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Kata Sambutan
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, 

atas berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan 

Pemantauan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta periode 

Semester 1 Tahun 2020 dapat selesai disusun dan 

disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas 

serta Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat 

Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut 

amanat Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 

59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana 

setiap semester Gubernur menyampaikan laporan 

pemantauan atas pelaksanaan pencapaian TPB/

SDGs di daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Laporan ini merupakan dokumen integral yang 

memuat hasil pemantauan atas pelaksanaan 

seluruh program dan kegiatan pemerintah dan 

nonpemerintah. Seluruh program dan kegiatan 

tersebut memberikan dukungan bagi pencapaian 

target dari 253 indikator TPB/SDGs di Provinsi DKI 

Jakarta. Sebagian besar program dan kegiatan 

tersebut telah tercantum di dalam dokumen Rencana 

Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang 

ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 156 

Tahun 2018. Sementara lainnya, merupakan program 

dan kegiatan adisional yang berhasil diidentifikasi 

dari pemerintah maupun nonpemerintah.   

Pada laporan ini juga disajikan potret secara umum 

tantangan dan strategi pencapaian target TPB/SDGs 

pada tahun 2020. Khususnya, perubahan besar 

pada tatanan kehidupan global sebagai dampak dari 

pandemi COVID-19. Adanya pandemi yang melanda 

dunia, menarik mundur sejumlah pencapaian TPB/

SDGs di seluruh wilayah ke beberapa warsa silam. 

Namun, pada saat yang sama, terdapat kemajuan 

untuk indikator-indikator tertentu, khususnya terkait 

dengan lingkungan hidup. 

Data, inovasi dan kolaborasi menjadi tiga hal 

penting untuk dioptimalkan dalam mewujudkan 

target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. 

Langkah yang terpadu antara pemerintah, akademisi, 

filantropi dan bisnis, serta organisasi masyarakat 

sipil dan media sangat dibutuhkan. Untuk itu, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka seluas-

luasnya ruang bagi seluruh elemen di Ibukota untuk 

menjadi bagian dari gerakan kolaborasi besar ini. 

Salah satunya, melalui platform Jaringan Kolaborasi 

Pembangunan Jakarta (Jakarta Development 

Collaboration Network) atau disingkat JDCN    

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua 

pihak atas bantuan dan dukungan yang telah 

diberikan dalam rangka penyusunan laporan ini. 

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

meridhai kita semua.

Jakarta,  November 2020

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku

Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan 

Pencapaian TPB/SDG

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.
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Ringkasan Eksekutif
Pandemi COVID-19 dan banjir awal tahun memberi 

dampak pada capaian target tujuan pembangunan 

berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan-

tujuan di pilar sosial (tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5) dan ekonomi 

(tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17) terdampak secara langsung, 

terutama berkaitan dengan angka kemiskinan (tujuan 1), 

pertumbuhan ekonomi hingga pengangguran (tujuan 8). 

Sementara pada pilar lingkungan (tujuan 6, 11, 12, 13, 14 

dan 15) serta hukum dan tata kelola (tujuan 16) terdampak 

secara tidak langsung.

Beberapa contoh indikator TPB/SDGs yang rentan 

terimbas Pandemi COVID-19 antara lain Tingkat 

Kemiskinan yang telah menunjukkan kenaikan dari 

3,47% (Maret 2019) menjadi 4,53% (Maret 2020), 

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) yang terkontraksi sebesar 

-1,63% (Semester I - 2020, c-to-c), jumlah pekerja yang 

dirumahkan dan PHK sebanyak 323.224 orang (per 11 Mei 

2020), jumlah wisatawan mancanegara menyusut 68,20% 

selama periode Januari hingga Juni 2020, penurunan 

drastis penumpang TransJakarta hingga 90% selama 

masa PSBB (10 April - 4 Juni 2020). Kondisi demikian jika 

terus berlangsung tentu berpotensi memunculkan dampak 

lanjutan di pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata 

kelola, berupa meningkatnya timbulan sampah medis, 

naiknya angka kriminalitas, hingga ancaman peningkatan 

kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk menjawab beragam tantangan tersebut maka 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai 

langkah strategis, mulai dari pemberlakuan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi maupun Wilayah 

Pengendalian Ketat (WPK) di tingkat RW, penyesuaian 

anggaran hingga optimalisasi berbagai program dan 

kegiatan Dinas/OPD terkait. Selain itu, berbagai inovasi 

juga dilakukan untuk mengakselerasi penanganan 

pandemi COVID-19 serta upaya mengakselerasi berbagai 

target capaian tujuan TPB/SDGs. Misalnya melalui 

pembuatan platform Jaringan Kolaborasi Pembangunan 

Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network) 

atau disingkat JDCN, pemberian stimulus bantuan sosial, 

insentif ekonomi bagi sektor riil, pendataan dan pelayanan 

warga secara daring, dan terobosan lainnya.



Laporan Pemantauan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Semester I Tahun 2020 vii

JDCN
Jakarta Development
Collaboration Network



TPB/SDGs Provinsi DKI JakartaTujuan Pembangunan Berkelanjutanviii 

6 Maret 2020: 
Kepgub Nomor 291 
tahun 2020 Tentang: 
Tim tanggap corona 
virus Disease 2019 
(covid-19) di provinsi 
daerah khusus ibukota 
jakarta.

24 Januari 2020: 
Surat Edaran Dinkes 
No. 21 tahun 
2020, Peningkatan 
kewaspadaan terhadap 
virus corona melalui 
kerja sama antara Dinkes 
DKI Jakarta dengan 
Kementerian Kesehatan 
RI. Penempatan thermal 
scanner di pintu masuk 
negara serta surat 
edaran kewaspadaan 
terhadap Pneumonia 
Novel Coronavirus 
(nCoV) pada rumah sakit

22 Januari 2020: 
Surat Edaran Dinkes 
No. 18/SE/2020, 
Kewaspadaan terhadap 
Pneumonia Novel 
Coronavirus (nCoV)

29 Februari 2020: 
Dinas Kesehatan DKI 
Pastikan Tidak Ada 
Pasien Virus Corona Di 
Jakarta

13 Februari 2020: 
Surat Edaran Dinkes 
No. 32 tahun 2020, Pe-
nyebarluasan Informasi 
Kesehatan Interaktif di 
Provinsi DKI Jakarta

*02

04
03

05
02

01

06 07 08 09 10

69 172 309

13 Maret 2020: 
Instruksi Gubernur 
Nomor 22 tahun 2020 
Tentang: Antisipasi 
penyebaran virus 
corona atau covid-19 
di lingkungan kantor 
pemerintah provinsi 
daerah khusus ibukota 
jakarta.

13 Maret 2020:  
Seruan Gubernur 
Nomor 2 tahun 2020 
Tentang: Peningkatan 
kewaspadaan terhadap 
risiko penyebaran 
covid-19 pada 
penyelenggaraan acara 
di provinsi daerah 
khusus ibukota jakarta.

13 Maret 2020:  
Seruan Gubernur 
Nomor 3 tahun 2020 
Tentang: Peningkatan 
kewaspadaan terhadap 
risiko penyebaran 
coronav1rus disease 
(covid-19) bagi 
masyarakat

14 Maret 2020:  
Pemprov DKI Jakarta 
Meniadakan Kegiatan 
Belajar Mengajar Di 
Sekolah, Antisipasi 
Potensi Penyebaran 
Covid-19

16 Maret 2020: 
Kepgub Nomor 328 
tahun 2020 Tentang: 
Gugus tugas percepatan 
penanganan coronavirus 
disease 2019 (covid-19) 
provinsi daerah khusus 
ibukota jakarta.

16 Maret 2020:  
Surat Edaran Gubernur 
Nomor 2 tahun 2020 
Tentang: Penyesuaian 
sistem kerja pegawai 
dalam upaya 
pencegahan penyebaran 
covid-19 di lingkungan 
pemerintah provinsi 
daerah khusus ibukota 
jakarta

18 Maret 2020:  
Seruan Gubernur Nomor 
4 tahun 2020 Tentang: 
Menjaga jarak aman 
antar warga dalam 
bermasyarakat (social 
distancing measure) 
dalam rangka antisipasi 
dan pencegahan 
penularan coronavirus 
disease (covid-19) di 
provinsi daerah khusus 
ibukota jakarta

18 Maret 2020:  
Peraturan Gubernur 
Nomor 24 tahun 
2020 Tentang: 
Jaringan Kolaborasi 
Pembangunan Jakarta 
(Jakarta Development 
Collaboration Network) 

17 Maret 2020: 
Pergub Nomor 23 
tahun 2020 Tentang: 
Pemberian insentif 
kepada tenaga 
kesehatan dan tenaga 
penunjang kesehatan 
dalam penanggulangan 
bencana wabah corona 
virus disease 2019 
(covid-1 9).

18 Maret 2020: 
Instruksi Gubernur 
Nomor 23 tahun 2020 
Tentang: Optimalisasi 
antisipasi dan 
pencegahan penularan 
coronavirus disease 
(covid-19) dengan 
menjaga jarak aman 
antar warga dalam 
bermasyarakat (social 
distancing measure) di 
lingkungan masyarakat.

11 19 Maret 2020: 
Seruan Gubernur 
Nomor 5 tahun 2020 
Tentang: Peniadaan 
sementara kegiatan 
peribadatan dan 
keagamaan di 
rumah ibadah dalam 
rangka mencegah 
penyebaranm wabah 
coronavirus disease 
(covid-19).

12

20 Maret 2020: 
Kepgub Nomor 337 
tahun 2020 Tentang: 
Penetapan status tang-
gap darurat bencana 
wabah covid-19 di 
wilayah provinsi daerah 
khusus ibukota jakarta.

