membatasi mobilitas dan kontak sosial 

warga Jakarta membuka kesempatan bagi Pemprov DKI untuk melakukan 

reformasi birokrasi dalam hal efektivitas birokrasi. 

Digitalisasi merupakan kunci dapat berjalannya kehidupan sehari - sehari, 

termasuk jalannya pemerintahan. Baik Gubernur dan TGUPP telah memiliki 

visi akan Jakarta menjadikan sebagai ‘Kota Pintar’ yang terhubung dengan 

akses digital sejak sebelum pandemi COVID-19 menyerang. Dengan adanya 

pandemi, kebutuhan akan digitalisasi semakin besar dan justru memaksa pihak 

- pihak yang awalnya konservatif terhadap penggunaan teknologi digital untuk 

menggunakan hal tersebut dan meningkatkan urgensi target Jakarta untuk 

menjadi digitally advanced city. 

Beberapa kegiatan pembangunan yang telah lama direncanakan dan saat 

ini justru menjadi prioritas. Salah satunya adalah kolaborasi bike sharing dan 

pembangunan jalur sepeda. Gubernur telah lama merencanakan agar Jakarta 

menjadi kota yang ramah pejalan kaki dan warga lebih memilih menggunakan 

transportasi umum dan ramah lingkungan seperti sepeda untuk mobilitas 

sehari - hari. Animo masyarakat yang besar terhadap penggunaan sepeda saat 

pandemi saat ini dimanfaatkan sebesar - besarnya oleh Pemprov DKI untuk 

membangun fasilitas penunjang yang dapat memberikan kenyamanan dan 

keamanan untuk bersepeda di Jakarta, dengan harapan dapat mendorong warga 

Jakarta untuk lebih memilih sepeda untuk mobilitas sehari - hari.

Bidang Ekonomi & Percepatan Pembangunan

D. STRATEGI PENCAPAIAN

E. AGENDA KE DEPAN

Transformasi penugasan TGUPP membuat Tim dapat lebih fokus dalam 

menangani isu - isu prioritas tanpa harus meninggalkan kegiatan lainnya. 

Penugasan tersebut membuat Tim menjadi lebih tanggap untuk berinovasi dan 

dalam mempersiapkan terhadap pola pikir yang berorientasi pada masa depan. 

Alternatif pelaksanaan pembangunan dengan skema kolaborasi.  KSBB 

merupakan bukti konkrit bahwa Jakarta sudah memulai untuk mewujudkan 

City 4.0 dalam mengikutsertakan warganya untuk turut ikut serta dalam 

melakukan pembangunan. 

Kolaborasi dengan peneliti dan lembaga - lembaga terpercaya terkait kebijakan 

penanggulangan COVID-19. Usaha Jakarta untuk menekan kasus aktif COVID-19 

harus didasari oleh pendekatan saintifik, hal ini dilakukan agar Pemprov DKI tidak 

mengambil kebijakan yang salah terkait penanganan COVID-19. Walaupun terkait 

beberapa kebijakan harus melalui izin dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, 

Pemprov DKI telah memiliki sumber yang akurat dan terpercaya sebagai dasar 

untuk mengambil kebijakan.

Melanjutkan pembangunan yang tertunda akibat refokusing anggaran dan 

melakukan evaluasi terhadap beberapa rencana pembangunan dengan melihat 

urgensi dan proyeksi jumlah APBD. 

Implementasi program - program PEN untuk kembali membangun Jakarta pasca 

COVID-19. Selain upaya dalam penanggulangan COVID-19, revitalisasi ekonomi 

merupakan hal penting lainnya yang diprioritaskan oleh Pemprov DKI. Sehingga, 

walaupun belum ada kepastian mengenai kapan solusi dari COVID-19 ditemukan, 

kebijakan pemulihan ekonomi harus diimplementasikan sejak saat ini, agar 

ekonomi dapat mengalami perbaikan tanpa harus menunggu sampai pandemi 

benar - benar reda. 

Pengawalan terhadap proyek - proyek yang didanai menggunakan pinjaman PEN 

dari Pemerintah Pusat. Karena Pinjaman PEN adalah yang pertama kali diberikan 

pada periode pemerintahan ini dan jumlahnya yang sangat besar menjadi 

perhatian banyak orang di Indonesia, maka harus dilakukan pengawalan ketat 

mengenai proses pembangunan proyek - proyek prioritas tersebut agar berjalan 

sesuai dengan rencana yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
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03. BIDANG 
PENGELOLAAN PESISIR

DAFTAR ISI Program Kerja

Reklamasi Teluk Jakarta

Proyek Perluasan Kawasan Ancol 

Institusionalisasi Dokumen Pengelolaan Pesisir

Pengelolaan Hutan Mangrove

132

132

134

137

Prioritas kebijakan Gubernur terhadap wilayah pesisir adalah melaksanakan 

pengelolaan kawasan pesisir Teluk Jakarta melalui penyusunan kebijakan dan 

agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta, termasuk pengelolaan Pantai 

Maju Bersama sebagai hasil dari program reklamasi. Prioritas ini disusun 

dengan dasar pemikiran bahwa Wilayah Teluk Jakarta memiliki peran penting 

secara ekonomi, ekologi, sosial dan budaya, yang juga berkontribusi signifikan 

pada perkembangan Ibu Kota Indonesia, namun demikian juga menjadi salah 

satu wilayah yang memiliki permasalahan lingkungan dan sosial ekonomi 

yang cukup berat di Jakarta, hal ini kemudian menjadi perhatian Gubernur 

untuk memajukan wilayah pesisir seperti dengan wilayah lainnya di Jakarta. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Bidang Pengelolaan Pesisir atau Komite 

Pesisir melakukan berbagai kajian terkait penataan wilayah tersebut. Kajian - 

kajian tersebut dilakukan agar penataan yang dilakukan harus dengan tepat 

menangani segala permasalahan yang ada, namun juga memikirkan dampak 

lingkungan di wilayah tersebut. 

Mengacu pada Pergub Nomor 16 Tahun 2019, fungsi dari Komite Pesisir adalah: 

Mandat khusus dari Komite Pesisir adalah Kegiatan Strategis Daerah no. 53, 

yaitu Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana 

kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit 

lingkungan pulau reklamasi. 

Secara sederhana tugas dari Komite Pesisir adalah memberikan masukan 

kepada Gubernur terkait pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, ramah 

lingkungan, dan memanusiakan manusia di wilayah pesisir, khususnya nelayan. 

Dari hal tersebut Komite Pesisir mendapatkan penugasan secara khusus, yang 

utama adalah menghentikan reklamasi dan penyusunan kebijakan kebijakan 

dan tata kelola di wilayah pesisir. Masukan dari Komite pesisir lebih kepada 

menyediakan kajian strategis mengenai analisis kebijakan dan substansi 

dibalik pembangunan di kawasan  dibandingkan pengawalan pembangunan 

infrastruktur di wilayah pesisir. 

Bidang Pengelolaan Pesisir

A. PROFIL BIDANG

melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam 

pengelolaan pesisir;

memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam pengelolaan pesisir; 

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur 

dalam pengelolaan pesisir; 

menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan 

kebijakan Gubernur dalam pengelolaan pesisir;

melaksanakan tugas oleh yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

a.

b.

c.

d.

e.
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B. PROGRAM KERJA

Bidang Pengelolaan Pesisir

REKLAMASI TELUK JAKARTA 

PROYEK PERLUASAN KAWASAN ANCOL 

Penghentian reklamasi sendiri sudah diselesaikan di tahun 2018 dan saat ini 

dilanjutkan dengan penetapan zonasi di pulau yang sudah terbangun yang 

masih dalam proses dengan penerima mandat pengelolaan, yaitu PT. Jakpro. 

Diskusi mengenai pembangunan pulau terbangun ini biasanya dilakukan secara 

tatap muka. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, semua diskusi terkait 

dilakukan secara daring. 

Salah satu target kerja dari Komite Pesisir di tahun 2020 ini adalah 

memfasilitasi dilakukannya kajian safeguard lingkungan dan sosial terkait 

rencana proyek perluasan Taman Impian Ancol. Dalam hal ini Komite 

bekerjasama dengan Bidang Percepatan Pembangunan telah melakukan dan 

memfasilitasi pertemuan - pertemuan dengan para pemangku kepentingan, 

termasuk pemrakarsa program, concerned citizen (lembaga - lembaga non 

pemerintah) dan akademisi yang memiliki perhatian dan isu kerja utama dalam 

bidang pembangunan wilayah pesisir DKI yang telah dilakukan sepanjang 

tahun 2020, sejak sebelum diterapkannya PSBB pertama. Pertemuan ini 

bertujuan memberikan informasi dan menjaring masukan dari para pemangku 

kepentingan, khususnya masyarakat yang potensial akan terdampak dan pihak 

- pihak yang dapat berkontribusi sebagai bagian dari persiapan penyediaan 

akses informasi dan akses partisipasi dalam proses perencanaan proyek 

perluasan wilayah Ancol. 

Walaupun inisiatif ini terdampak oleh pandemi COVID-19, pertemuan - 

pertemuan yang telah dilakukan menghasilkan beberapa temuan dan 

kesepakatan yang menunjukkan bahwa proses perencanaan program 

perluasan wilayah Ancol harus dikawal secara ilmiah melalui 6 kajian teknis 

yang kemudian dituangkan dalam Kepgub Nomor 273 Tahun 2020 tentang Izin 

Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas Lebih 

Kurang 35 Hektar dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 

Lebih Kurang 120 Hektar. 

Bidang Pengelolaan Pesisir

Sumber: Kepgub Nomor 237 Tahun 2020

Gambar 3.1 Rancangan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan

Kajian - kajian ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara ilmiah dan 

komprehensif kelayakan lingkungan dan sosial dari proyek tersebut 

berdasarkan Kepgub Nomor 273 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

kajian penanggulangan banjir yang terintegrasi;

kajian dampak pemanasan global;

kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan; 

kajian perencanaan infrastruktur/prasarana dasar;

analisa mengenai dampak lingkungan; dan

kajian lain yang diperlukan.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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Gambar 3.2 Isu - isu strategis Pesisir Jakarta

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah melaksanakan sepuluh pertemuan pra 

kajian dengan maksud menyediakan informasi dan mendapatkan masukan 

dari para pihak untuk berpartisipasi dalam enam kajian sesuai dengan Kepgub 

Nomor 273 Tahun 2020 yang akan dilakukan. 

INSTITUSIONALISASI DOKUMEN PENGELOLAAN PESISIR

Komite Pesisir juga bertugas untuk menyusun draft dokumen pedoman 

pengelolaan wilayah pesisir yang telah diselesaikan di akhir tahun 2019. 

Dokumen tersebut memuat kajian - kajian isu - isu strategis yang dihadapi 

di wilayah pesisir DKI Jakarta dan tawaran konsep - konsep pengelolaan 

pembangunan di wilayah tersebut. 

