
Persampahan
Menjamin pola produksi dan 
konsumsi yang berkelanjutan dengan 
mengurangi dampak lingkungan 
perkotaan per kapita yang merugikan, 

termasuk penanganan sampah kota.

Energi 
Menjamin akses energi yang 
terjangkau, andal, berkelanjutan dan 
modern untuk semua.

Rasio elektrifikasi di Jakarta 100 %

Tingkat Kemiskinan dan 
Ketimpangan
Memastikan tingkat 
kemiskinan dan 
ketimpangan semakin 
rendah bagi seluruh 
penduduk di Provinsi 

DKI Jakarta melalui upaya 
bersama seluruh pihak.

Air Bersih dan Sanitasi
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan 
air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan 
untuk semua. Saat ini persentase rumah 
tangga yang memiliki akses terhadap 
layanan sumber air minum layak dan 
berkelanjutan di Jakarta sudah mencapai 

99,86%  pada tahun 2021.

Ruang Terbuka Hijau
Menambah rasio Ruang Terbuka Hijau 
(RTH). Di Jakarta terdapat 2.556 titik 
RTH. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta juga telah membangun RTH dalam 
bentuk taman kolaboratif dengan nama 
Program Taman Maju Bersama. Terdapat 
69 TMB di Provinsi DKI Jakarta, TMB 

ini mengutamakan fungsi ekologi dan sosial juga 
sekaligus sebagai ruang edukasi.

Pekerjaan Layak
Menggalakkan 
kebijakan 
pembangunan yang 
mendukung kegiatan 

produktif serta menciptakan 
lapangan kerja layak. Tingkat 
Pengangguran Terbuka di Jakarta 
mengalami penurunan dari 
10,95% pada tahun 2020 menjadi 
8,50% pada tahun 2021.

Permukiman
Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, 
tangguh dan berkelanjutan. 

Gizi dan Stunting
Bagaimana anak-anak 
pada usia balita dapat 
terpenuhi gizinya dengan 
baik sehingga tidak 

akan terkena gangguan gizi seperti 
stunting, wasted, dan obesitas, yang 
akan mempengaruhi bagaimana 
hidupnya di masa mendatang. 

Penyakit Tidak Menular 
Mengurangi potensi penyakit tidak menular 
seperti jantung, diabetes, kanker dan hipertensi 
terutama bagi masyarakat dengan gaya hidup 
perkotaan.

Pendidikan
Akses kepada pendidikan yang berkualitas 
bagi semua tanpa ada terkecuali.

Perubahan Iklim
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi 
perubahan iklim dan dampaknya, upaya ini 
termanifestasikan dari adanya Peraturan 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Rendah 
Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim melalui aksi 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
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Kependudukan
Memberikan identitas 
yang sah bagi semua, 

termasuk pencatatan kelahiran.