20 Maret 2020:  
Seruan Gubernur Nomor 
6 tahun 2020 Tentang: 
Penghentian sementara 
kegiatan perkantoran 
dalam rangka mencegah 
penyebaran wabah 
coronavirus disease 
(covid-19)”

20 Maret 2020:  
Antisipasi Penularan 
Covid-19, Pemprov DKI 
Jakarta Tutup Sementara 
Tempat Hiburan Dan 
Rekreasi

13 22 Maret 2020: 
Pembatasan Transportasi 
Umum Mulai Berlaku 
Untuk Transjakarta, MRT, 
LRT, Dan KRL

14

24 Maret 2020: 
Disdik Provinsi DKI 
Jakarta Perpanjang 
Pembelajaran Di Rumah 
Dan Meniadakan UN

15 26 Maret 2020: 
Seruan Gubernur Nomor 
7 tahun 2020 Tentang: 
Perlindungan dan 
pencegahan penularan 
pada masyarakat yang 
memiliki risiko tinggi bila 
terpapar coronavirus 
disease (covid-19).

26 Maret 2020: 
Pemprov DKI Jakarta 
Lawan Informasi Palsu 
Dengan Kanal Jala Hoaks

515

16 27 Maret 2020: 
Kepgub Nomor 360 
tahun 2020 Tentang: 
Perubahan atas 
keputusan gubernur 
nomor 328 tahun 2020 
tentang gugus tugas 
percepatan penanganan 
coronavirus disease 
2019 (covid-19) provinsi 
daerah khusus ibukota 
jakarta.

566

17
28 Maret 2020: 
Pemprov DKI Jakarta 
Perpanjang Status 
Tanggap Darurat 
Bencana Covid-19 
Hingga 19 April 2020

603

18 19 20 21 22 23 24

29 Maret 2020: 
Pemprov DKI Jakarta 
Lakukan Disinfeksi 
Gunakan Drone Dan 
Spray Darat Di 5 Wilayah 
Kota Jakarta

647 720 794 885 990 1.299 1.552
6 April 2020: 
Seruan Gubernur Nomor 
10 tahun 2020 Tentang: 
Perpanjangan waktu 
penghentian sementara 
kegiatan perkantoran 
dalam rangka mencegah 
penyebaran wabah 
coronavirus disease 
(covid-1 9)

8 April 2020: 
Kepgub Nomor 378 
tahun 2020 Tentang: 
Penetapan rumah sakit 
rujukan penanggulangan 
penyakit coronavirus 
disease (covid-19)”

31 Maret 2020: 
Kepgub Nomor 361 
tahun 2020 Tentang: 
Perpanjangan status 
tanggap darurat 
bencana covid-19 di 
provinsi daerah khusus 
ibukota jakarta

31 Maret 2020:  
Kolaborasi Dengan Ojek 
Online Dan Pedagang 
Pasar, Pemprov DKI 
Jakarta Buka Layanan 
Belanja Dari Rumah

30 Maret 2020: 
Pemprov DKI Jakarta 
Terapkan Pemulasaran 
Dan Pemakaman 
Jenazah Pasien Covid-19 
Sesuai Prosedur

30 Maret 2020: 
Gubernur Anies Imbau 
RT/RW dan PKK Aktif 
Mendata Dan Sosialisasi 
Warga Dengan Risiko 
Tinggi Tertular Covid-19

2 April 2020: 
Seruan Gubernur Nomor 
8 tahun 2020 Tentang: 
Perpanjangan waktu 
peniadaan sementara 
kegiatan peribadatan 
dan keagamaan di 
rumah ibadah dalam 
rangka mencegah 
penyebaran wabah 
coronavirus disease 
(covid-19)”

3 April 2020: 
Seruan Gubernur 
Nomor 9 tahun 2020 
Tentang: Penggunaan 
masker untuk mencegah 
penularan coronavirus 
disease (covid-19)

LINIMASA 
Peristiwa dan Kebijakan terkait 
COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta

Jumlah pasien positif COVID-19 dalam jiwa*

TPB/SDGs Provinsi DKI JakartaTujuan Pembangunan Berkelanjutanviii 
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1.632

9 April 2020:  
Pergub Nomor 33 Tahun 
2020: Pelaksanaan 
pembatasan sosial 
berskala besar dalam 
penanganan corona 
virus disease 2019 
(covid-19) di provinsi 
daerah khusus ibukota 
jakarta.”

9 April 2020: 
Kepgub Nomor 380 
tahun 2020 Tentang: 
Pemberlakuan 
pelaksanaan 
pembatasan sosial 
berskala besar dalam 
penanganan corona 
virus disease 2019 
(covid-19) di provinsi 
daerah khusus ibukota 
jakarta

9 April 2020:  
Distribusi Bantuan Sosial 
Periode PSBB Dilakukan 
Secara Bertahap Mulai 
Hari Ini

26

2.823
17 April 2020:  
Pemprov DKI Jakarta 
Sediakan Situs Resmi 
Informasi dan Edukasi 
Penanganan Covid-19

27

3.399
22 April 2020:  
Kepgub Nomor 412 
tahun 2020 Tentang: 
Perpanjangan 
pemberlakuan 
pelaksanaan pembatasan 
sosial berskala besar 
dalam penanganan 
corona virus disease 
2019 (covid-19) di 
provinsi daerah khusus 
ibukota jakarta”

22 April 2020: 
Kepgub Nomor 414 
tahun 2020 Tentang: 
Perpanjangan status 
tanggap darurat 
bencana covid-19 di 
provinsi daerah khusus 
ibukota jakarta

4,138

28 30 April 2020:  
Pergub Nomor 41 Tahun 
2020: Pengenaan Sanksi 
Terhadap Pelanggaran 
Pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar 
Dalam Penanganan 
Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) di 
Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta

29

4.641
5 Mei 2020:  
Pergub Nomor 42 
tahun 2020 Tentang: 
Pemberian Penghargaan 
Kepada Para Tenaga 
Kesehatan Yang 
Meninggal Dunia dalam 
Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 
(Covid-19) di Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta

30

5.195
11 Mei 2020: 
Kepgub Nomor 462 
tahun 2020 Tentang: 
Perubahan kedua atas 
keputusan gubernur 
nomor 328 tahun 2020 
tentang gugus tugas 
percepatan penanganan 
coronavirus disease 
2019 (covid-19) provinsi 
daerah khusus ibukota 
jakarta

31

5.617
14 Mei 2020: 
Pergub Nomor 47 Tahun 
2020: Pembatasan 
kegiatan berpergian 
keluar dan/atau masuk 
provinsi daerah khusus 
ibukota jakarta dalam 
upaya pencegahan 
penyebaran corona virus 
disease 2019 (covid-19)

32 33

5.679
15 Mei 2020: 
Selama Pandemi 
Covid-19, Pemprov DKI 
Relaksasi Aturan KJP 
Plus Agar Dapat Cairkan 
Semua Manfaat Bantuan

6.053
19 Mei 2020: 
Kepgub Nomor 489 
tahun 2020 Tentang: 
Perpanjangan 
pemberlakuan 
pelaksanaan 
pembatasan sosial 
berskala besar dalam 
penanganan corona 
virus disease 2019 
(covid-19) di provinsi 
daerah khusus ibukota 
jakarta

19 Mei 2020: 
Kepgub Nomor 489 
tahun 2020 Tentang: 
Perpanjangan 
pemberlakuan 
pelaksanaan pembatasan 
sosial berskala besar 
dalam penanganan 
corona virus disease 2019 
(covid-19) di provinsi 
daerah khusus ibukota 
jakarta

34

6.316
22 Mei 2020: 
Kepgub Nomor 494 
tahun 2020 Tentang: 
Perubahan atas 
keputusan gubernur 
nomor 378 tahun 2020 
tentang penetapan 
rumah sakit rujukan 
penanggulangan 
penyakit coronavirus 
disease (covid-19)

35

6.628
25 Mei 2020: 
Cegah Potensi Second 
Wave, Pemprov DKI dan 
Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 
Bersinergi Batasi Arus 
Balik Menuju Jakarta

36

7.600
4 Juni 2020: 
Pergub Nomor 51 Tahun 
2020: Pelaksanaan 
Pembatasan Sosial 
Berskala Besar pada 
masa transisi menuju  
masyarakat sehat, aman 
dan produktif

4 Juni 2020:  
Pemprov DKI Jakarta 
Tetapkan 2,48% 
RW Sebagai Wilayah 
Pengendalian Ketat 
Selama PSBB Transisi

37

7.684
5 Juni 2020: 
Kepgub Nomor 563 
tahun 2020 Tentang: 
Pemberlakuan, tahapan 
dan pelaksanaan 
kegiatan/aktivitas 
pembatasan sosial 
berskala besar pada 
masa transisi menuju 
masyarakat sehat, aman 
dan produktif

5 Juni 2020: 
Seruan Gubernur Nomor 
12 tahun 2020 Tentang: 
Pembukaan kembali 
kegiatan peribadatan 
dan keagamaan di 
rumah ibadah pada 
saat pelaksanaan 
pembatasan sosial 
berskala besar pada 
masa transisi menuju 
masyarakat sehat, aman 
dan produktif”

38

8.552
11 Juni 2020:  
Seruan Gubernur 
Nomor 13 tahun 2020 
Tentang: Penerapan 
protokol kesehatan 
covid-19 dalam 
kegiatan peribadatan

39 40 41 42 43 44

10.123 10.472 10.640 10.853 11.276
23 Juni 2020: 
Pergub 60 Tahun 2020: 
Pengendalian kegiatan 
bepergian di provinsi 
daerah khusus ibukota 
jakarta dalam upaya 
pencegahan penyebaran 
corona virus disease 
2019 (covid-19)

25 Juni 2020:  
Pengganti HBKB 
Sudirman-Thamrin, 
Dishub DKI Jakarta 
Siapkan 32 Kawasan 
Khusus Pesepeda

26 Juni 2020: 
Pergub 61 Tahun 2020: 
Pemberian Keringanan 
Retribusi Daerah dan/
atau Penghapusan 
Sanksi Administratif 
Kepada Wajib Retribusi 
yang Terdampak 
Bencana Nasional 
Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19)

26 Juni 2020:  
Dishub DKI Siapkan 32 
Lokasi Pengalihan HBKB 
Untuk Berolahraga, 
Bukan Berkerumun

27 Juni 2020: 
Gubernur Anies Dorong 
Pramuka Jakarta Jadi 
Pelopor Taat Protokol 
Covid-19

30 Juni 2020: 
Kolaborasi Bumn, 
Pemprov Dki Siapkan 
Sistem Integrasi 
Pembayaran Antar Moda 
Transportasi

30 Juni 2020:  
Disdik DKI Jakarta Buka 
Jalur Zonasi Bina RW 
Sekolah Pada PPDB 2020

8.748
13 Juni 2020: 
Dishub DKI Jakarta 
Kerahkan Layanan 50 
Bus Sekolah Gratis 
Bagi Penumpang KRL 
Jabodetabek
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Pendahuluan
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01

02

Semester I tahun 2020, Jakarta menghadapi dua 

tantangan sekaligus, yakni banjir dan pandemi COVID-19. 