Sumber: Dokumen Komite Pesisir

Bidang Pengelolaan Pesisir

Oleh sebab itu visi dari penataan wilayah pesisir adalah untuk membangun 

wilayah pesisir menjadi permukiman yang lebih baik, memiliki ruang terbuka 

publik, mengembangkan dermaga dan pelabuhan, dengan tetap menjaga 

keanekaragaman hayati yang ada di wilayah pesisir. 

Skema pengembangan wilayah pesisir juga menggunakan paradigma City 4.0 

dimana Pemprov DKI Jakarta sebagai kolaborator berkolaborasi dengan 

masyarakat sebagai co-creator, yang berarti masyarakat turut serta dalam 

penyelesaian masalah yang ada di pesisir. Sampai laporan ini ditulis, dokumen 

ini diharapkan untuk dapat di institusionalisasi menjadi Peraturan Gubernur 

di tahun 2020. 

Gambar 3.3 Konsep dan Rancangan Penataan Kawasan Pesisir

Sumber: Dokumen Komite Pesisir
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Boks 3.1 Konsep Penataan Pesisir

KONSEP PENATAAN PESISIR⁴

Sumber: beritajakarta.id

Interkoneksi akses: pengembangan jalur transportasi publik dan pribadi untuk 

menghubungkan jalur utama, sekunder dan tersier yang dapat dicapai dengan mudah 

untuk kepentingan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah, disamping untuk 

membuka akses ke arah pesisir.

Penambahan luas dan peningkatan kualitas pantai publik: memberi proporsi yang 

seimbang antara area publik dan peruntukan lain di pesisir Jakarta dengan adanya 

penambahan pantai publik.

Pengelolaan persampahan dan sanitasi: untuk menekan tingkat pencemaran lingkungan.

Perbaikan ekosistem pesisir (kualitas air serta pemulihan keragaman biota): 

untuk mendukung dan menjaga keseimbangan ekosistem di Kawasan Pesisir Jakarta 

yang mana menjadi kawasan pendukung yang memiliki keanekaragaman hayati baik 

flora maupun fauna.

Permukiman pesisir layak huni: penataan permukiman dengan pengelolaan yang mandiri 

melalui prinsip kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga, dengan memperhatikan 

hal-hal, seperti kualitas ruang meningkat, sistem utilitas lebih efisien ditata, suplai air 

bersih tercukupi, air limbah dikelola dengan baik, ruang serapan air hujan meningkat. 

Contohnya adalah penataan Kampung Akuarium.

Penataan pelabuhan dan dermaga: Terdapat alur pelayaran yaitu Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Muara Angke dan jalur sirkulasi pelabuhan yakni pelabuhan yang melintasi 

tanggul. Titik lokasi pelabuhan penumpang yaitu PPN Muara Angke dan Marina Ancol; 

titik lokasi pelabuhan barang yaitu Pelabuhan Tanjung Priok; titik lokasi pelabuhan 

perikanan yaitu TPI Kamal Muara, PPN Muara Angke, PPS Nihzam Zachman, TPI Pasar 

Ikan, dan TPI Cilincing.

Penataan tanggul pesisir dengan melakukan review dan penataan terkait fungsi dan 

desain tanggul yang sesuai dengan tujuan pengamanan pesisir dan tata air kota. 

Perencanaannya harus komprehensif dan terintegrasi dengan rencana drainase dari 

hulu-hilir, barat-timur, utara-selatan. Penataan tanggul pesisir adalah sebagian dari 

pengelolaan tata air di daerah pesisir. Hal ini perlu dilengkapi dengan penataan sistem 

polder di wilayah pesisir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

⁴ Iskandar, Rezky Aprilia. Wajah Baru Pesisir Jakarta, “Upaya Pemulihan Lingkungan Teluk Jakarta dan Tingkatkan 

   Keadilan Sosial”, beritajakarta.id, 24 Januari 2020, diakses 16 November 2020, https://jakarta.go.id/artikel/

   konten/5975/wajah-baru-pesisir-jakarta-upaya-pemulihan-lingkungan-teluk-jakarta-dan-tingkatkan-

   keadilan-sosial. 
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PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

Mengenai kegiatan lainnya seperti kegiatan pembangunan dan pengelolaan 

kawasan Hutan Mangrove juga tetap berjalan ditengah pandemi. Sesuai 

dengan hasil kajian Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta 

dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang dilakukan pada 

tahun 2019 adalah untuk dilakukannya program Mangrove Ecosystem 

Restoration Alliance (MERA) yang juga berkolaborasi dengan beberapa 

pihak untuk mengembalikan fungsi dari ekosistem mangrove. Di tahun 2020, 

komitmen kolaborasi tersebut dimulai dengan membangun beberapa fasilitas 

di Suaka Margasatwa Muara Angke. 

Pengaruh pandemi COVID-19 pada kinerja Komite adalah terjadi sedikit 

penundaan dari aktivitas teknis terkait target yang sudah direncanakan 

karena adanya pergeseran prioritas dari kegiatan yang fokus dalam bidang 

pesisir menjadi ikut serta dalam membaca dan memberikan masukan terhadap 

kebijakan - kebijakan Pemerintah Provinsi terkait upaya penanggulangan 

COVID-19 di Jakarta. Seperti Keputusan Gubernur tentang PSBB dan 

Keputusan Gubernur tentang masker. 

 

Proses membantu perumusan kebijakan penanggulangan COVID-19 

berlangsung pada bulan Maret, April, Mei. Setelah itu prioritas Komite 

kembali ke tugas yang berhubungan dengan pesisir. Sebelum pandemi, tingkat 

partisipasi publik atau interaksi Komite dengan warga secara langsung 

merupakan salah satu yang tertinggi diantara bidang TGUPP dan hal ini 

merupakan salah satu kekuatan dari Komite. Warga bisa langsung bertemu 

untuk menyampaikan masukan dan keluhan kepada Komite. Setelah pandemi, 

hal - hal tersebut disampaikan melalui aplikasi Whatsapp.

C. HIKMAH YANG DAPAT DIPETIK
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Mengenai hambatan yang terjadi karena COVID-19 bisa dikatakan ada, 

namun masih dapat diatasi. Yang paling terdampak adalah kegiatan untuk 

bertemu langsung dengan kelompok masyarakat dengan jumlah besar karena 

harus dihentikan secara total dan beralih ke pertemuan secara daring. Komite 

menyadari bahwa ada keunggulan dari pertemuan tatap muka dibandingkan 

pertemuan melalui daring. Salah satunya ada pihak - pihak yang perlu untuk 

berdiskusi secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi, 

namun ketika diskusi dilakukan secara daring pihak tersebut tidak bisa 

memberikan informasi yang sama. 

D. STRATEGI PENCAPAIAN

Komite tidak menemukan masalah terkait perumusan kebijakan penanggulangan 

COVID-19 maupun kebijakan terkait pengelolaan pesisir, karena hal - hal tersebut 

dapat didiskusikan menggunakan aplikasi teknologi Whatsapp dan Zoom. 

Penggunaan teknologi informasi mempermudah kerja dan kinerja dari Komite 

Pesisir. Melalui aplikasi tersebut, seluruh diskusi, dokumen terkait dan pembagian 

kerja dilakukan, selanjutnya hasil pekerjaan masing - masing diunggah melalui 

aplikasi dan dikompilasi menjadi masukan yang komprehensif yang dikirimkan 

kepada Gubernur dan Ketua TGUPP. 

Di masa pandemi ini, Komite Pesisir tetap menjalankan tugas dan fungsi dalam 

pengelolaan pesisir dan khususnya tentang public engagement, baik yang 

berupa dukungan pelaksanaan atau sebaliknya, untuk memperkuat kebijakan 

yang sudah diambil dan akan diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bidang Pengelolaan Pesisir

E. AGENDA KE DEPAN

Pra kajian dan kajian perluasan Ancol 

yang harus diselesaikan oleh Komite 

Pesisir yang sudah tertuang di Pergub 

Nomor 273 Tahun 2020.

Pengawalan gugatan - gugatan 

terkait pulau - pulau tidak terbangun 

yang dibatalkan. Hal ini berupa 

pendampingan terhadap biro hukum 

untuk berproses di dalam 

gugatan tersebut. 

Institusionalisasi dokumen pedoman 

pengelolaan pesisir menjadi 

Peraturan Gubernur. 

Pengawalan Perda RZP3K 

(Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau - Pulau Kecil) yang hingga saat 

ini masih berproses dan diharapkan 

untuk selesai pada tahun 2021. 
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04. BIDANG HUKUM &
PENCEGAHAN KORUPSI
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Proses pelayanan publik dan pembangunan yang efisien serta berkelanjutan 

harus didasarkan pada pelaksanaan tata kelola yang baik dan didasarkan 

pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, Pemprov DKI 

Jakarta secara serius mengedepankan fungsi hukum sebagai penopang utama 

sekaligus payung bagi seluruh aktivitas pelayanan masyarakat.  Lebih lanjut, 

langkah penegakan hukum ini juga diikuti dengan semangat anti korupsi, 

sebuah penyakit sosial yang cukup parah menjangkiti negara kita ini dan 

menghambat kemajuan dan membawa dampak negatif ke seluruh aspek 

kehidupan masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut di atas, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi 

TGUPP hadir guna memastikan semangat tersebut dapat terimplementasi 

dengan baik dan efektif. Kehadiran Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi 

bertujuan untuk memastikan justifikasi hukum serta penegakan prinsip keadilan 

di seluruh sendi-sendi pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat pada 

lingkup Provinsi DKI Jakarta.

Secara spesifik, fungsi Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi dirinci pada 

pasal 11 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2019 tentang Tim 

Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, yaitu:

A. PROFIL BIDANG

Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam rangka 

penanganan permasalahan hukum dan pencegahan korupsi;

Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam rangka pelaksanaan 

penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan 

dan regulasi;

Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan permasalahan hukum 

dan pencegahan korupsi;

Menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam 

pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam rangka harmonisasi regulasi 

dan pencegahan korupsi;

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur; dan

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada Gubernur.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Bidang Hukum & Pencegahan Korupsi
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Lebih jauh, fungsi tersebut dimaksudkan untuk menepati Janji Gubernur 

Anies Baswedan dalam pengembangan kinerja dan tata kelola pemerintahan 

untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95%, mendapatkan opini wajar 

tanpa pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 

80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 

menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki 

manajemen aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta.

Pembangunan sistem pencegahan korupsi;

Peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara;

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi;

Peningkatan layanan pengaduan korupsi;

Pengawalan kasus hukum;

Harmonisasi produk hukum; dan

Penugasan lainnya.