Pada bulan Januari dan Februari 2020, puluhan 

kelurahan di Provinsi DKI Jakarta terendam banjir dengan 

kedalaman yang beragam. Tercatat setidaknya terjadi 

enam kali kejadian banjir yakni pada tanggal 1 dan 18 

Januari 20201, serta tanggal 2, 8, 23 dan 25 Februari 

2020. Puluhan titik banjir menggenangi permukiman 

dan jalan-jalan raya. Data BPBD Provinsi DKI Jakarta 

menunjukan pada bulan Januari, terdapat lebih dari 

35.000 warga Jakarta mengungsi saat banjir di awal 

Januari 2020 dengan hampir seluruh transportasi publik 

juga terkena dampaknya. 

Dampak ekonomi akibat banjir tersebut berpengaruh 

sebesar 0,025 persen dari Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB)2. Berbagai sektor usaha terpaksa menutup 

usahanya, mulai dari ritel hingga transportasi. Untuk 

menangani banjir, pada tahun 2020, Pemprov DKI 

Jakarta mengalokasikan APBD sebesar 1,1 persen dari 

total APBD DKI Jakarta tahun 20203. Sementara untuk 

penanggulangan banjir secara jangka panjang, Pemprov 

DKI Jakarta telah menyusun program regenerasi kota 

(urban regeneration) dengan anggaran Rp 70 triliun. 

Rincian dana tersebut akan digunakan untuk tanggul laut 

sepanjang 3.338 meter, pembangunan 28 waduk atau 

embung, naturalisasi dan normalisasi di 13 sungai, tata 

kelola air, serta multipurpose dan integrated tunnel.

Bencana banjir ini menyebabkan adanya penyesuaian 

anggaran bagi penanggulangan dan penanganan banjir. 

Secara tidak langsung, penyesuaian tersebut berdampak 

pada program maupun kegiatan dari Organisasi 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. Sebulan lepas dari banjir, tantangan 

lebih besar melanda Jakarta. COVID-19 mulai menjadi 

pandemi di Indonesia pada bulan Maret dan Jakarta 

menjadi episentrum awal penyebaran COVID-19. Jakarta 

kemudian menjadi berstatus tanggap darurat bencana 

wabah COVID-19 melalui Keputusan Gubernur Nomor 

337 Tahun 2020. Berbagai upaya pencegahan dan 

penanganan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta bersama masyarakat di bawah kelembagaan 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

Provinsi DKI Jakarta. Terbitnya Keputusan Gubernur 

Nomor 328 tahun 2020 menjadi penanda dimulainya 

kerja-kerja bersama dari gugus tugas.

Selama pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB), upaya penanganan dan 

pencegahan COVID-19 dilakukan berbagai pihak, baik 

pemerintah maupun nonpemerintah. Hasil dari PSBB 

terbukti cukup berhasil menurunkan tingkat penularan 

yang tercermin dengan indikator Reproduction Number 

(Rt) yang terus menurun dari level 3,8 pada bulan Maret 

menjadi 1 sepanjang bulan Mei. Nilai Rt yang mendekati 

1 ini artinya potensi penularan pada orang lain sudah 

hampir tidak ada. Fakta tersebut membuktikan bahwa 

semakin banyak masyarakat disiplin untuk tinggal di 

rumah maka semakin sedikit penularan terjadi. Selain 

itu, PSBB juga terbukti telah menurunkan pemulasaran 

dan pemakaman dengan protap COVID-19 di DKI 

Jakarta. 

Upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 

1. https://kompas.id/baca/riset/2020/02/26/jakarta-enam-kali-banjir-dalam-dua-bulan/?_t=gEhm6DMtM4exJTU7n1AECe1D5oror 
   w8aDzv7Kbf3DYoilLB1wmjnIJRqk73uu
2. https://jakarta.bisnis.com/read/20200228/77/1207168/bi-dki-kerugian-banjir-jakarta-2020-terbilang-kecil-tapi
3. https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/03/185958965/disorot-warganet-berapa-nilai-anggaran-penanggulangan-banjir-
  dki-jakarta?page=2.
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menghadapi dampak kesehatan dan sosial ekonomi 

akibat COVID-19 dilakukan dengan berbagai instrumen 

kebijakan. Pada aspek kesehatan upaya yang dilakukan 

antara lain meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan, 

tenaga kesehatan, peralatan pendukung, menyiapkan alat 

tes massal, membuka ruang-ruang isolasi di berbagai 

tempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan, 

penanganan dini, dan pembatasan mobilitas sosial 

(physical distancing). Sementara upaya pencegahan 

difokuskan pada perluasan fasilitas cuci tangan, akses 

air bersih, pembatasan transportasi publik, ruang publik 

dan kerumunan orang. Sedangkan pada aspek sosial 

ekonomi upaya yang dikerjakan Pemprov DKI antara lain 

pemutakhiran data masyarakat rentan, re-engineering 

dan intensifikasi paket bantuan sosial, relaksasi 

tanggungan ekonomi selama masa COVID-19, dan paket 

kebijakan ekonomi lainnya. Demikian pula dari berbagai 

unsur nonpemerintah terdapat upaya-upaya untuk 

melakukan pencegahan akan pandemi dan membantu 

para masyarakat yang terdampak.

Penggunaan teknologi informasi juga dioptimalkan. Sejak 

awal pandemi, Pemprov DKI Jakarta telah membuka 

portal resmi berisi informasi dan peta rawan penularan 

di corona.jakarta.go.id. Selain memberikan informasi, 

portal tersebut juga memberikan layanan panggilan 

darurat untuk seluruh warga Jakarta yang mengalami 

gejala, maupun layanan informasi lain seputar COVID-19. 

Kanal-kanal resmi media sosial Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta juga terus memberikan edukasi bagi masyarakat 

mengenai COVID-19. 

 Gambar 1.1 
Perkembangan Effective Reproduction Number (Rt) Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI)4 

4. Paparan Evaluasi PSBB DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta pada 4 Juni 2020



Laporan Pemantauan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Semester I Tahun 2020 5

Dampak COVID-19 terhadap aspek pendidikan juga 

sangat terasa terutama dengan diberlakukannya 

pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh 

menjadikan pendidikan semakin kurang inklusif dan 

berpotensi membuat banyak anak-anak tidak dapat 

merasakan pendidikan secara optimal, sebagaimana 

ketika sebelum adanya pandemi COVID-19. Tantangan 

ada di ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 

jarak jauh yang harus dipenuhi oleh baik pihak pendidik 

maupun peserta didik. Ketersediaan komputer, laptop, 

atau smartphone, ketersediaan jaringan internet yang 

memadai, serta keterampilan menggunakan teknologi 

adalah sebagian yang menjadi tantangan pada capaian 

TPB/SDGs terkait pendidikan. 

Setelah masa tanggap darurat, Pemprov DKI Jakarta 

kemudian menerapkan kebijakan transisi berupa Wilayah 

Pengaturan Ketat (WPK)/Pembatasan Sosial Berskala 

Lokal-RW (PSBL-RW). Kebijakan ini fokus pada 66 RW 

yang diklasifikasikan sebagai RW zona merah5. Publik 

dapat mengakses informasi terkini kebijakan tersebut 

melalui alamat https://corona.jakarta.go.id/id/zona-

pengendalian. Diharapkan pembatasan tingkat RW dapat 

menekan penularan COVID-19 selama masa transisi atau 

penyesuaian menuju adaptasi kebiasaan baru (new normal). 

Munculnya solidaritas dari berbagai unsur secara 

tersendiri merupakan potensi yang dapat memberikan 

dampak positif yang berdaya tinggi jika dikelola secara 

benar. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

meluncurkan platform Jaringan Kolaborasi Pembangunan 

Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network) 

atau disingkat JDCN,  yang terintegrasi dengan portal 

www.corona.jakarta.go.id dengan programnya Kolaborasi 

Sosial Berskala Besar (KSBB). JDCN memberikan 

informasi kepada donatur terkait needs assessment 

(estimasi bentuk bantuan agar sesuai kebutuhan), peta 

target bantuan sosial (siapa, dimana, kontak person, dan 

lainnya), serta fasilitas koordinasi penyaluran di lapangan 

(bantuan koordinasi bersama RT/RW). Masyarakat 

dengan sumber daya berlebih dapat berkontribusi. Per 23 

Mei 2020, terdapat 6 Agregator KSBB, 110 Kolaborator 

KSBB, 348.789 Total Komitmen Paket Sembako, dsb.6 

Prioritas penerima manfaat tentu saja masyarakat miskin-

rentan yang jumlahnya sebanyak 3,7 juta jiwa, ditambah 

lagi penduduk rentan KTP non DKI yang belum terdata 

dengan baik. 