Terbangunnya sistem pencegahan korupsi;

Peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN);

Partisipasi publik dan ASN dalam pencegahan korupsi;

Penugasan strategis lainnya;

Pengawalan kasus hukum; dan

Harmonisasi produk hukum.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

B. PROGRAM KERJA

Sesuai dengan fungsi dan tujuan pembentukannya, Bidang Hukum dan 

Pencegahan Korupsi memiliki 7 (tujuh) sasaran utama, yaitu:

Merujuk kepada 7 (tujuh) sasaran tersebut di atas, Bidang Hukum dan 

Pencegahan Korupsi memfokuskan kepada 6 (enam) kegiatan utama yang 

menjadi program kerja pada tahun 2020 ini. Kegiatan tersebut meliputi:

Secara detail keenam kegiatan tersebut di atas terbagi menjadi dua kelompok 

bidang kerja yaitu sasaran bidang hukum untuk angka satu sampai dengan 

empat, dan sasaran bidang pencegahan korupsi bagi nomor lima sampai 

dengan enam.

Bidang Hukum & Pencegahan Korupsi

1. TERBANGUNNYA SISTEM PENCEGAHAN KORUPSI

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, salah satu unsur 

penegakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memastikan 

sistem yang berjalan bebas dari praktik korupsi. Pada konteks ini, Bidang 

Hukum dan Pencegahan Korupsi melaksanakan pendampingan bagi Dinas 

Pendidikan untuk penyempurnaan sistem pengawasan yang terpadu melalui 

sistem RKAS dan SIAP BOS. Implementasi kebijakan ini akan memudahkan 

Dinas Pendidikan untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi 

terkait rencana anggaran dan belanja sekolah. Pada tahap pertama, sistem 

ini digunakan untuk memonitor 123 sekolah dimana 13 diantaranya didapati 

melakukan penyimpangan. Dan lebih jauh, guna memastikan integrasi 

fungsi pengawasan dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta, Bidang Hukum dan 

Pencegahan Korupsi berhasil mendorong sinergi antara Dinas Pendidikan 

dan Inspektorat dengan pembentukan tim monitoring bersama. Dalam 

kegiatannya, tim monitoring ini dibekali dengan buku saku monitoring 

sebagai panduan bagi pelaksanaan fungsi yang diamanatkan. Selain itu, 

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi juga menggandeng Transparansi 

Internasional Indonesia (TII) untuk melaksanakan assessment terkait sistem 

yang dibangun, untuk kemudian memberikan masukan terhadap sistem 

tata kelola keuangan yang ada, guna memastikan sistem yang berjalan 

dengan baik.

Dalam fungsi pembangunan sistem pencegahan anti korupsi, Bidang Hukum 

dan Pencegahan Korupsi juga melakukan pendampingan terkait sistem 

monitoring pusat perbelanjaan dan minimarket. Sebagai informasi, dengan 

menjamurnya pusat perbelanjaan dan minimarket di Ibukota, pelanggaran 

izin dan ketentuan peruntukan berpotensi besar terjadi. Sebagai contoh 

adalah pemberitaan media tentang rencana pembangunan 4 (empat) Mal 

baru yaitu: Aeon Southgate Tanjung Barat, Pondok Indah Mall 3, District 8, 

dan Taman Ria Senayan. Konsep pusat perbelanjaan ini perlu penelaahan 

lebih dalam guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 

Oleh karena itu, sebuah sistem monitoring yang terintegrasi dibutuhkan 

guna memastikan kontrol yang efektif pada ranah ini. Lebih lanjut, 

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi menyampaikan gagasan kepada 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (PPKUKM) untuk 

mengimplementasikan sistem ini.

a.

b.
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Sistem ini diharapkan dapat menguatkan fungsi pengawasan terutama 

dalam hal-hal fundamental seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

Sertifikat Laik Fungsi, dan tentang perizinan pemanfaatan air tanah. Lebih 

lanjut, selain terkait dengan aspek administrasi perizinan serta hal teknis, 

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi juga mendorong SKPD terkait, yaitu 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

untuk memastikan pengawasan terkait pemenuhan 20% luas efektif lantai 

usaha untuk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), penegakan kawasan 

dilarang merokok, pemakaian kantong ramah lingkungan, penertiban 

peredaran minuman beralkohol, tertib timbangan, serta kontrol kelaikan 

produk terkait tanggal kadaluarsa. Pada akhirnya, semua langkah yang 

dilaksanakan ini bertujuan untuk memastikan tertib hukum serta semangat 

keadilan bagi semua.

Dengan merebaknya wabah COVID-19 di Ibukota, Pemprov DKI Jakarta 

menggulirkan serangkaian kebijakan khusus sebagai upaya penanggulangan 

wabah tersebut. Kebijakan yang paling utama adala implementasi 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk menekan 

laju penyebaran wabah dengan membatasi pergerakan masyarakat. 

Walaupun demikian, pembatasan yang diberlakukan berimplikasi secara 

langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dampak terbesar dirasakan 

oleh pekerja harian dan pekerja sektor informal, dimana secara praktis PSBB 

menutup sumber pendapatan mereka. Guna memastikan tidak terjadinya 

gejolak sosial di masyarakat, Pemprov DKI Jakarta kemudian menggulirkan 

program Bantuan Sosial bagi masyarakat rentan. Walaupun demikian, 

dengan angka penerima yang mencapai 1,3 juta jiwa, proses distribusi 

berpotensi bermasalah mengingat dapat dipastikan akan terjadi tumpang-

tindih dan ketidaksesuaian data di lapangan. Oleh karena itu, Bidang Hukum 

dan Pencegahan Korupsi kemudian mendampingi Inspektorat Provinsi dalam 

proses telaah data penerima.

c.

Bidang Hukum & Pencegahan Korupsi

Selanjutnya, sejalan dengan pengguliran kebijakan Bantuan Sosial, Pemprov 

DKI Jakarta juga menggulirkan kebijakan Kolaborasi Sosial Berskala Besar 

(KSBB) yang mengajak masyarakat untuk urun tangan dan membantu 

sesama yang sedang menghadapi kesusahan secara ekonomi. Guna 

memastikan pelaksanaan yang optimal, Bidang Hukum dan Pencegahan 

Korupsi mengusulkan skema dimana Pemprov DKI Jakarta berperan 

sebagai fasilitator yang mempertemukan kolaborator dengan warga yang 

membutuhkan bantuan. Selanjutnya, terkait bentuk bantuan, Bidang Hukum 

dan Pencegahan Korupsi mengusulkan agar bantuan tidak diberikan dalam 

bentuk uang guna meminimalisir kerepotan, mengingat jika bantuan yang 

disampaikan dalam bentuk uang harus dimasukkan dalam mata anggaran di 

APBD. Selain itu, perlu pula untuk dicatat bahwa bantuan barang yang tidak 

habis dipakai harus dicatat sebagai aset Pemprov DKI Jakarta.

Lebih lanjut, dengan semakin luasnya cakupan kegiatan KSBB, Bidang 

Hukum dan Pencegahan Korupsi juga memberi masukan terkait 

dengan keterlibatan Lembaga fintech dalam proses pengumpulan dan 

pendistribusian bantuan dalam bentuk dana. Dalam konteks ini, masukan 

yang diberikan adalah agar Pemprov melalui Biro Kerja Sama Daerah (KSD), 

agar dapat memastikan apakah Lembaga fintech yang terlibat memiliki 

kewenangan melakukan crowd funding yaitu untuk mengumpulkan dana, 

agar seluruh kewenangan yang diberikan berdasarkan hukum dan legal. 

Lebih jauh, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi juga menyarankan 

Biro KSD agar dapat juga mengkonsultasikan rencana kerja sama kepada 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi juga melaksanakan pemantauan 

dan pemberian masukan bagi proses pengelolaan aset daerah, terutama 

bagi aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, bidang 

berkoordinasi dengan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) sebagai pihak 

yang berwenang bagi pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI 

Jakarta. Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi mendorong dibangunnya 

perbaikan sistem manajemen aset yang terpadu, serta pengintegrasian 

dengan sistem JAKARTA SATU guna memastikan pengawasan yang 

semakin optimal.

d.
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Selain hal-hal tersebut di atas, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi juga 

mendorong pengawasan untuk pajak daerah. Dalam hal ini, tujuan utama 

pengawasan adalah untuk memaksimalkan perbaikan sistem yang ada, 

sehingga dapat menjadi langkah kunci untuk memastikan penerimaan pajak 

daerah yang optimal.

e.

2. PENINGKATAN INTEGRITAS ASN

3. PARTISIPASI PUBLIK DAN ASN DALAM 
    PENCEGAHAN KORUPSI

Semangat untuk pencegahan praktik korupsi perlu ditekankan pada 

pembentukan dan penguatan integritas individu dan lembaga. Salah 

satu upaya yang dikedepankan adalah program Pendidikan Anti Korupsi 

bagi masyarakat. Dalam hal ini, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi 

mendampingi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kampanye anti korupsi 

pada tingkat sekolah di DKI Jakarta. Langkah ini diimplementasikan dalam 

bentuk kampanye keliling dengan menggunakan bus khusus. Selain itu, 

proses kampanye ini diperkuat dengan pelaksanaan kelas inspirasi anti 

korupsi dengan cakupan lebih luas. Kelas ini ditujukan bagi masyarakat luas 

untuk memberikan pemahaman dasar tentang praktik-praktik korupsi serta 

langkah-langkah pencegahan yang dibutuhkan.

Guna melengkapi langkah di atas, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi 

juga mendorong langkah organik dengan pendekatan Pendidikan Anti 

Korupsi bagi ASN Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini, bidang mendukung 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dalam penyiapan 

kurikulum Pendidikan Anti Korupsi dalam setiap pelatihan dan lokakarya 

yang dilaksanakan. Secara spesifik, proses aplikasi elemen integritas 

telah dilaksanakan di Dinas Pendidikan, PT. Jaktour, serta Badan 

Pendapatan Daerah.

Semangat untuk membangun Jakarta yang bebas korupsi dan transparan 

tidak mungkin terealisasi tanpa peran serta masyarakat dan seluruh jajaran 

Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, dalam tugas dan fungsi yang diemban 

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi menyambut baik pelaporan yang 

disampaikan oleh masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti secara serius 

guna memastikan langkah pencegahan korupsi dapat terlaksana dengan baik.

a.

b.
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4. PENUGASAN STRATEGIS LAINNYA

Audit Pompa Banjir

Terkait dengan banjir besar yang melanda Ibukota di awal tahun 2020, 

terdapat banyak kesimpangsiuran informasi yang secara langsung 

berdampak pada reputasi Pemprov DKI Jakarta. Salah satu kesimpangsiuran 

tersebut adalah tentang tuduhan pompa banjir yang tidak berfungsi 

maksimal. Terkait dengan isu ini, bidang telah berkomunikasi dengan pihak 

Inspektorat untuk untuk melaksanakan peninjauan lapangan terkait proses 

audit pompa banjir yang ada di DKI Jakarta.

a.

Dalam praktiknya, implementasi partisipasi publik dan ASN dalam pencegahan 

korupsi sangat beragam bentuknya. Secara umum, skema yang paling banyak 

adalah pelaporan ataupun pengaduan tentang potensi penyimpangan dan 

pelanggaran hukum terkait kasus-kasus tertentu dari masyarakat maupun 

aparat internal Pemprov DKI Jakarta. Contoh kasus yang ditangani oleh 

bidang adalah tentang pemeriksaan tentang kesesuaian biaya pembangunan 

trotoar dengan plafon pembiayaan yang telah ditetapkan, tentang sistem 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jakarta, telaah administrasi 

tentang dugaan penyelewengan mal-administrasi pada normalisasi kali Sunter 

di Jakarta Timur, pengawasan pengelolaan e-katalog dalam proses pengadaan 

proyek-proyek Pemprov, tentang izin dan sengketa reklame, telaah Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) yang sesuai, serta kasus-kasus lainnya. Secara spesifik, 

dalam sasaran ini Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi bergerak dan terlibat 

aktif dalam pengawasan guna memastikan keadilan dan ketaatan pada hukum 

dijalankan di Jakarta secara inklusif.

Selain sasaran yang telah dijelaskan di atas, Bidang Hukum dan Pencegahan 

Korupsi juga melaksanakan tugas-tugas yang bersifat strategis dan 

khusus. Dalam konteks definisi, kasus-kasus yang termasuk dalam kategori 

ini memiliki dampak yang luas dan signifikan jika tidak ditangani dengan 

segera. Dalam pelaksanaanya, paling tidak terdapat 5 (lima) kasus yg masuk 

dalam kategori penugasan strategis yaitu: tentang audit pompa banjir, 

penanganan kasus sengketa P3SRS Thamrin City, kasus reklame, pembagian 

kewenangan pengelolaan sungai antara Pemprov dan Pemerintah Pusat, serta 

pendampingan penanganan wabah COVID-19 dan kegiatan JDCN 2020.
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Penanganan Kasus P3SRS Thamrin City

Kasus ini terkait dengan persengketaan antara pihak pengelola Thamrin City 

dengan warga anggota perhimpunan pedagang, pemilik kios dan penghuni, 

serta pemilik Apartemen The Jakarta Residence di Thamrin City (SEKBER). 

Dalam konteks sengketa ini, pihak SEKBER menggugat dan tidak mengakui 

pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun 

Komersial Campuran (P3RSR) Thamrin City yang telah disahkan melalui 

Keputusan Gubernur Pemprov DKI Jakarta Nomor 273 Tahun 2014.

Dalam hal ini, mendorong SKPD yang tekait yaitu Biro Hukum agar 

dapat menjembatani musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat 

guna memastikan permasalahan dapat segera diselesaikan dengan adil 

dan damai. Selain itu, bidang juga merekomendasikan langkah-langkah 

konstruktif guna menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pengusulan 

penyelesaian konflik melalui Badan Arbitrase terlebih dahulu sebelum 

masuk ke fase pengadilan, serta secara bersama-sama mencari solusi 

alternatif yang dapat diterima semua pihak yang bertikai.

Penertiban Reklame

Pada konteks ini, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi berkoordinasi 

dengan SKPD terkait yaitu DPMPTSP dan Dinas Cipta Karya Tata 

Ruang dan Pertanahan perihal penggunaan reklame yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, telaah dan penindakan 

dilaksanakan terkait dengan papan reklame yang dipasang oleh PT. Sarinah 

di Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, papan reklame yang terdaftar dalam 

bentuk pylon (teks dan logo) telah diubah menjadi reklame digital. Sesuai 

dengan fakta pelanggaran yang ada, penyegelan pada papan reklame 

tersebut telah dilaksanakan.

b.

c.

Bidang Hukum & Pencegahan Korupsi

Pembagian Kewenangan Pengelolaan Sungai Antara Pemprov 

Dan Pemerintah Pusat

Dalam konteks ini, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi memberikan 

Legal Memo terkait kewenangan pengelolaan sungai antara Pemprov dan 

Pemerintah Pusat. Kewenangan Pemerintah Pusat adalah pada ruang 

lingkup sungai lintas negara, sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai 

strategis nasional. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, kewenangan 

ditetapkan pada wilayah sungai yang melintasi kabupaten/kota. Dalam 

konteks DKI Jakarta, sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara 

Kementerian PU-PR dan Pemprov DKI Jakarta tanggal 1 September 1994, 

terdapat 15 aliran sungai yang secara spesifik disebut berada di bawah 

wewenang Pemerintah Pusat. Kejelasan tentang pembagian wewenang 

ini akan sangat dibutuhkan dalam kasus penanggulangan banjir secara 

bersama yang cepat dan efektif.

Pendampingan Penanganan Wabah COVID-19 dan JDCN 2020

Dalam upaya bersama penanggulangan wabah COVID-19 Pemprov 

DKI Jakarta menggulirkan beberapa kebijakan unggulan yaitu tentang 

Program Bantuan Sosial dan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). 

Terkait kebijakan ini, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi mendukung 

penciptaan akuntabilitas pada proses yang berjalan. Target utama adalah 

tentang proses audit pengadaan barang dan jasa seperti masker, bahan 

pangan pokok, serta sumbangan lain yang dihimpun dari kolaborator. 

Lebih lanjut, bidang juga memberikan telaah awal terkait dengan konsep 

perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan organisasi/

lembaga mitra pelaksana. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin proses 

pengumpulan serta penyaluran bantuan yang sesuai dengan hukum yang 

berlaku serta berkeadilan bagi masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan rencana pelaksanaan Jakarta Development 

Collaboration Network (JDCN) untuk pertama kalinya pada bulan Desember 

2020, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi juga memberikan masukan 

terkait dengan penyiapan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan 

kegiatan ini serta tentang susunan keanggotaan JDCN sebagaimana 

tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 336 tahun 2020. Lebih jauh, 

bidang juga memberikan koreksi dan masukan pada konsep perjanjian kerja 

sama antara Pemprov dan kolaborator-kolaborator.

d.

e.
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 5. PENGAWALAN KASUS HUKUM

Pendampingan Kasus Reklamasi

Kebijakan pencabutan izin pulau reklamasi menuai gugatan dari 

pengembang yang sebelumnya telah memiliki hak untuk kegiatan 

pembangunan pada beberapa pulau yang ada yaitu: pulau F, G, H, I, M. 

Terkait dengan kasus tersebut Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi 

melaksanakan pendampingan pada proses hukum yang berjalan. Dalam 

prosesnya, terdapat beberapa perkembangan yaitu:

Class Action Banjir

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya di pembahasan tentang 

partisipasi publik, isu banjir yang melanda Ibukota di awal tahun 2020 pada 

akhirnya merambah ranah hukum. Dalam kasus ini, beberapa masyarakat 

DKI Jakarta melayangkan gugatan class action kepada Gubernur DKI 

Jakarta terkait dengan tuduhan melawan hukum dalam proses penanganan 

banjir. Lebih lanjut bidang melaksanakan pendampingan proses hukum yang 

berjalan sekaligus mengharapkan proses yang berjalan menjadi momen 

untuk komunikasi kepada publik terkait kebijakan penanganan banjir yang 

telah digulirkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

a.

b.

Selain penugasan yang telah disebutkan sebelumnya, Bidang Hukum dan 

Pencegahan Korupsi juga secara spesifik melakukan pengawalan pada kasus-

kasus hukum yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta. Selama tahun 2020 ini, 

paling tidak terdapat 4 (empat) kasus utama yang didampingi oleh bidang, 

yaitu: sengketa pencabutan izin di pulau reklamasi, class action banjir, pidana 

pompa air, serta sengketa bangunan antara Bank DKI dan The Tjin Kok. 

Sengketa Pencabutan Izin Pulau Reklamasi.

Untuk Pulau I, pada tingkat pertama dan banding pengadilan 

mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh pengembang. Selain 

itu, dalam perkembangan lebih lanjut Pemprov DKI Jakarta terlambat 

mengajukan kasasi sehingga bidang merekomendasikan untuk 

mencabut SK Gubernur dan mematuhi perintah pengadilan;   

Untuk pulau F, gugatan digugurkan oleh pengadilan tinggi, sehingga SK 

Gubernur tetap berlaku;

Untuk Pulau G, gugatan oleh PT. Muara Wisesa terkait perpanjangan 

izin reklamasi kepada Pemprov DKI Jakarta diterima dengan prinsip 

fiktif positif. Untuk langkah selanjutnya, proses dilanjutkan ke 

tingkat banding;

Untuk pulau M, pengadilan telah memutuskan memenangkan Pemprov 

DKI Jakarta dengan menolak gugatan pengembang.
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Pendampingan Proses Pidana Pompa Air

Masih terkait dengan bencana banjir yang melanda Ibukota pada awal 

tahun 2020, beberapa gugatan dilayangkan oleh masyarakat terkait dengan 

pompa air yang digunakan untuk penanggulangan banjir. Sebagai informasi, 

per Maret 2020, koordinator pompa air Klingkit atas nama Adi Sucipto 

telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kelalaian yang menyebabkan 

banjir. Terkait dengan kasus ini, bidang tidak melihat adanya unsur pidana 

sehingga pendampingan secara intensif diberikan serta pelaksanaan upaya-

upaya persuasif guna penyelesaian kasus ini.

Sengketa Bank DKI dan Ahli Waris The Tjin Kok

Dalam kasus ini Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi mengawal 

sengketa antara Bank DKI dengan The Tjin Kok tentang pemanfaatan 

bangunan di Jl. Pintu Besar Selatan No. 67 Kota Jakarta Barat, berkoordinasi 

dengan BP BUMD dan Biro Hukum. Kasus ini secara prinsip telah bersifat 

inkracht walaupun dalam beberapa sisi hasil yang ditetapkan akan 

merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu bidang secara intensif 

mendampingi proses yang berjalan guna mencari jalan keluar terbaik yang 

sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

c.

d.

6. HARMONISASI PRODUK HUKUM

Proses pertama adalah tentang penyiapan Rancangan Peraturan Gubernur 

(Rapergub) tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemasangan Air Minum. 

Dalam konteks ini, bidang memberikan masukan tentang ketentuan yang 

ada di dalamnya dan menekankan agar Rapergub ini dapat digunakan 

untuk memenuhi janji kerja Gubernur tentang perbaikan kualitas layanan air 

bersih bagi wilayah-wilayah rentan serta warga tidak mampu. Pada akhirnya 

Rapergub ini berhasil disahkan menjadi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 

2020 pada 6 Februari 2020, sesuai dengan target yang ditetapkan;

01.