Penyesuaian anggaran juga dilakukan oleh Pemprov DKI 

Jakarta untuk memastikan upaya-upaya tanggap darurat 

COVID-19 dapat berjalan dengan lancar. Terdapat alokasi 

anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikhususkan 

bagi penanganan COVID-19. Total alokasi BTT sebesar 

Rp 5,03 triliun.  Per Juni 2020 telah digunakan sebesar 

Rp 1,2 triliun. Selain itu upaya lain juga dilakukan melalui 

refocusing anggaran dan pengetatan pengeluaran 

anggaran, termasuk memangkas tunjangan para ASN di 

lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

Di tengah kondisi demikian, Jakarta menghadapi dampak 

sosial ekonomi yang cukup signifikan. Berdasarkan data 

BPS, pertumbuhan perekonomian Jakarta Triwulan 2 

2020 sebesar -8,22 persen. Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia DKI Jakarta memproyeksikan pertumbuhan 

ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 hanya 

akan berkisar antara 2,9-3,4% apabila puncak pandemi 

berada pada bulan Mei, dan akan semakin memburuk di 

angka 0,1-0,5% apabila puncak pandemi berada pada 

bulan Juni. Proyeksi tersebut tentu sangat jauh berbeda 

dibandingkan dengan target RAD SDGs Provinsi DKI 

5. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/04/13435231/lokasi-66-rw-di-jakarta-yang-masuk-wilayah-pengendalian-ketat-Covid-19 
6. https://kompas.id/baca/riset/2020/02/26/jakarta-enam-kali-banjir-dalam-dua-bulan/?_t=gEhm6DMtM4exJTU7n1AECe1D5oror 
   w8aDzv7Kbf3DYoilLB1wmjnIJRqk73uu
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Jakarta yang berasal dari RPJMD 2017-2020 di mana 

pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2020 

ditargetkan mencapai 6,7%.

Potensi terjadinya kontraksi ekonomi di Provinsi DKI 

Jakarta tersebut akan berdampak terhadap APBD DKI 

Jakarta. Diperkirakan pendapatan pajak Provinsi DKI 

Jakarta akan turun dari Rp Rp 50,17 triliun menjadi Rp 

22,5 triliun, atau hanya 45% dari APBD 2020. Begitupun 

dengan penurunan belanja daerah yang diperkirakan 

akan mengalami penurunan dari Rp 87,9 triliun menjadi 

Rp 47,2 triliun atau hanya 53 persen.7 

Tidak hanya pemerintah, mayoritas sektor usaha juga 

mengalami penurunan bisnis yang sangat signifikan. 

Terdapat 39.664 perusahaan yang terpaksa harus 

merumahkan karyawannya tanpa upah (unpaid leave) dan 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 

323.224 pekerjanya.8 Sementara itu, lembaga kajian 

INDEF memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran 

terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta berpotensi naik 

dari 5,13% pada 2019 menjadi 5,81% pada tahun 2020. 

Proyeksi tersebut sejalan dengan hasil dari Survei Sosial 

Demografi Dampak COVID-19 oleh BPS yang menunjukan 

4 dari 10 responden mengalami penurunan pendapatan. 

Kondisi demikian tentunya berpotensi menaikkan tingkat 

kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. BPS merilis data 

Tingkat Kemiskinan untuk periode Maret 2020 di DKI 

Jakarta sebesar 4,53% pada tahun 2020 atau meningkat 

dari periode yang sama di tahun 2019 (3,47%).

Secara bertahap dalam dua tahun ke depan, ekonomi 

makro, inflasi dan anggaran akan membaik, dengan 

asumsi penanganan COVID-19 dapat berjalan dengan 

baik. Sementara itu, Bank Indonesia Kantor Perwakilan 

Jakarta juga memprediksi pendapatan daerah akan 

berangsur naik pada 2021 di angka Rp 66 triliun dan 

pada 2022 dengan Rp 73 triliun.9

Secara target, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah 

merumuskan perubahan RPJMD 2017-2022, terutama 

pada indikator kinerja pemerintah daerah. Berbagai 

kegiatan strategis daerah, seperti pendidikan, kesehatan, 

pembangunan ekonomi hingga pengembangan integritas 

aparatur dilakukan penyesuaian target sesuai dengan 

kapasitas finansial saat ini. 

Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur 

Nomor 156 tahun 2018 juga membutuhkan penyesuaian 

yang selaras dengan perubahan dari RPJMD 2017-

2022. Berbagai program dan kegiatan dari OPD-OPD di 

lingkungan Pemprov DKI Jakarta tentu akan terdampak 

dari adanya refocusing anggaran untuk penanganan 

COVID-19. Begitupun dengan upaya pencapaian dari 

target TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, 

upaya nonpemerintah yang terdiri dari dunia usaha, 

filantropi, mitra pembangunan, akademisi, LSM dan 

unsur masyarakat lainnya dipastikan juga mengalami 

penyesuaian dari sisi anggaran dalam kegiatan 

pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta.

Atas kondisi ini, maka seluruh pilar pembangunan, 

terutama pilar pembangunan sosial dan ekonomi harus 

menemukan strategi atau pendekatan yang tepat untuk 

merespon kondisi ini. Dari proyeksi yang dilakukan oleh 

Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 52 target dari 

tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 10, tujuan 13, tujuan 16 

7. https://jakarta.bisnis.com/read/20200228/77/1207168/bi-dki-kerugian-banjir-jakarta-2020-terbilang-kecil-tapi
8. https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/03/185958965/disorot-warganet-berapa-nilai-anggaran-penanggulangan-banjir-
  dki-jakarta?page=2.
9. Presentasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta berjudul Konsep Perubahan RPJMD 2017-2022
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dan tujuan 17 yang mendesak untuk dilakukan akselerasi 

pencapaiannya.10

Guna memastikan tersedianya sumber finansial dalam 

mendukung akselerasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta 

akan memaksimalkan dari berbagai sumber seperti 

APBD, APBN, JDCN, dana disinsentif pemanfaatan 

ruang, KPBU/KPDBU dan sumbangan sukarela. 

Pemprov DKI Jakarta juga sedang menjajaki potensi 

pinjaman berupa obligasi daerah. Diharapkan dengan 

memaksimalkan potensi pembiayaan dari berbagai 

sumber akan mampu mendukung pencapaian TPB/SDGs 

Provinsi DKI Jakarta.

Dalam laporan ini, berbagai pencapaian TPB/SDGs 

Provinsi DKI Jakarta berjalan di tengah kondisi tersebut. 

Tantangan-tantangan yang ada menjadi salah satu faktor 

penting yang menentukan pencapaian TPB/SDGs. 

 maju
 kotanye
 bahagie

warganyeee

10. Paparan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri dalam Webinar Komitmen Daerah dalam Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pasca Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan UCLG Aspac, 12 Juni 2020
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NO
ONE
LEFT
BEHIND
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NO
ONE
LEFT
BEHIND

Maju Kotanya, Bahagia Warganya

Bab II

Maju Kotanya, Bahagia Warganya
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II
Tantangan 
Pencapaian 
TPB/SDGs 
DKI Jakarta
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II
Tantangan 
Pencapaian 
TPB/SDGs 
DKI Jakarta

  Tujuan 1 

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak ekonomi 

yang sangat besar dan berpotensi meningkatkan angka 

kemiskinan (indikator 1.2.1*) di Provinsi DKI Jakarta. Pada 

tahun 2019 kemiskinan berada pada angka 3,42% dan 

diprediksi bertambah akibat adanya pandemi COVID-19 

sebagaimana proyeksi dari berbagai ahli. 

 

Pengukuran yang dilakukan BPS pada bulan Maret 2020 

menunjukkan kenaikan tingkat kemiskinan menjadi 4,53% 

atau senilai 1,11 persen poin dari tingkat kemiskinan pada 

September 2019. Garis kemiskinan di DKI Jakarta juga 

mengalami kenaikan 2,57% menjadi Rp. 680.401,00 per 

kapita per bulan jika dibandingkan dengan September 

2019, dengan peranan peranan komoditi makanan masih 

jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan 

makanan. 

 

Pengukuran tingkat kemiskinan ini dilakukan sebelum 

implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai 

upaya penanggulangan pandemi COVID-19 (9 April 2020), 

dengan demikian belum menggambarkan sepenuhnya 

pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan di 

DKI Jakarta. Pada bulan-bulan setelahnya, kelompok 

rentan terancam berkurang dan kehilangan pendapatan 

karena semakin banyak perusahaan yang merumahkan 

karyawannya (dengan atau tanpa gaji) atau bahkan 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Terdapat potensi tingkat kemiskinan DKI Jakarta 

pada semester I tahun 2020 berada lebih besar dari 

pengukuran di bulan Maret tersebut. Hal ini tentunya 

membuat upaya untuk mencapai target tingkat kemiskinan 

di DKI Jakarta pada tahun 2020 menjadi 3,18% (atau 1,35 

persen poin selisihnya dari kondisi di Maret 2020) sebagai 

sebuah tantangan sangat besar.

 Tujuan 2

 

Adanya pandemi COVID-19 membuat meningkatnya 

pengangguran dan menurun drastisnya pendapatan 

sebagian warga DKI Jakarta termasuk para pekerja 

harian. Pergerakan manusia juga sangat dibatasi sebagai 

upaya memutus penyebaran penyakit ini. Situasi tersebut 

berpotensi mempengaruhi bagaimana pemenuhan kualitas 

pangan dan asupan gizi serta layanan kesehatan bagi bagi 

remaja putri, ibu hamil, serta anak-anak bawah dua tahun 

capaian. Oleh karenanya indikator-indikator pada tujuan 2 

berpotensi terpengaruh dan tidak mencapai target jika tidak 

dilakukan strategi-strategi tertentu, seperti pada indikator 

2.2.1*# (persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar) yang pada tahun 2020 

menargetkan sebesar 96%, indikator 2.2.2.(a)# persentase 

ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 

dengan target sebesar 100% di tahun 2020, dan indikator 

2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan 

oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditargetkan 

mencapai sebesar 83 di tahun 2020; dan tingkat konsumsi 

ikan ditargetkan sebesar 38,5 pada tahun 2020.

 

Kondisi pandemi ini juga berpotensi untuk memperlambat 

pencapaian target tingkat prevalensi stunting pada anak 

balita (indikator 2.2.1*) di periode setelah semester I tahun 

2020. Tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta telah berhasil 

mengurangi stunting hingga 16,5%, dan di semester I tahun 

2020 berada pada angka 13,10% (berdasarkan data dari 

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta). Pencapaian ini 

merupakan yang terbaik selama kurun waktu tujuh tahun 

terakhir. 