Program kerja terakhir yang menjadi sasaran pokok Bidang Hukum dan 

Pencegahan Korupsi adalah tentang harmonisasi produk hukum. Proses 

harmonisasi ini menjadi penting untuk memastikan produk-produk hukum 

yang digulirkan tidak tumpang tindih dengan produk hukum lainnya dan 

dapat digunakan secara efektif. Proses harmonisasi yang dilakukan selama 

tahun 2020 adalah:
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Proses harmonisasi selanjutnya adalah tentang Rapergub Petunjuk 

Pemasangan Reklame, dimana tim bidang memberikan masukan dan 

rekomendasi terhadap penyusunan konsep yang secara rinci dapat 

mengakomodasikan kebutuhan Pemprov DKI Jakarta akan pemasukan dari 

pajak. Sebagaimana diketahui, semenjak penyebaran wabah COVID-19, 

Pemprov menggulirkan inovasi-inovasi kebijakan untuk menggenjot 

penerimaan daerah yang pada banyak sisi tersendat akibat tekanan 

ekonomi yang melanda;

Dengan penyebaran wabah COVID-19 yang juga melanda Indonesia, 

Pemprov DKI Jakarta perlu untuk mengambil langkah cepat dan efektif guna 

menekan angka kasus dan penyebaran virus ini. Sejalan dengan kebutuhan 

tersebut, payung hukum sebagai dasar pengambilan kebijakan menjadi 

sangat penting untuk ditetapkan. Dalam isu ini, tim bidang memberikan 

rekomendasi terhadap kebijakan penanganan yang digulirkan terkait dengan 

terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Lebih lanjut, tim bidang memberikan rekomendasi terkait alur dan prasyarat 

pengajuan penetapan PSBB yang diharmonisasikan dengan ketentuan 

Pemerintah Pusat, serta terhadap rancangan Peraturan Gubernur yang 

menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan PSBB di Ibukota. Selain itu, 

rekomendasi dan telaah juga disampaikan untuk kebijakan pengurangan 

pajak bagi pelaku usaha dalam kondisi pandemi saat ini.

Tim Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi memberikan masukan terhadap 

rancangan Pergub tentang Dewan Rusun. Rapergub yang disiapkan ini 

bertujuan untuk menjelaskan tentang tata cara penyelesaian permasalahan 

di kawasan Rumah Susun (Rusun). Dalam rekomendasinya, tim bidang 

mengusulkan perubahan pada Pergub Nomor 133 Tahun 2019 terutama 

pada klausul alternatif penyelesaian masalah. Secara spesifik, rekomendasi 

perubahan yang diusulkan adalah tentang pasal 105 dimana wewenang 

untuk membentuk tim penyelesaian dikembalikan kepada Gubernur, guna 

memastikan tim dapat bekerja dengan cepat, efektif, dan efisien.

02.

03.

04.
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Menjalankan pemerintahan bukanlah sebuah proses yang sederhana 

dan membutuhkan banyak sumber daya guna memastikan efektivitas 

pelaksanaannya. Dalam hal ini, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi 

berperan dalam mendukung proses pemerintahan di DKI Jakarta yang taat 

hukum dan bersih. Dalam peran yang dijalani, tim bidang menemukan beberapa 

hal yang perlu untuk menjadi perhatian utama yaitu: tentang sumber daya 

manusia, serta elemen publik.

C. HIKMAH YANG DAPAT DIPETIK

Terkait dengan sumber daya manusia (SDM), tim bidang menemukan bahwa 

kunci keberhasilan pemerintahan yang efektif dan bersih dipengaruhi oleh 

kondisi SDM yang ada. Isu ini bukan sekedar berbicara tentang kuantitas 

SDM yang tersedia, tetapi juga dalam konteks kualitas. Dalam hal kuantitas, 

jumlah SDM yang mencukupi akan mendorong hasil kerja yang optimal. 

Jumlah SDM yang tidak memadai akan menyebabkan beban kerja yang tidak 

sebanding dan akan mempengaruhi produktivitas. Lebih jauh, optimalisasi 

kuantitas ini juga penting untuk dilengkapi dengan kualitas kapasitas SDM 

yang ada. Pemastian kualitas SDM yang memadai akan memudahkan proses 

berjalannya pemerintahan dan memastikan hasil yang optimal pula. Selain 

itu, kualitas SDM yang mumpuni akan mengurangi kemungkinan kelalaian, 

penyimpangan, dan salah tafsir yang dapat berakibat buruk pada proses 

implementasi kebijakan.

Aspek kunci selanjutnya yang berperan dalam perwujudan pemerintahan 

yang efektif, efisien, dan bersih adalah komunikasi antara Pemerintah dan 

masyarakat. Jika proses komunikasi dapat berjalan dengan baik, maka 

proses pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik pula, mengingat 

masyarakat merupakan subjek pemerintahan. Komunikasi yang terjalin 

dapat berfungsi sebagai umpan balik maupun koreksi bagi kebijakan yang 

digulirkan. Lebih jauh, komunikasi aktif dua arah juga dapat membantu 

pemerintah dalam penindakan terhadap penyimpangan-penyimpangan 

yang ada. Lebih jauh, proses ini akan menumbuhkan rasa saling percaya dan 

semangat gotong royong untuk kemajuan semua.

1.

2.
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Sebagaimana pepatah yang telah umum kita dengar bersama, mencegah 

itu lebih baik daripada mengobati. Pepatah ini sebenarnya sejalan dengan 

keberadaan Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi. Peran bidang ini 

sebenarnya lebih ditekankan pada penguatan fondasi hukum dalam proses 

pemerintahan. Oleh karena itu, dalam tiap-tiap keterlibatannya, rekomendasi-

rekomendasi yang diberikan kepada SKPD terkait bukan hanya bertujuan 

untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga berperan sebagai sumber analisa 

penyelesaian masalah dan penyiapan SKPD yang mumpuni dalam bidang 

hukum. Lebih lanjut keterlibatan bidang ini dalam proses pemerintahan tak 

lebih daripada proses nurture untuk menyiapkan aparat pemerintahan yang 

unggul, taat hukum dan bersih.

Walaupun demikian, proses penyiapan dari dalam tidak akan membawa 

dampak optimal tanpa keikutsertaan masyarakat secara luas. Keniscayaan 

terhadap fungsi pelayanan bagi masyarakat harus dijalankan dengan semangat 

kolaborasi bagi semua. Dengan mengikutsertakan masyarakat, semangat 

untuk mewujudkan Kota Jakarta yang maju, bersih, dan transparan dapat 

diejawantahkan secara holistik.

Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi menyadari bahwa tantangan kedepan 

akan lebih berat. Bukan hanya tentang penyelesaian kasus-kasus maupun 

produk-produk hukum yang belum rampung, tetapi juga tentang dampak 

pandemi COVID-19 yang masih melanda. Tim bidang harus bekerja ekstra keras 

dalam memastikan proses pemerintahan yang taat hukum dan bersih. Dengan 

merebaknya wabah COVID-19 ini, Pemprov DKI Jakarta dipaksa untuk mencari 

inovasi-inovasi terbaik guna memastikan pemasukan daerah yang optimal. 

Salah satu jalan yang sedang bersinar adalah melalui proses kolaborasi dengan 

pihak ketiga. Walaupun secara prinsip akan meringankan beban Pemprov dan 

disaat yang sama membawa keuntungan bersama, proses teliti yang mendalam 

penting untuk dilaksanakan guna memastikan risiko sengketa yang minim 

antara pihak-pihak yang ada. Keberhasilan untuk memastikan hal ini akan 

membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kota yang maju, bersih, 

dan berketahanan bagi semua.

D. STRATEGI PENCAPAIAN

E. AGENDA KE DEPAN

05. BIDANG
RESPONS STRATEGIS

DAFTAR ISI Program Kerja

Optimalisasi Penggunaan CRM

Respon Tanggap COVID-19

Peningkatan Mutu Penanganan 

dan Penyelesaian Aduan

159

160

163
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Esensi dan fungsi utama Pemerintah DKI Jakarta adalah memberikan 

pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Jakarta. Walaupun demikian, 

Pemerintah Provinsi tetap memiliki keterbatasan dalam hal pemberian 

pelayanan. Hal utama yang menjadi perhatian adalah keterbatasan informasi 

yang tentu dapat menghambat inklusivitas pelayanan bagi masyarakat.

Terkait dengan kondisi ini, tentu pendekatan pemerintahan yang tradisional, 

yaitu dengan pendekatan satu arah / top-bottom tidak lagi sesuai untuk 

menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif. Pola komunikasi dua arah 

antara pemerintah dan masyarakat menjadi sebuah keharusan guna 

menyambung simpul-simpul komunikasi untuk memastikan kualitas pelayanan 

bagi semua. Dalam hal ini, pengaduan masyarakat memegang fungsi kunci 

sebagai masukan bagi perbaikan pelayanan serta sebagai sumber informasi 

kondisi riil di lapangan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat bersyukur dengan antusias masyarakat 

dalam rangka ikut serta memperbaiki kondisi kota, dengan memberikan 

informasi tentang hal-hal yang perlu untuk ditindaklanjuti. Berangkat dari 

semangat ini, Gubernur Anies Baswedan menggagas pembentukan Tim 

Bidang Respon Strategis, sebagai ujung tombak pelayanan pengaduan 

langsung oleh masyarakat. Tim Bidang Respon Strategis berfungsi sebagai 

perpanjangan tangan Gubernur guna memastikan pengaduan yang masuk 

dapat ditindaklanjuti dengan cepat, tepat, dan efektif.

Pembentukan Bidang Respon Strategis didasarkan pada penerbitan Peraturan 

Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan 

Pembangunan (TGUPP). Bidang Respon Strategis menjadi satu dari empat 

bidang utama dalam organisasi TGUPP. Sesuai amanat yang disampaikan pada 

pasal 9 dalam Peraturan Gubernur tersebut, Bidang Respons Strategis memiliki 

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam ranah pengaduan masyarakat. 

Secara lengkap, fungsi bidang adalah sebagai berikut:

A. PROFIL BIDANG

Melaksanakan pengkajian dan analisis pengaduan masyarakat yang 

disampaikan kepada Gubernur;

Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Gubernur dalam 

rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut arahan 

dan/atau kebijakan Gubernur terkait pengaduan masyarakat;

a.

b.

c.

Bidang Respons Strategis

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Bidang Respon Strategis mengemban 

amanat sebagai jembatan keterlibatan publik dalam proses pemerintahan 

dan pelayanan umum. Bidang ini kemudian memastikan masukan yang 

dihimpun dari masyarakat dapat tersaring dengan baik, tersampaikan kepada 

Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait, serta ditindaklanjuti dengan 

sebagaimana mestinya. 

Dalam konteks pelaporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, 

terdapat dua sumber yang menjadi jalur koordinasi Bidang Respon Strategis. 

Jalur tersebut adalah:

Pengaduan Langsung

Melalui jalur ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan permasalahan 

yang dihadapi secara langsung kepada Bidang Respon Strategis. Secara umum 

masyarakat menyampaikan keluhan dengan cara langsung datang ke Balai 

Kota. Permasalahan yang disampaikan adalah isu-isu pelayanan dan fasilitas 

publik yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Permasalahan 

seperti rusaknya fasilitas umum, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai 

dengan standar, pungutan liar di satuan pendidikan, dan hal-hal lain menjadi 

yang umum disampaikan secara langsung.

Dalam konteks ini, Bidang Respon Strategis akan segera mendorong SKPD 

terkait agar solusi bagi permasalahan yang timbul dapat segera digulirkan dan 

masyarakat dapat terlayani dengan baik hak-haknya.

Pengaduan Tak Langsung

Selain dengan menyampaikan langsung, masyarakat dapat pula menyampaikan 

keluhan dan aduan melalui kanal-kanal yang telah disediakan oleh Pemprov 

DKI Jakarta. Paling tidak terdapat 13 kanal pengaduan yang dapat digunakan 

oleh masyarakat DKI Jakarta untuk menyampaikan keluhan dan aduan terkait 

pelayanan publik. Dalam konteks terkini, kanal pengaduan yang menjadi fokus 

utama adalah kanal berbasis teknologi seperti aplikasi JAKI, Twitter, Instagram, 

Facebook, dan tentunya aplikasi Citizen Relation Management (CRM) yang 

secara langsung terintegrasi dengan sistem pelaporan di tingkat SKPD. Melalui 

penggunaan kanal-kanal tersebut di atas, pelaporan dan pengaduan dari 

masyarakat dapat tersampaikan dengan cepat, terukur, dan efisien.

Mengoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Gubernur terkait 

pengaduan masyarakat kepada Perangkat Daerah;

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur, dan

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada Gubernur.

d.

e.

f.
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Gambar 5.1 Total Aduan Selama Januari-Oktober 2020

Berdasarkan peran-peran di atas pembentukan Bidang Respon Strategis 

menyasar pada penjembatanan antara aspirasi masyarakat dan 

pengejawantahan pelayanan oleh Pemerintah. Konsep penghimpunan 

pelaporan secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan prinsip 

keadilan dimana masyarakat dijamin haknya untuk bersuara serta mendorong 

Pemerintah untuk menjalankan kewajibannya. Selain itu, secara fungsi Bidang 

Respon Strategis akan mendorong aparat Pemerintahan untuk bertindak cepat 

dalam pemenuhan fungsi pelayanan publik.

Pada tahun 2020 ini, tidak terdapat banyak perubahan dalam program kerja 

Bidang Respon Strategis. Walaupun demikian, terdapat tiga hal utama yang 

menjadi fokus, yaitu: Optimalisasi Penggunaan Citizen Relation Management 

(CRM), Respon Tanggap COVID-19, serta Peningkatan Mutu Penanganan dan 

Penyelesaian Aduan.

B. PROGRAM KERJA

Bidang Respons Strategis

OPTIMALISASI PENGGUNAAN CRM

Sebagaimana sempat disinggung sebelumnya, salah satu kanal pelaporan 

yang menjadi unggulan Pemprov DKI Jakarta adalah aplikasi CRM. Aplikasi ini 

merupakan pusat dari ke-13 kanal pengaduan lain yang dimiliki oleh Pemprov 

DKI Jakarta. Dengan semangat mewujudkan Jakarta sebagai Smart City, 

proses pelayanan publik termasuk dalam hal pelaporan dan pengaduan harus 

bergerak ke arah yang lebih maju yaitu real time dan terintegrasi. Penggunaan 

aplikasi berbasis teknologi ini merupakan implementasi nyata bagi semangat 

kemajuan tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi sebagai wadah pelayanan 

publik akan dapat memangkas proses birokrasi tradisional yang panjang, tidak 

terukur, dan tentunya tidak efisien. Penggunaan pelaporan melalui sistem CRM 

ini akan memastikan masyarakat bukan hanya untuk menyampaikan keluhan 

ataupun permasalahan yang ada, tetapi masyarakat juga dapat mengikuti 

secara langsung proses respon terhadap permasalahan tersebut dan dapat 

mengukur serta memperkirakan durasi waktu yang dibutuhkan hingga respon 

Pemerintah digulirkan. Lebih dari itu, penggunaan sistem ini juga dapat menjadi 

fungsi kontrol dan evaluasi bagi aparat pelayanan publik oleh masyarakat. 

Hingga pada akhirnya, semangat Pemerintah untuk melayani dapat terwujud 

dengan dibarengi transparansi dan akuntabilitas dalam proses birokrasi.   

Selain dari hal tersebut di atas, penggunaan sistem CRM ini juga dapat 

membantu Pemerintah dalam proses kategorisasi permasalahan publik yang 

ada. Bidang Respon Strategis dapat mengetahui dengan cepat permasalahan 

mana yang bersifat kritis dan perlu segera untuk ditindaklanjuti dengan 

cepat serta permasalahan mana yang lebih bersifat umum dan memerlukan 

koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanganannya. Pada akhirnya 

penggunaan sistem CRM ini akan mempermudah semua pihak baik masyarakat 

maupun Pemerintah, serta yang terpenting adalah mewujudkan pelayanan 

publik yang berkeadilan.
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RESPON TANGGAP COVID-19

Merebaknya wabah COVID-19 di DKI Jakarta pada awal tahun menuntut 

Bidang Respon Strategis untuk melakukan penyesuaian bagi arah dan program 

kerja. Sebagaimana dialami oleh hampir seluruh negara dan kota-kota lain di 

dunia, wabah COVID-19 menimbulkan dampak yang signifikan, bukan hanya 

dalam aspek kesehatan, tetapi juga bagi aspek-aspek lain kehidupan. Dalam 

konteks ini, dengan jumlah penduduk yang cukup besar Provinsi DKI Jakarta 

bersiap untuk menghadapi gelombang COVID-19 yang akan mempengaruhi 

kehidupan masyarakat pada setiap lini. Proses pengendalian wabah dengan 

cara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau sejenisnya terlihat tidak 

dapat dihindari dan tentu akan membawa dampak lanjutan terutama pada 

aspek sosial dan ekonomi. Penutupan kantor-kantor, pembatasan aktivitas 

dan pergerakan masyarakat berimplikasi pada kondisi ekonomi masyarakat. 

Pembatasan aktivitas membuat banyak perusahaan ataupun bisnis untuk 

mengambil langkah drastis dengan merumahkan secara permanen pekerja/

karyawannya. Proses bisnis yang terhambat atau terhenti membuat roda 

perekonomian tidak dapat berputar dengan sebagaimana mestinya dan 

membuat banyak usaha merugi. Tak pelak pilihan paling logis adalah 

dengan mengurangi beban produksi yang salah satunya adalah mengurangi 

tenaga kerja.

Kondisi di atas kemudian juga berimplikasi pada tingkat kesadaran dan 

kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Himpitan 

ekonomi yang timbul akibat pembatasan pergerakan membuat sebagian 

masyarakat memilih untuk abai dan mementingkan kebutuhan ekonomi. Dan 

dalam kaitan tersebut, Bidang Respon Strategis berperan penting dalam dua 

target utama yaitu: membantu memastikan hak-hak ekonomi masyarakat 

terpenuhi dengan tetap memastikan aspek kesehatan.   

Terkait dengan penerapan PSBB, terdapat dua hal utama yang menjadi 

perhatian, yaitu pemenuhan dukungan ekonomi bagi masyarakat rentan serta 

penegakan peraturan guna menekan penyebaran wabah. Dalam dua hal ini, 

Bidang Respon Strategis berperan penting dalam mendukung terlaksananya 

dua agenda besar ini. Dalam konteks bantuan sosial, Bidang Respon Strategis 

membantu memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran. Walaupun 

demikian, pendistribusian 1,3 juta paket bantuan sosial bukan sebuah tugas 

yang mudah. Ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan khusus di 

lapangan, seperti ketidaksesuaian data, distribusi yang terhambat, paket yang 

tidak layak, menjadi pewarna dalam proses pelayanan publik ini. Permasalahan 

yang timbul ditindaklanjuti oleh Bidang Respon Strategis dengan penerimaan 

laporan dan pengaduan, untuk kemudian diteruskan kepada SKPD dan aparat 

tingkat Kelurahan terkait untuk penindaklanjutan secara cepat.

Selain pada konteks bantuan sosial, Bidang Respon Strategis juga secara aktif 

mendukung Pemprov DKI Jakarta dalam konteks kesehatan. Peran utama yang 

dijalankan adalah menjembatani kebutuhan pelayanan medis yang dibutuhkan 

oleh mereka yang disangkakan ataupun dicurigai telah terpapar virus COVID-19. 

Perlu untuk diketahui bahwa dalam banyak kasus, masyarakat kebingungan 

terkait dengan fasilitas kesehatan mana yang harus didatangi ketika dirinya 

atau kerabat dicurigai telah terpapar virus COVID-19. Dalam kasus seperti ini, 

Bidang Respon Strategis bertindak cepat dengan menghubungi call center 

Dinas Kesehatan sehingga informasi tentang fasilitas kesehatan rujukan dapat 

segera didapatkan dan diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan.  

Selain itu, Bidang Respon Strategis juga menindaklanjuti laporan masyarakat 

tentang keberadaan masyarakat asing/pencari suaka yang meresahkan 

masyarakat di tengah pandemi saat ini. Sebagaimana diketahui cukup banyak 

warga asing pencari suaka yang berada di DKI Jakarta dan dalam wewenang 

UNHCR. Para pencari suaka tersebut tinggal berkelompok di shelter sementara 

dan membuat masyarakat khawatir karena berpotensi untuk menjadi klaster 

penyebaran COVID-19. Untuk mencegah konflik serta menjaga ketertiban 

dan kenyamanan masyarakat, Bidang Respon Strategis segera turun dan 

mengkomunikasikan tentang penerapan protokol kesehatan bagi para pencari 

suaka tersebut. Selain itu, Tim Respon Strategis juga meyakinkan masyarakat 

bahwa dengan penerapan protokol secara ketat maka keberadaan para pencari 

suaka tersebut tidak akan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Hal terpenting yang selanjutnya dijalankan oleh Bidang Respon Strategis 

adalah pelaksanaan edukasi bagi masyarakat tentang bahaya dan langkah-

langkah pencegahan wabah COVID-19. Bidang Respon Strategis mendukung 

SKPD terkait terutama Dinas Kesehatan untuk memastikan informasi-

informasi penting tentang protokol kesehatan dapat tersampaikan dan 

dijalankan dengan baik. Selain itu, Bidang Respon Strategis juga mengedukasi 

masyarakat agar tidak mengucilkan tetangga maupun anggota masyarakat 

lain yang terpapar virus COVID-19. Melalui proses edukasi dan komunikasi ini, 

Bidang Respon Strategis berusaha mematahkan anggapan bahwa terpapar 

virus COVID-19 merupakan aib dan mengajak masyarakat untuk secara aktif 

berkolaborasi dan ikut serta baik dalam pelaporan kasus maupun pemberian 

dukungan bagi anggota masyarakat lain yang terpapar.

Bidang Respons Strategis
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Bidang Respons Strategis

PENINGKATAN MUTU PENANGANAN DAN 
PENYELESAIAN ADUAN

Dengan implementasi penggunaan jalur pelaporan yang berbasis teknologi, 

diharapkan kualitas penanganan dan penyelesaian aduan akan semakin 

meningkat. Bukan hanya tentang respon yang cepat, tetapi juga tentang 

penanganan secara tepat dan efisien. Dalam konteks koordinasi dengan SKPD 

terkait, Bidang Respon Strategis merasa perlu untuk semakin meningkatkan 

kualitas komunikasi dan koordinasi dengan SKPD terkait. Hal ini didasari pada 

kewenangan penindakan dan penyampaian kebijakan berada pada SKPD. 