 

  Tujuan 3

Tujuan 3 termasuk tujuan dalam TPB/SDGs yang 

terdampak paling berat atas pandemi COVID-19 pada 
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semester I tahun 2020 ini karena DKI Jakarta menjadi 

episentrum penyebaran COVID-19. Akibatnya, alokasi 

belanja untuk kesehatan diprioritaskan bagi penanganan 

pandemi COVID-19.  Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memutus mata 

rantai COVID-19. Di antaranya, meningkatkan fasilitas 

kesehatan, melakukan pemeriksaan secara meluas 

dan intensif pada kelompok-kelompok masyarakat, 

menyediakan tempat-tempat untuk karantina, dukungan 

makanan dan bantuan-bantuan lain, serta program-

program lainnya. Pihak nonpemerintah pun turut serta 

memfokuskan upayanya untuk memutus penyebaran 

COVID-19, seperti yang ditunjukkan oleh para kolaborator 

pada platform Kolaborasi Sosial Berskala Besar yang 

dikelola oleh JDCN.

 

Pandemi COVID-19 membuat anak-anak, dewasa yang 

memiliki penyakit penyerta, ibu hamil serta lansia untuk 

tetap berada di rumah dan sedapat mungkin tidak 

mendatangi layanan kesehatan publik karena rentan 

untuk terinfeksi, baik dalam perjalanannya, maupun 

di tempat layanan kesehatan. Dengan demikian akan 

memunculkan potensi indikator yang tidak mencapai 

target di tahun 2020. Di antaranya,  indikator 3.4.1.(b)# 

persentase penduduk penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

dengan target tahun 2020 sebesar 100%;  indikator 

3.4.1.(c)# persentase penduduk usia 15-59 tahun yang 

diskrining faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) yang 

ditargetkan sebesar 100% tahun 2020; indikator 3.3.1.(a)# 

penatalaksanaan penyakit HIV/AIDS yang ditargetkan 

mencapai 100% pada tahun 2020; dan indikator 3.3.2.(a)# 

jumlah kota/kabupaten yang mencapai target case 

detection rate (CDR) di layanan TB sesuai standar yang 

diharapkan bisa mencapai seluruh wilayah di DKI Jakarta 

pada tahun 2020. 

Berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan, terjadi 

penurunan cakupan pelayanan kesehatan selama 

semester 1 tahun 2020, di antaranya: penatalaksanaan 

penyakit HIV/AIDS turun 32,7%; jumlah kota/kabupaten 

target CDR di layanan TB turun menjadi 0%; layanan 

kepada pasien yang memiliki penyakit hipertensi sebesar 

2.653.915 orang, namun capaian hanya sebesar 872.527 

orang atau 32,88%.

 

Hal penting lainnya yang patut diperhatikan terkait tujuan 

3 adalah belum adanya indikator yang mengakomodir 

penyakit baru atau penyakit yang penularannya 

berpotensi menimbulkan pandemi dan mendisrupsi 

tatanan masyarakat yang telah terbangun. Penyakit 

pernapasan menular yang disebabkan oleh virus Corona 

seperti MERS, SARS, dan saat ini COVID-19 tidak secara 

spesifik menjadi indikator di dalam TPB/SDGs.

 

  Tujuan 4

Dalam rangka mencegah penularan COVID-19 di 

lingkungan sekolah, sejak 16 Maret 2020 Pemprov 

DKI Jakarta menutup sekolah dan melakukan kegiatan 

pembelajaran di rumah sesuai dengan Surat Edaran 

Disdik Pemprov DKI Jakarta No. 26 Tahun 2020. 

Penyelenggaraan sekolah dilakukan secara pembelajaran 

jarak jauh (PJJ) untuk sementara waktu. 

Berdasarkan survei terhadap metode pembelajaran 

jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi COVID-19 

yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) bersama Federasi Serikat Guru 

Indonesia (FSGI) pada 16-20 April 2020 di 14 provinsi 

dan 30 kabupaten/kota di Indonesia. Hasil survei tersebut 

mengungkapkan bahwa 53 persen guru berorientasi 

pada penyelesaian kurikulum. Sementara dari responden 

siswa 77,8 persen mengeluhkan kesulitan belajar dari 

rumah dengan rincian: sebanyak 37,1 persen siswa 

mengeluhkan waktu pengerjaan yang sempit sehingga 

memicu kelelahan dan stres; 42 persen siswa kesulitan 

daring karena orang tua tidak mampu membelikan kuota 
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internet; dan 15,6 persen siswa mengalami kesulitan 

melaksanakan PJJ daring karena tidak memiliki peralatan 

seperti handphone, PC, maupun laptop.11

 

Survei ini memberikan gambaran bahwa PJJ tidak 

dapat memberikan kesamaan pendidikan bagi anak 

dan menciptakan kesenjangan. Kesenjangan yang 

terjadi dalam proses PJJ ini berpotensi menyebabkan 

anak putus sekolah berdasarkan pernyataan Jasra 

Putra, Komisioner Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi 

Anak. Dengan demikian, APK pada tahun 2020 akan 

berpotensi menurun jika tidak dilakukan antisipasi dan 

pelaksanaan strategi oleh berbagai pihak. Walaupun 

survei tidak secara spesifik dilakukan di Provinsi DKI 

Jakarta, namun survey ini dapat memberikan gambaran 

bagaimana PJJ harus dilakukan secara cermat agar 

tidak memberikan potensi terhambatnya capaian pada 

indikator-indikator TPB/SDGs di tujuan 4, seperti pada 

indikator 4.1.1.(d), 4.1.1(e), 4.1.1(f)) untuk APK dan 

indikator 4.5.1* pada rasio APM.

Berdasarkan data Kemendikbud untuk APK (indikator 

4.1.1.(d), 4.1.1(e), 4.1.1(f)) dan data BPS untuk rasio APM 

perempuan/laki-laki (indikator 4.5.1*) pada tahun 2019 

secara berturut-turut pada setiap jenjang pendidikan 

SD/MI/dan sederajat adalah 105,5% dan 99,66%; 

jenjang pendidikan SMP/MTs/dan sederajat 104,52% 

dan 100,98%; jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/dan 

sederajat adalah 104,55% dan 100,19%. Walaupun 

sebagian besar telah mencapai target RAD Tahun 2019, 

perlu dilakukan mitigasi untuk mencegah penurunan 

APK di tahun 2020. Pada tahun 2020, APK untuk setiap 

jenjang pendidikan ditargetkan sebesar 105,9% (SD/MI/

dan sederajat); 94,86% (SMP/MTs/dan sederajat); dan 

83,16% (SMA/SMK/MA/dan sederajat). 

 Selain faktor murid, para guru dan sekolah juga belum 

sepenuhnya siap menyelenggarakan pembelajaran jarak 

jauh, sehingga pembelajaran belum efektif sebagaimana 

pembelajaran tatap muka. Aspek kesiapan ini baik dari 

penguasaan teknis PJJ maupun dalam pemberian materi 

ajar yang masih merujuk pada kurikulum yang belum 

disesuaikan dengan kondisi PJJ. Hal ini berpotensi 

menurunkan kualitas pendidikan di masa pandemi.

  Tujuan 5

 

Kebijakan untuk tetap berada di rumah (stay at home) 

sebagai upaya untuk penanggulangan pandemi 

COVID-19 membuat ruang dan waktu pribadi seseorang 

yang semula digunakan untuk bekerja, belajar dan 

bersosialisasi di luar rumah menjadi berkurang atau 

bahkan hilang. Ditambah dengan kondisi pendapatan 

yang berkurang atau kehilangan pekerjaan maka 

jika tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi 

menimbulkan depresi atau memicu kekerasan kepada 

anak atau perempuan (indikator 5.2.1.(a)# dan indikator 

5.2.2*). Capaian indikator 5.2.1.(a)# dan indikator 5.2.2* 

pada tahun 2019 telah mencapai 14,6% atau lebih baik 

dari target yaitu 34,74%. Sementara, pencapaian untuk 

indikator tersebut di tahun 2020 ditargetkan sebesar 

33,96%. 

Data Simfoni KemenPPPA pada periode 2 Maret – 26 

April 2020 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan 

terhadap perempuan dewasa (>18 tahun) secara nasional 

mencapai 173 kasus dengan rata-rata 3 kasus per hari. 

Untuk jumlah korban kekerasan terhadap perempuan 

dewasa mencapai 174 korban dengan 66% (114 orang) 

adalah korban KDRT dan 6% (11 orang) adalah korban 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).12

11. https://mediaindonesia.com/read/detail/333284-surat-terbuka-komisioner-kpai-nadiem-tidak-mampu-urus-pjj
12. Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi COVID-19 – KemenPPA dan UNFPA
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Survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan13 pada 

periode Maret-April 2020 menemukan bahwa terjadi 

peningkatan beban pekerjaan rumah tangga bagi 

perempuan, sehingga menyebabkan peningkatan tingkat 

stress. Kejahatan psikologis dan ekonomi mendominasi 

bentuk kekerasan di dalam rumah tangga, dan hampir 

60% menyatakan bahwa terjadi peningkatan kekerasan 

pada perempuan selama pandemi COVID-19 ini. Hasil 

survei secara nasional tersebut dapat memberikan indikasi 

tantangan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta 

dalam mencapai target penurunan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak, serta layanan bagi korban. 

Selain itu, kebijakan pembatasan sosial berpotensi 

mempersulit pengungkapan kekerasan yang terjadi di 

dalam keluarga, dan membatasi jangkauan layanan 

terhadap korban kekerasan. Kondisi-kondisi ini 

menambah potensi tidak tercapainya target pada tujuan 5 

jika tidak ada upaya atau strategi untuk mengatasinya.

  Tujuan 6 

WHO mempublikasikan panduan Water Sanitation Hygiene 

(WASH) dalam menghadapi pandemi COVID-19.14 Dalam 

panduan WASH tersebut salah satunya mengatur 

tentang pentingnya mencuci tangan dengan air sabun 

dalam mencegah penyebaran COVID-19. Hal tersebut 

sejalan dengan indikator proporsi populasi yang memiliki 

fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di dalam 

SDGs (6.2.1.(a)). Pada tahun 2018, pencapaian untuk 

indikator tersebut sebesar 73,45% di DKI Jakarta. 