Diharapkan, dengan komunikasi yang terjalin semakin baik, kerja sama yang 

saling mendukung ini dapat berjalan semakin baik pula sehingga isu-isu 

maupun permasalahan yang timbul di masyarakat dapat dengan 

cepat terselesaikan.

Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM di Lapangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Respon Strategis memerlukan 

dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal baik dari internal Tim 

sendiri, maupun SKPD terkait. Secara khusus, merefleksikan pada proses 

tanggap COVID-19, peningkatan kemampuan berdiplomasi dan negosiasi 

dengan masyarakat menjadi kemampuan yang mutlak dibutuhkan. Berkaca 

pada kondisi terkini, terkadang masalah besar timbul hanya karena 

miskomunikasi dan ketidakmampuan aparat untuk menyampaikan pesan 

dengan baik. Dengan beragamnya latar belakang masyarakat DKI Jakarta, 

tentu aparat diharuskan untuk dapat berinteraksi secara luwes sehingga 

proses kesepahaman dapat tercapai untuk semua pihak dan masalah dapat 

cepat teratasi.

C. HIKMAH YANG DAPAT DIPETIK



165164 Annual Report 2020Annual Report 2020 Bidang Respons Strategis

Walaupun berfungsi sebagai jembatan bagi penyelesaian bagi aduan 

pelaporan dari masyarakat, Bidang Respon Strategis tetap mendorong aparat 

maupun anggota SKPD yang berada di bawah yaitu Kelurahan untuk dapat 

menjalankan fungsi desentralisasi dengan maksimal. Walaupun memang tidak 

seluruh wewenang pengambilan kebijakan berada di bawah, tetapi sebenarnya 

banyak isu yang dapat cepat selesai jika Kelurahan berani mengambil 

keputusan untuk menyelesaikan isu yang ada. Melihat pada pengalaman yang 

ada, banyak kasus yang sebenarnya tidak perlu dibawa hingga ke level provinsi 

seperti tentang pengucilan masyarakat penyintas COVID-19 dan isu-isu kecil 

lainnya. Diharapkan dengan pemaksimalan pengambilan kebijakan pada level 

terbawah, aduan/laporan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dan 

permasalahan cepat teratasi.

Guna memperluas jangkauan dukungan, Bidang Respon Strategis menargetkan 

untuk dapat pula memberi dukungan dalam bentuk fasilitasi kebutuhan primer 

bagi masyarakat rentan, dan bukan hanya menjembatani aduan/pelaporan. 

Target yang dicanangkan kedepan adalah pemberian bantuan alat bantu 

gerak bagi masyarakat difabel kurang mampu serta program bedah rumah / 

MCK bagi kalangan miskin. Penentuan target ini didasari pada kondisi saat ini 

dimana masyarakat rentan dalam kategori tersebut seringkali terabaikan dan 

tidak dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Melalui target kecil ini 

diharapkan Bidang Respon Strategis dapat semakin membantu Pemprov DKI 

Jakarta dalam semangat melayani untuk semua. 

D. STRATEGI PENCAPAIAN

E. AGENDA KE DEPAN

06. TIM KOMUNIKASI

P
h

o
to

 b
y 

fa
u

xe
ls

 f
ro

m
 P

ex
el

s

DAFTAR ISI Program Kerja

Program Komunikasi Pengendalian Banjir

Program Komunikasi Program DP 0

Program Komunikasi Pembangunan Kawasan Pesisir

Program Komunikasi Penataan Kampung Akuarium

Komunikasi Tanggap COVID-19

167

169

170

171

172



167166 Annual Report 2020Annual Report 2020 Tim Komunikasi

Semangat perubahan dan revitalisasi yang dibawa Gubernur Anies Baswedan 

memerlukan cara dan langkah yang tepat dalam proses implementasinya. 

Dalam konteks kebijakan, paling tidak terdapat tiga aktor utama yang 

memegang peranan penting yaitu: Gubernur sebagai Kepala Daerah dan 

pencetus visi dan misi pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

sebagai pelaksana visi dan misi Gubernur, serta masyarakat sebagai subjek 

kebijakan. Guna memastikan kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan 

berhasil, ketiga aktor utama ini haruslah berada dalam pemahaman yang sama 

sehingga maksud dan tujuan kebijakan dapat tercapai dengan maksimal.

Walaupun demikian, implementasi pemahaman di atas bukan merupakan hal 

yang mudah untuk diwujudkan. Diperlukan instrumen-instrumen khusus guna 

memastikan simpul-simpul yang ada terhubung satu-sama lain dan berjalan 

sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, peran Tim Komunikasi menjadi krusial 

sebagai penghubung simpul-simpul yang ada. Tim Komunikasi berperan 

sebagai enabler guna memastikan visi dan misi Gubernur Anies Baswedan 

dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh SKPD untuk kemudian 

dituangkan dalam bentuk kebijakan publik yang tepat.

Lebih jauh, Tim Komunikasi juga berperan penting bagi penyampaian kebijakan 

publik yang digulirkan kepada masyarakat, serta memastikan pesan-pesan 

yang ada ditangkap dan dipahami dengan baik. Selain itu, dengan semangat 

transparansi dan demokrasi, Tim Komunikasi juga berperan dalam menangkap 

umpan balik dari masyarakat terkait kebijakan yang digulirkan, untuk kemudian 

diteruskan kepada SKPD terkait sebagai bentuk evaluasi atas kebijakan 

yang ada.  

Fungsi krusial Tim Komunikasi ini kemudian diejawantahkan melalui dua jalur 

utama, yaitu: penyampaian informasi melalui kanal-kanal media mainstream 

serta penyampaian secara langsung oleh tokoh kunci Pemerintah Provinsi 

(Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, dan sebagainya). Selain itu, secara 

bersamaan Tim Komunikasi juga menjalankan fungsi pengawalan terkait umpan 

balik yang disampaikan oleh masyarakat melalui proses monitoring media, 

analisis isu, serta pelaksanaan protokol krisis.

A. PROFIL TIM KOMUNIKASI

Tim Komunikasi

B. PROGRAM KERJA

PROGRAM KOMUNIKASI PENGENDALIAN BANJIR

Masalah banjir di Ibukota selalu menjadi perhatian oleh semua pihak pada tiap 

tahunnya. Permasalahan ini seolah terus lekat dengan Jakarta karena terus 

berulang dari tahun ke tahun. Salah satu puncak permasalahan banjir yang 

dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta terjadi pada akhir tahun 2019 lalu dimana 

sebagian besar wilayah Ibukota terendam dan mengakibatkan sebagian 

kegiatan perekonomian lumpuh.

Berkaca pada kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan beberapa 

inovasi untuk mencegah bencana banjir datang kembali. Walaupun proses 

pengendalian dan pencegahan banjir membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk diimplementasikan, kinerja terkait usaha tersebut perlu untuk 

diperlihatkan kepada masyarakat sebagai bukti keseriusan Pemprov 

DKI Jakarta.

Foto: Tribunnews/Jeprima

Gambar 6.1 Pelaksanaan Kegiatan Grebek Lumpur 
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Dalam usaha tersebut di atas, secara khusus pada tahun 2020 

ini Pemprov DKI Jakarta menggulirkan kebijakan pencegahan 

banjir dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Grebek 

Lumpur. Tujuan pembentukan Satgas ini adalah untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal yang dijalankan secara 

gotong royong dalam usaha mengeruk lumpur dan mengurangi 

pendangkalan area perairan guna menanggulangi bencana 

banjir. Sebagai wujud nyata, Pemprov DKI Jakarta telah 

bergerak dengan mengerahkan puluhan alat berat untuk 

proses pengerukan jauh sebelum musim penghujan tiba. 

Secara khusus aktivitas pengerukan dilaksanakan pada area 

waduk yang tersebar di beberapa wilayah di Ibukota, seperti 

Waduk Ria Rio, Waduk Tomang Barat, Setu Babakan, Embung 

Wirajasa, Waduk Mangga Bolong, dan Waduk Setia Budi. 

Penentuan waduk sebagai target utama adalah pengerukan 

didasarkan pada fungsi waduk sebagai penampung debit air. 

Selain itu, efek pengerukan waduk dapat langsung terasa bagi 

masyarakat yang bermukim di sekitarnya.

Usaha keras dan serius Pemprov ini kemudian disampaikan 

oleh Tim Komunikasi kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar 

membagi perkembangan yang ada, inovasi kebijakan Grebek 

Lumpur ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat 

berkolaborasi dalam upaya pencegahan banjir. Pada proses 

pengerukan, masyarakat dapat melihat bahwa masyarakat 

juga memiliki andil yang besar terkait permasalahan banjir 

ini. Sampah domestik yang berhasil dikeruk bersama dengan 

lumpur menunjukkan bahwa tanggung jawab pencegahan 

banjir bukan hanya berada di tangan Pemerintah tetapi 

juga masyarakat. Strategi komunikasi melalui penyampaian 

pesan-pesan visual diharapkan dapat menunjukkan kepada 

masyarakat secara luas tentang kesungguhan Pemprov DKI 

Jakarta pada isu ini. Diharapkan dengan proses komunikasi 

yang digulirkan, masyarakat akan paham tentang pentingnya 

tanggung jawab bersama dalam upaya pencegahan banjir 

di Ibukota.     

Tim Komunikasi Tim Komunikasi

PROGRAM KOMUNIKASI PROGRAM DP 0

Selain tentang penanganan banjir, isu yang terus mengemuka di Ibukota adalah 

ketersediaan hunian layak bagi masyarakat. Dalam visi pembangunannya, 

Gubernur Anies Baswedan menggulirkan program penyediaan hunian 

layak dan terjangkau yang dikemas dalam program DP 0. Program DP 0 ini 

diimplementasikan dengan pembangunan Rumah Susun Milik (Rusunami) 

dengan persyaratan mudah yaitu tanpa uang muka atau DP 0 Rupiah.