Transformasi dalam gaya hidup bersih dan sehat pasca 

pandemi berpotensi mengungkit angka pencapaian 

untuk indikator tersebut di tahun 2020. Indikator proporsi 

populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan 

sabun dan air diproksi dengan indikator daerah yaitu 

“Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi 

Total Berbasis Masyarakat (STBM)” (indikator 6.2.1.(a)#). 

Indikator 6.2.1.(a)# pada tahun 2019 telah mencapai 254 

kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Indikator terkait STBM 

ini ditargetkan mencapai 202 kelurahan pada tahun 

2020. Salah satu indikator output STBM adalah “Setiap 

rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam 

suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, 

puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan 

(air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang 

mencuci tangan dengan benar”.  

       

  Tujuan 7

Selama masa pandemi COVID-19, upaya pencapaian 

tujuan energi bersih dan terjangkau juga menghadapi 

tantangan yang cukup menarik. Adanya pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB) mendorong masyarakat 

lebih banyak beraktivitas dari rumah (belajar, bekerja, 

dan beribadah) sehingga menyebabkan konsumsi 

listrik golongan rumah tangga mengalami kenaikan. 

Menurut PLN, pemakaian listrik rumah tangga di Jakarta 

meningkat 6% pada bulan April 2020 dibandingkan April 

tahun lalu. Namun demikian, konsumsi listrik Jakarta 

turun secara total sebesar 3,83% sejak awal COVID-19 

sampai 13 Agustus 2020.15 Penurunan tersebut terutama 

diakibatkan penurunan aktivitas di perkantoran, pusat 

bisnis, mall dan industri. Konsumsi listrik di Jakarta 

dari sektor industri turun sekitar 30% sejak awal Maret 

hingga 22 Mei 2020. Begitu pun dengan konsumsi listrik 

di sektor bisnis yang turun 40% di periode yang sama.16 

Sektor industri berpengaruh besar karena memiliki 

13. https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-eksekutif-summary-kajian-dinamika-perubahan-di-dalam-
rumah-tangga-english-version
14. https://www.who.int/water_sanitation_health/news-events/wash-and-COVID-19/en/ 
15. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4330296/pln-konsumsi-listrik-dki-jakarta-masih-belum-normal
16. https://industri.kontan.co.id/news/konsumsi-listrik-turun-kelangsungan-bisnis-pln-jakarta-raya-terancam
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porsi 58% dari total konsumsi listrik di Jakarta. Kondisi 

ini akan berdampak terhadap pencapaian konsumsi 

listrik per kapita (indikator 7.1.1.(a)) di DKI Jakarta yang 

telah mencapai 3.256 kWh pada tahun 2019. Adapun 

target RAD konsumsi listrik per kapita tahun 2020 

sebesar 3.594 kWh yang artinya harus tumbuh 10,38% 

dibandingkan pencapaian tahun 2019.

 

  Tujuan 8

Dampak utama COVID-19 yang dirasakan Provinsi DKI 

Jakarta adalah terkontraksinya pertumbuhan ekonomi 

yang selama ini tumbuh tinggi di atas pertumbuhan 

ekonomi nasional. Pada tahun 2019, pertumbuhan 

ekonomi DKI Jakarta mencapai 5,89%. Namun, dengan 

adanya pandemi maka diprediksi bahwa pertumbuhan 

ekonomi DKI Jakarta akan merosot cukup dalam sekitar 

2,9-3,4% pada tahun 2020 apabila puncak pandemi 

berada pada bulan Mei, dan akan semakin memburuk 

di angka 0,1-0,5% apabila puncak pandemi berada 

pada bulan Juni (proyeksi Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia DKI Jakarta). Bahkan, pada Triwulan II - 2020 

pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sudah mengalami 

kontraksi hingga -8,22%, terendah sejak 10 tahun terakhir 

secara triwulan. Proyeksi tersebut sangat jauh di bawah 

target pertumbuhan ekonomi (indikator 8.1.1*#) pada RAD 

SDGs Provinsi DKI Jakarta di tahun 2020 sebesar 6,7%.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut pada gilirannya 

akan berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja 

dan Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (indikator 

8.5.2*) di DKI Jakarta. Meskipun data BPS menunjukkan 

penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI 

Jakarta dari 5,13% (Februari 2019) menjadi 4,93% 

(Februari 2020). Namun, penurunan tersebut belum 

menggambarkan dampak dari terjadinya COVID-19 

yang bermula pada awal Maret 2020. Artinya, potensi 

peningkatan TPT di DKI Jakarta baru akan terlihat pada 

rilis BPS di bulan Agustus mendatang. Apalagi data 

Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta per 11 Mei 

2020 menunjukkan bahwa terdapat 39.664 perusahaan 

yang telah merumahkan karyawannya tanpa upah 

(unpaid leave) dan melakukan pemutusan hubungan 

kerja (PHK) terhadap 323.224 pekerjanya. Sementara itu, 

lembaga kajian INDEF memproyeksikan bahwa tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta 

berpotensi naik dari 5,13% pada 2019 menjadi 5,81% 

pada tahun 2020. Kondisi tersebut juga akan menjadi 

tantangan berat bagi pencapaian target indikator TPT 

dalam RAD SDGs DKI Jakarta yang mematok 5% pada 

tahun 2020.

Tantangan lain yang turut memperberat pencapaian 

tujuan 8 yaitu menurunnya kunjungan wisatawan baik 

turis domestik (indikator 8.9.1.(b)) maupun wisatawan 

mancanegara (indikator 8.9.1(a)). Jumlah wisatawan 

mancanegara ke DKI Jakarta selama Semester I - 2020 

telah menurun hingga 68,20% dari 1.129.849 orang pada 

Januari-Juni 2019 menjadi hanya 359.334 orang pada 

Januari-Juni 2020. Dengan kondisi tersebut, upaya untuk 

mengejar target wisatawan mancanegara tahun 2020 

sebanyak 3.087.000 orang memang sangat sulit dicapai 

akibat masih berlanjutnya Pandemi COVID-19 di seluruh 

dunia.

 

  Tujuan 9

Implikasi pandemi COVID-19 terhadap sektor riil juga 

tergambar dengan penurunan pertumbuhan industri 

manufaktur (indikator 9.2.1(a)). Apalagi sebelum adanya 

COVID-19 pun sebetulnya kinerja industri manufaktur 

telah mengalami tekanan yang cukup berat yaitu tumbuh 
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negatif -1,22% pada tahun 2019. Semester I - 2020 

pertumbuhan industri manufaktur juga mengalami 

kontraksi cukup dalam sebesar -10,84%. Jika kinerja 

pertumbuhan industri manufaktur terus menurun maka 

implikasinya adalah penyusutan kontribusi industri 

manufaktur terhadap PDRB DKI Jakarta (indikator 9.2.1*) 

yang sudah terasa penurunannya dari 11,82% pada 

Triwulan II - 2019 menjadi 10,37% pada Triwulan II - 2020. 

Kemudian, penurunan pertumbuhan industri manufaktur 

juga akan berimbas terhadap proporsi lapangan kerja di 

industri manufaktur (indikator 9.2.2*). Sebelum pandemi 

COVID-19 melanda pun, proporsi tenaga kerja di sektor 

industri manufaktur di DKI Jakarta pun sudah menurun 

dari 12,91% (Februari 2019) menjadi 12,14% (Februari 

2020). Realisasi tersebut semakin menjauh dari target 

dalam RAD SDGs DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 

18,46%. 

  Tujuan 10

Sebagai urat nadi perekonomian nasional, adanya 

pandemi COVID-19 juga berdampak langsung terhadap 

kesejahteraan dan ketimpangan masyarakat DKI Jakarta 

yang terefleksi dengan gini ratio (indikator 10.1.1*). Data 

BPS menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di DKI 

Jakarta telah meningkat dari 0,391 pada September 2019 

menjadi 0,399 per Maret 2020. Angka ketimpangan ini 

sangat mungkin meningkat apabila dampak COVID-19 

terus berlanjut hingga bulan September mendatang. 

Namun demikian, realisasi gini ratio per Maret 2020 

masih lebih rendah dibandingkan dengan target dalam 

RAD SDGs tahun 2020 sebesar 0,403.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga 

telah meningkat dari 3,47% pada Maret 2019 menjadi 

4,53% per Maret 2020. Artinya, dalam setahun terakhir 

ada tambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 115.310 

orang. Upaya menjaga tingkat kemiskinan di DKI Jakarta 

agar tidak melonjak terlalu tinggi menjadi tantangan 

utama. Apalagi target awal tingkat kemiskinan dalam 

RAD SDGs mencapai 3,18% pada tahun 2020.

  Tujuan 11

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan 

pembatasan transportasi umum yang berada di bawah 

BUMD Provinsi DKI Jakarta mulai Senin, 23 Maret 2020. 

Pembatasan ini dilakukan menyusul status Tanggap 

Darurat Bencana COVID-19 di Jakarta. Pembatasan 

tersebut berlaku untuk MRT Jakarta, Transjakarta, dan 

LRT Jakarta. Pembatasan diantaranya berupa perubahan 

jam operasional mulai pukul 06.00 WIB hingga 20.00 WIB 

dan pengurangan jumlah penumpang dalam satu bus 

maupun rangkaian kereta. Jumlah penumpang dibatasi 

60 orang per kereta atau 360 orang per satu rangkaian 

kereta, dengan menjaga jarak minimum 1 meter antar 

penumpang. 

Persentase pengguna moda transportasi umum di 

perkotaan (indikator 11.2.1.(a)) tercatat sebesar 21,7% 

pada tahun 2019, dan berpotensi mengalami penurunan 

selama tahun 2020. Pada tahun 2020, Persentase 

pengguna moda transportasi umum di perkotaan 

ditargetkan sebesar 25%. Jumlah penumpang MRT 

Jakarta turun secara signifikan, dari penumpang perhari 

di bulan Januari 2020 85.105 orang/hari, Februari 2020 

meningkat menjadi 88.444 orang/hari. Saat pandemi 

COVID-19 menurun drastis, di Bulan April 2020 adalah 

4.059 orang/hari dan di Bulan Mei 2020 menurun drastis 

menjadi 1.405 orang/hari. Sementara, untuk moda 

transportasi TransJakarta tercatat juga mengalami 

penurunan rata-rata penumpang per hari sebesar 53% 

dibandingkan kondisi normal terjadi pada tanggal 16-

22 Maret dikarenakan mulai diterapkan WFH (Respon 

terhadap COVID-19) dan sebesar 88% dari kondisi 

normal pada masa Pembatasan Ekstrem (23 Maret-9 

April). Sedangkan pada masa PSBB (10 April-4 Juni) 

terjadi penurunan penumpang sebesar 90% dibandingkan 
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Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Target RKA 25,631,141       24,482,220      25,818,598      25,240,680      23,998,216      27,749,820      
Jumlah 26,347,790       25,593,242      17,057,988      2,493,546       2,317,312       2,317,312       
Pnp Tertinggi 996,605           1,017,294       1,041,815       113,780          107,846          211,576          
Pada Tanggal 20                   17                  2                   6                   18                  29                  
Pnp Terendah 548,646           560,483          48,888            34,528            29,046            62,965            
Pada Tanggal 5                    23                  29                  26                  24                  7                   
Rata-rata per hari 849,929           882,526          550,258          83,118            74,752            149,401          
Rata-rata Weekend 953,752           985,672          394,029          47,030            46,462            91,195            
Rata-rata Weekday 596,138           653,311          624,652          98,585            98,050            174,347          

Januari Februari Maret April Mei Juni
Jumlah Penumpang 2,638,270 2,564,869 1,403,638 121,757 43,544 340,533
Rata-rata 85,105 88,444 45,279 4,059 1,405 11,351
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Jumlah dan rata-rata harian Januari-Juni 2020

dengan kondisi normal. Sementara, pada Masa PSBB 

Transisi (4-30 Juni) terjadi penurunan penumpang 

sebesar 82% dibandingkan dengan kondisi normal (lihat 

Tabel 2.1). 

  Tujuan 12

Wabah COVID-19 juga memberikan tekanan terhadap 

lingkungan, terutama dari sisi timbulan sampah/limbah 

medis. Kesadaran masyarakat yang meningkat untuk 

memakai alat pelindung diri (masker dan sarung tangan 

sekali pakai) menyebabkan sampah berkategori limbah 

B3 meningkat penggunaannya (Dinas Lingkungan 

Hidup DKI Jakarta, 2020). Sampah jenis tersebut masuk 

dalam kategori infeksius dan berpotensi menyebabkan 

penyebaran penyakit sehingga dibutuhkan penanganan 

khusus. Timbulan sampah/limbah medis berkaitan 

dengan indikator 12.4.2.(a)#, Persentase Pelayanan 

Pengelolaan Limbah B3. Pada tahun 2018, pencapaian 

indikator tersebut tercatat sebesar 18,35% di DKI Jakarta. 

Timbulan sampah/limbah medis yang meningkat selama 

pandemi COVID-19 membuat tantangan untuk pelayanan 

pengelolaan limbah B3 semakin tinggi. 

 Gambar 2.1 
Jumlah Penumpang MRT Jakarta Periode Januari-Juni 2020

 Tabel 2.1 
Jumlah Penumpang Transjakarta Periode Januari-Juni 2020

Sumber: PT. MRT Jakarta

Total penumpang sejak 1 Januari 2020-30 Juni 2020: 7,112,611 penumpang

Sumber: TransJakarta, 2020
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Sepanjang periode Mei-Juni 2020, Dinas Lingkungan 

Hidup DKI Jakarta telah mengumpulkan 409,28 kilogram 

sampah medis (lihat tabel 2.2). Dengan rincian, periode 

April sebanyak 202,52 kilogram dan periode Mei sebanyak 

206,76 kilogram. Limbah medis paling banyak berupa 

masker. Disusul sarung tangan dan baju pelindung diri.17  

Sementara itu, terjadi penurunan volume sampah secara 

umum selama masa Pandemi COVID-19 dan PSBB. 

Tonase sampah di Provinsi DKI Jakarta berkurang 34% 

dari Februari 2020 hingga Juni 2020, sebagaimana 

ditampilkan pada Gambar 2.2.

  Tujuan 13

Sistem atmosfer global merupakan suatu sistem 

yang saling berkaitan dan mempengaruhi iklim dunia. 

17. https://www.merdeka.com/jakarta/limbah-medis-di-jakarta-capai-409-kilogram-selama-april-mei-saat-COVID-19.html 

Mei Juni

Jumlah (Kg) Jumlah (Kg)

1 Dipo PLN, Kramat Jati, Jakarta Timur 33 42 75

2 TPS Limbah B3, Pesanggrahan, 
Jakarta Selatan 38 85 123

3 TPS 3R Dakota Kemayoran, Jakarta 
Pusat 30 12 42

4
TPS Limbah B3 Asrama Dinas 
Lingkungan Hidup Bambu Larangan, 
Jakarta Barat

54,52 46,76 101,28

5 Dipo Ancol, Jl. Ancoll VIII, Jakarta 
Utara 47 21 68

TOTAL (Kg) 202,52 206,76 409,28

No Lokasi Pengangkutan

Periode

Total (Kg)

 Tabel 2.2 
Lokasi Pengangkutan Sampah Medis, Mei-Juni 2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Januari Februari Maret April Mei Juni
Jumlah Sampah 9,850 9,498 9,038 7,107 6,128 6,243
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 Gambar 2.2 
Tonase Sampah TPST Bantar Gebang 2020
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18. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52755813
19. https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/1994-sampah-laut-marine-debris

Pencemaran di satu negara, dapat mempengaruhi kondisi 

iklim secara global. Pada saat pandemi COVID-19, 

banyak publikasi dan laporan para peneliti terkait 

membaiknya atmosfer bumi akibat wabah pandemi 

COVID-19 ini. Selama masa Pandemi COVID-19 kualitas 

udara Kota Jakarta menunjukan tren membaik selama 

bulan April dan Mei 2020. 

 

Menurut pengamatan studi oleh organisasi peduli 

lingkungan Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih 

(CREA), tingkat gas Nitrogen Dioksida (NO2) di Jakarta 

turun sekitar 40% dari level gas tersebut pada tahun 

lalu. Hal itu tercatat selama masa bekerja dari rumah 

yang mulai diberlakukan sejak pertengahan Maret yang 

kemudian disusul PSBB di bulan April dalam upaya 

menekan penyebaran COVID-19. Studi itu juga mencatat 

sebaran PM 2.5, atau partikel udara yang berukuran lebih 

kecil dari 2.5 mikron, pada periode itu masih konsisten. 

Kondisi ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

menemukan bahwa kualitas udara ambien Jakarta sangat 

dipengaruhi oleh polutan yang berasal dari wilayah 

tetangga, terutama dari pembangkit listrik dengan batu 

bara.18 Setiap tahunnya Provinsi DKI Jakarta menjalankan 

Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 

yang masuk dalam indikator 13.2.1.(a) tentang dokumen 

pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang 

terakhir kali terbit pada tahun 2018. Sedangkan untuk 

dokumen tahun 2019 masih dalam proses penyusunan. 

Evaluasi tersebut sebagai salah satu bentuk komitmen 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi emisi 

gas rumah kaca di Ibukota.

 

 Tujuan 14

Karantina mandiri, PSBB dilakukan sebagai upaya 

menghadapi pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 

di beberapa negara. Pandemi COVID-19 juga membawa 

dampak buruk bagi lingkungan, terutama pada ekosistem 

lautan. Sarung tangan lateks, masker wajah, botol hand 

sanitizer, dan barang-barang alat pelindung diri (APD) 

yang tidak dapat didaur ulang, ditemukan di pantai, 

sungai dan selokan di sejumlah kota di berbagai negara.

Situasi tersebut menjadi ancaman untuk pencapaian 

target TPB/SDGs 14.2 (pada tahun 2020, mengelola 

dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara 

berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang 

signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, 

dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang 

sehat  dan produktif). Khususnya, dalam upaya untuk 

mengelola 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 

secara berkelanjutan di DKI Jakarta (indikator 14.2.1.(b)) 

setiap tahunnya. Masalah sampah/limbah medis yang 

berkaitan dengan sampah Alat Pelindung Diri ini sangat 

berkaitan dengan Tujuan 12, terutama dalam indikator 

yang berkaitan dengan sampah dan limbah B3. Sampah 

Plastik yang berasal dari darat juga menjadi masalah di 

lautan. Secara umum sampah laut memberikan dampak 

pada sektor ekonomi dan pariwisata, mengganggu 

kehidupan biota laut dan ekosistem pesisir dan 

kesehatan manusia. Banyak biota yang memakan plastik 

(entangled) dan terjerat plastik (ingestion). Sampah 

plastik dapat mengalami proses pelapukan menjadi mikro 

dan nano plastik yang akan merusak ekosistem pesisir 

dan/atau dimakan oleh plankton atau ikan. Selanjutnya, 

produktivitas perikanan dapat menurun dan implikasi 

dari mikroplastik bisa masuk ke jejaring makanan (food-

chain) yang akhirnya dapat menimbulkan masalah pada 

kesehatan manusia.19

 

  Tujuan 15

Salah satu target di dalam Tujuan 15 yang berpotensi 

terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 yakni 

15.5  (melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk 

mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan 

kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 

2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang 
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terancam punah) dan 15.7 (melakukan tindakan cepat 

untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora 

dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan 

pasokan produk hidupan liar secara ilegal). Khususnya, 

pada upaya untuk mengonservasi fauna. Hal ini terkait 

indikator Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi 

(indikator 15.5.1*# dan 15.7.1.(b)#). Jumlah fauna yang 

telah dikonservasi di Taman Margasatwa Ragunan 

pada tahun 2019 mencapai 2.286 ekor atau meningkat 

dibandingkan periode sebelumnya. Sementara, pada 

tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2.162 ekor. 

Aspek lain yang terkait dengan upaya konservasi tersebut 

yakni dengan menekan aktivitas perdagangan hewan liar. 