Dalam konteks penyampaian informasi, Tim Komunikasi melaksanakan 

kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat secara luas tentang sistem 

DP 0 yang ada agar semakin banyak masyarakat yang dapat ikut serta dalam 

program ini. Sebagaimana diketahui masih banyak masyarakat Jakarta yang 

belum memahami program unggulan Pemprov ini, dan disanalah peran Tim 

Komunikasi untuk menjembatani. Proses penyebaran informasi dilaksanakan 

melalui kanal-kanal media yang ada serta dilengkapi dengan aktivitas pra 

acara seperti live stage performance, curhat bersama Gubernur, dan mini 

workshop, sebelum ditutup dengan acara akad dan penyerahan kunci secara 

langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. Rangkaian acara ini dikemas semenarik 

mungkin sehingga dapat menarik perhatian banyak warga masyarakat dan 

secara bersamaan informasi tentang program DP 0 ini dapat semakin 

luas tersampaikan.
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PROGRAM KOMUNIKASI PEMBANGUNAN 
KAWASAN PESISIR

Program penting lainnya yang menjadi perhatian Tim Komunikasi adalah 

tentang pembangunan dan penataan kawasan pesisir. Program ini diluncurkan 

untuk memastikan kawasan pesisir Jakarta menjadi lebih tertata dan layak 

huni. Berdasarkan analisa yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, 

paling tidak terdapat 9 (sembilan) isu utama yang perlu untuk segera 

ditangani, yaitu: jalur akses yang tidak terkoneksi, pantai publik yang tidak 

terdefinisi, masalah sampah dan sanitasi, pencemaran teluk, sedimentasi, 

potensi bencana, serta pemukiman masyarakat yang tidak dilengkapi dengan 

fasilitas yang memadai.

Selain sembilan masalah di atas, perhatian dan kebijakan tentang kawasan 

pesisir ini digulirkan juga dengan memperhatikan posisi kawasan sebagai 

bagian tak terpisahkan dalam langkah memajukan Jakarta secara keseluruhan. 

Asumsi ini didasari pada profil kawasan yang sangat aktif dan memiliki 

kepadatan penduduk yang tinggi, serta secara langsung berdampak pada 

aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemprov DKI Jakarta percaya, bahwa 

keberhasilan dalam penataan kawasan pesisir akan menjadi kunci keberhasilan 

penataan kawasan Jakarta secara keseluruhan.

Dalam upaya memastikan keberhasilan program ini, Tim Komunikasi berperan 

dalam penentuan dan implementasi strategi-strategi komunikasi yang efektif 

dan efisien. Penyebaran informasi akan berfokus pada visi besar program 

dan proyek yaitu tentang penataan Wajah Baru Pesisir yang terintegrasi 

dan berkolaborasi. Pola komunikasi ini akan menggambarkan pendekatan 

gotong royong yang digulirkan dengan mengajak masyarakat ikut serta 

dalam pengembangan dan implementasi proyek-proyek terkait. Selain itu, 

guna semakin meluaskan informasi terkait, Tim Komunikasi menggulirkan 

kegiatan forum dialog bersama wartawan, media update, press release, serta 

penyebaran infografis dan video grafis secara berkala.  

Tim Komunikasi

PROGRAM KOMUNIKASI PENATAAN KAMPUNG AKUARIUM

Kawasan Kampung Akuarium merupakan salah satu kawasan yang menjadi 

perhatian banyak pihak. Setelah digusur pada tahun 2016, Gubernur Anies 

Baswedan menggulirkan kebijakan pembangunan kembali Kampung Akuarium 

dengan konsep lebih tertata dan terintegrasi dengan nama Kampung Susun 

Bahari Akuarium. Program yang juga menjadi janji Anies Baswedan saat 

kampanye ini mulai direalisasikan dengan pelaksanaan groundbreaking 

yang telah terlaksana pada tanggal 17 Agustus 2020. Dalam kegiatan 

groundbreaking tersebut, Tim Komunikasi berperan aktif dalam penyampaian 

pesan utama bahwa Kampung Susun Bahari Akuarium adalah buah kolaborasi 

antara Pemprov dan masyarakat setempat. Dengan tagline “Kampung Susun 

Bahari Akuarium, Kampungnya Kota Jakarta”, semangat membangun untuk 

kemajuan bersama dan keadilan sosial disampaikan dan disebarluaskan melalui 

media mainstream, media sosial, pendekatan ke komunitas, serta kerja sama 

dengan pihak swasta. Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan kegiatan 

bersama masyarakat seperti bazar, pentas seni, dan makan bersama guna 

menarik perhatian lebih banyak warga masyarakat, serta secara tidak langsung 

semakin meluaskan gaung program ini.

Gambar 6.2 Desain Pengembangan Kampung Susun Bahari Akuarium
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KOMUNIKASI TANGGAP COVID-19

Dengan merebaknya wabah COVID-19 secara global pada tahun 2020 ini, 

Tim Komunikasi juga berperan dalam upaya Pemprov DKI Jakarta untuk 

menekan penyebaran dan penanggulangan. Dalam konteks COVID-19 ini, 

strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh tim adalah tentang pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Program ini ditujukan untuk 

menekan angka penyebaran virus serta untuk meningkatkan disiplin 

masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil 

penelitian tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 

menyumbang secara signifikan bagi pengurangan angka penyebaran wabah. 

Walaupun demikian, tingkat kepatuhan masyarakat Jakarta masih rendah dan 

kedisiplinan yang dijalankan lebih banyak didasarkan pada rasa takut akan 

dihukum daripada kesadaran individual. Walaupun demikian, riset lain juga 

menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dapat berubah ketika mengalami 

sendiri, tentang bahaya yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 ini.

Berangkat dari kondisi yang ada dan guna menguatkan pelaksanaan PSBB, 

Tim Komunikasi memberikan rekomendasi inisiatif baru guna meningkatkan 

kedisiplinan masyarakat. Inisiatif yang digulirkan adalah Rehearsal Ambulance 

dalam balutan tema Ambulans Siaga COVID-19 di 44 kecamatan Jakarta. 

Inisiatif ini dijalankan dengan pengerahan ambulans untuk menyusuri rute baru 

tiap harinya dalam perjalanan menuju rute rumah sakit terdekat. Selain itu, 

dalam perjalanannya sirine ambulan dinyalakan sehingga masyarakat dapat 

mendengar pergerakan ambulans tersebut.

Skema pengerahan Ambulans Siaga COVID-19 ini kemudian ditujukan untuk 

mengirim pesan kepada masyarakat Jakarta bahwa situasi saat ini tidak baik-

baik saja. Walaupun demikian, inisiatif ini tidak bertujuan untuk menimbulkan 

ketakutan di masyarakat. Sinyal-sinyal yang disampaikan diharapkan dapat 

mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat Jakarta terhadap pelaksanaan 

protokol kesehatan. Selain itu, rehearsal yang dijalankan juga bertujuan untuk 

melatih pengemudi ambulans agar dapat familiar dengan rute yang ada dan 

dapat memilih jalur tercepat saat diperlukan. Lebih jauh, inisiatif ini juga 

diharapkan dapat memberi pesan kepada masyarakat Jakarta bahwa Pemprov 

DKI bekerja serius dan sigap bagi penanggulangan wabah COVID-19.

Tim Komunikasi

C. HIKMAH YANG DAPAT DIPETIK

Komunikasi menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Berkaca pada masifnya kebijakan pembangunan yang digulirkan, komunikasi 

menjadi kunci kesepahaman bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tiga simpul utama kebijakan publik 

di Jakarta yaitu Gubernur, SKPD, dan masyarakat, dapat bekerja sama dengan 

baik saat instrumen komunikasi dapat berjalan dengan baik pula.

Wabah COVID-19 dan penyesuaian pola komunikasi

Merebaknya wabah COVID-19 memaksa pola kerja tradisional untuk 

menyesuaikan dengan pembatasan pergerakan yang ada. Pola komunikasi yang 

biasanya dijalankan dengan kombinasi antara offline atau proses turun langsung 

ke lapangan dan online, saat ini terpaksa dijalankan dengan lebih banyak secara 

daring. Walaupun demikian, melalui proses-proses yang telah dilalui, terbukti 

bahwa keterbatasan pergerakan tidak kemudian menghambat proses komunikasi 

yang dijalankan. Bahkan, keterbatasan yang ada malah mendorong pada 

inisiatif-inisiatif dan inovasi-inovasi baru untuk komunikasi yang lebih efektif 

dan efisien.
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D. STRATEGI PENCAPAIAN

Tim Komunikasi

Kategorisasi Isu-Isu yang Ada

Guna memastikan peran yang efektif dalam mendukung program pembangunan 

Jakarta, Tim Komunikasi TGUPP menerapkan tiga strategi utama sebagai 

pendekatan terhadap isu-isu yang ada, yaitu : “Must Have”, “Nice to Have”, dan 

“As Situation Calls”.

Tujuan dari pemasukan sebuah isu ke dalam kategori tertentu adalah 

untuk memudahkan langkah tindak lanjut yang perlu untuk segera diambil. 

Sebagaimana kita ketahui, permasalahan di Ibukota Jakarta sangat banyak dan 

beragam, yang sudah tentu tidak mudah untuk diselesaikan secara langsung dan 

menyeluruh. Proses kategorisasi ini digunakan untuk menentukan mana isu yang 

dalam kondisi kritis dan perlu untuk segera diselesaikan, isu dengan dampak 

yang moderat, dan isu dengan dampak yang relatif rendah. Sebagai contoh, 

permasalahan banjir masuk ke dalam kategori “Must Have”, dimana dampak yang 

dapat ditimbulkan bukan hanya tentang kerugian fisik, persepsi Pemerintah di 

mata masyarakat, tetapi juga konsekuensi politik bagi kelanjutan kepemimpinan 

Gubernur Anies Baswedan.

Inklusifitas Aktor Komunikasi

Melalui kerja sama yang erat dengan organisasi-organisasi yang ada di 

Pemprov DKI Jakarta, Tim Komunikasi mendorong harmonisasi pola komunikasi 

publik pada seluruh elemen pemerintahan. Jika sebelumnya komunikasi 

publik bertumpu pada sosok Gubernur sebagai pemimpin, maka saat ini 

diharapkan tiap-tiap elemen pemerintahan dapat pula menyampaikan 

informasi pembangunan kepada masyarakat, serta menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diterima sebagai umpan balik dari masyarakat. Perwujudan 

semangat inklusivitas ini akan mendorong kesepahaman antara Pemerintah 

dan Masyarakat, yang tentunya akan memudahkan proses pembangunan 

yang dijalankan.

Tim Komunikasi

E. AGENDA KE DEPAN

Penguatan Strategi Komunikasi Yang Inklusif

Sebagaimana yang telah disinggung dalam strategi pencapaian, kemampuan 

komunikasi publik perlu untuk dipupuk dan dimunculkan pada tiap-tiap 

organisasi/SKPD internal Pemprov DKI Jakarta. Tim Komunikasi akan terus 

mendorong agenda ini guna memastikan meningkatkan kualitas komunikasi 

publik yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Harapannya dengan 

pengembangan ini masyarakat akan dapat lebih mudah mendapatkan 

informasi publik yang akurat, efisien, dan terpercaya.

Resilient Communication

Merebaknya wabah COVID-19 mendorong Tim Komunikasi untuk terus 

memformulasikan pola komunikasi publik yang efektif, kreatif, resilient dan 

fleksibel untuk dijalankan dalam kondisi apapun. Hal ini dimaksudkan untuk terus 

memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat dalam semangat kolaborasi 

pembangunan Kota Jakarta untuk semua. 
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TANGGUH MENGATASI PANDEMI,
MAJU DENGAN KOLABORASI

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
2020