Perdagangan hewan liar menghadirkan risiko yang cukup 

besar dalam penularan penyakit zoonosis. Kehidupan 

satwa liar yang jauh dari kehidupan manusia dibawa 

ke dalam kehidupan manusia baik sebagai makanan, 

hewan peliharaan, bahan obat atau untuk keperluan 

lain akan memudahkan perpindahan atau penularan 

penyakit zoonosis (Broad, 2020). Pandemi COVID-19 

membuat beberapa Negara dan daerah telah menutup 

perdagangan satwa liar, terutama untuk dikonsumsi 

sebagai makanan. Perdagangan satwa liar ini harus 

dihentikan, bukan hanya saat pandemi berlangsung, 

untuk mencegah munculnya pandemi baru. Pemerintah 

di seluruh dunia perlu mendukung kebijakan yang 

menghentikan semua perdagangan komersial satwa liar 

untuk konsumsi manusia. Pemerintah juga harus tegas 

untuk menutup pasar margasatwa yang menjual satwa 

liar secara ilegal (Poole, 2020). 

Pasar-pasar yang menjual satwa liar lainnya mengalami 

penurunan aktivitas selama pandemi. Tetapi, menurut 

World Conservation Society Indonesia, hal ini bukan 

karena masyarakat sadar akan bahaya dari penularan 

zoonosis dari satwa ke manusia, tapi lebih karena 

menjaga interaksi antar manusia. Beberapa pasar yang 

menjual satwa liar di Jakarta dan sekitarnya antara lain 

Pasar Curug Tangerang, Pasar Jatinegara DKI Jakarta, 

Pasar Pramuka DKI Jakarta, Pasar Barito DKI Jakarta, 

Pasar Kebayoran Lama DKI Jakarta. 

  Tujuan 16

Tantangan pencapaian indikator tujuan 16 di masa 

pandemi sepanjang semester I terutama berkaitan dengan 

peningkatan kriminalitas (indikator 16.1.1.(a)) dan kekerasan 

(indikator 16.2.1.(b)). Polda Metro Jaya mencatat sepanjang 

Maret-April, angka kriminalitas meningkat sebanyak 10%. 

Kemudian, pada bulan Mei, terjadi peningkatan sebesar 

7,04%. Rata-rata selama pandemi (per Juni 2020) terjadi 

peningkatan kriminalitas sebesar 6%. Berdasarkan temuan 

LIPI, pelaku kejahatan tersebut merupakan angkatan kerja 

 Gambar 2.3 
Profil Penduduk Datang dari Luar DKI Jakarta

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
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(generasi muda). Kondisi demikian menjadi tantangan 

cukup berat bagi target pencapaian indikator 16.1.1.(a). 

Pada tahun 2018, indikator tersebut belum mencapai 

target, karena terdapat 75 kasus kejahatan pembunuhan 

dari jumlah yang ditargetkan sebesar 65 kasus. Sementara, 

pada tahun 2020, ditargetkan turun menjadi 51 kasus 

kejahatan pembunuhan. 

Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan dan 

anak juga diprediksi meningkat. DPPAPP mencatat 

periode Januari-Juni 2020 sebanyak 283 anak dan 

257 perempuan menjadi korban kekerasan. Target 

pencapaian indikator 16.2.1.(b) pada tahun 2020 sebesar 

33,96% akan menemui tantangan yang tidak mudah. 

OPD-OPD kunci seperti DPPAPP, Satpol PP dan 

Bakesbangpol, serta organisasi masyarakat sipil harus 

berperan secara optimal. Pendekatan yang digunakan 

juga sebaiknya lintas sektor karena kekerasan dan 

kriminalitas merupakan dampak lanjutan dari persoalan 

lesunya perekonomian, pengangguran dan kemiskinan.

Sementara itu, terkait indikator persentase cakupan 

kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan 

sipil (indikator 16.9.1(*#); (a)#; dan (b)#) juga menemui 

tantangan di tengah pandemi COVID-19. Pada tahun 

2019, capaian untuk indikator tersebut di DKI Jakarta 

telah mencapai 60,01%. Sementara, di tahun 2020 

ditargetkan meningkat menjadi 75,7%. Tantangan utama 

dalam mencapai target tersebut tidak hanya mengenai 

proporsi kepemilikan dokumen kependudukan, tetapi 

juga ketepatan terkait pemutakhiran data sesuai kondisi 

penduduk di lapangan. Apalagi dalam beberapa kasus 

ditemukan bahwa terdapat ketidaktepatan penerima 

manfaat program yang salah satunya disebabkan oleh 

ketidakakuratan informasi pada data kependudukan 

secara aktual. 

Tingginya urbanisasi di Provinsi DKI Jakarta menjadi 

tantangan lain dalam pemutakhiran data kependudukan. 

Pada umumnya para pendatang memiliki KTP non-

Provinsi DKI Jakarta atau bahkan tidak memiliki KTP dan 

saat mulai bermukim di wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak 

mengurus surat keterangan domisili sementara ataupun 

permohonan KTP. Selain masih terbatasnya akses 

terhadap layanan, minimnya informasi dan kesadaran dari 

warga juga jadi sebab lainnya. Pada Maret 2020 terdapat 

7.421 penduduk yang datang dan bermukim di wilayah 

Provinsi DKI Jakarta. 

Dalam melaksanakan kerja pelayanan publik, berbagai 

OPD termasuk Disdukcapil didorong mengoptimalkan 

pelayanan daring di tengah masa pandemi. Kesiapan 

sistem dan jaringan mutlak dibutuhkan, terutama 

oleh Disdukcapil dan Diskominfotik guna memastikan 

pelayanan dapat berjalan secara optimal. 

  Tujuan 17

Pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap 

perekonomian di Provinsi DKI Jakarta turut 

mempengaruhi APBD DKI Jakarta. Gubernur DKI 

Jakarta20 memprediksi bahwa pendapatan pajak Provinsi 

DKI Jakarta tahun 2020 akan mengalami penurunan dari 

target APBD Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun, atau 

hanya 45% dari APBD 2020.  Sementara itu berdasarkan 

data BPKD Provinsi DKI Jakarta per 22 Agustus 2020,21 

realisasi Pendapatan Pajak DKI Jakarta (indikator 

17.1.1*#(1)) mencapai Rp15,89 triliun atau 31,6% terhadap 

target APBD 2020 sebesar Rp50,17 triliun. Sedangkan 

20. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/29/18151611/apbd-jakarta-diprediksi-merosot-imbas-COVID-19-anies-belum-
pernah-dalam?page=all
21. https://dashboard-bpkd.jakarta.go.id/LraAction/Lra
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realisasi Retribusi Daerah (indikator 17.1.1*#(2)) telah 

mencapai Rp348,12 miliar atau 46% dari target APBD 

2020 sebesar Rp755,75 miliar. Di sisi lain, realisasi 

Belanja Daerah (indikator 17.1.1*#(2.2)) mencapai Rp26,6 

triliun atau 33,3% terhadap pagu APBD 2020 sebesar 

Rp80,16 triliun. 

Sungguh pun demikian, muncul secercah harapan akan 

terjadinya perbaikan kinerja PAD pasca diterapkannya 

PSBB transisi fase I pada 5 Juni 2020. Hal ini diperkuat 

dengan rilis Kemendagri yang menunjukkan bahwa 

Provinsi DKI Jakarta menempati posisi teratas 

dengan realisasi APBD Semester I - 2020 tercepat 

dibandingkan seluruh Provinsi di Indonesia. Dari sisi 

realisasi pendapatan daerah baik dari retribusi, pajak, 

dan sebagainya Provinsi DKI Jakarta mencetak angka 

persentase hingga 64,90% atau di atas rata-rata nasional 

sebesar 47,55%. Sedangkan dari sisi belanja daerah, DKI 

Jakarta juga mencatat realisasi tertinggi hingga 54,06%, 

di atas rata-rata realisasi belanja pemerintah provinsi se-

Indonesia sebesar 37,90%.22 

Kemudian berkaca pada realisasi pertumbuhan 

ekonomi DKI Jakarta per Triwulan II - 2020 yang 

telah mengalami kontraksi hingga -8,22% (yoy) maka 

semakin memperbesar potensi gap antara target dengan 

realisasi APBD DKI Jakarta. Dalam rangka mendukung 

pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal daerah, 

alternatif pendanaan pembangunan melalui skema 

KPDBU (indikator 17.17.1.(a)) pun berpotensi menghadapi 

tantangan berupa alokasi APBD untuk penyiapan proyek, 

transaksi proyek, dan dukungan pemerintah daerah 

dalam KPBDU (indikator 17.17.1(b)). 

Pagu Realisasi
Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Rp triliun) 50,17 15,89
Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah (Rp miliar) 755,75 348,12
Jumlah Pendapatan Daerah (Rp triliun) 57,56 19,15
Jumlah Belanja Daerah (Rp triliun) 80,16 26,69
Total Pendapatan Daerah sebagai Proporsi terhadap Belanja 
Daerah (%) 71,81 71,75

Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (%) 3,63 1,15
Proporsi APBD yang didanai oleh Pajak Daerah (%) 62,59 59,54

Keterangan
2020

22. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5130469/catatan-kemendagri-dki-paling-cepat-realisasikan-apbd-2020

 Tabel 2.3
Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta per 22 Agustus 2020

Sumber: BKPD DKI Jakarta, 2020 (diolah)
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   Tujuan 1

 

Strategi dalam penanggulangan kemiskinan terkait 

pada tiga hal. Pertama, data adalah menjadi sebuah 

hal yang sangat penting, tidak hanya mengenai 

bagaimana data tersebut valid dan ajek, namun juga 

bagaimana data dapat digunakan menjadi informasi yang 

bermanfaat. Penanggulangan kemiskinan secara garis 

besar adalah bagaimana meningkatkan pendapatan 

dan mengurangi beban para warga yang berada di 

bawah garis kemiskinan. Data yang valid dan ajek akan 

membuat pelaksanaan program dan kegiatan menjadi 

tepat sasaran, terutama pada saat anggaran pemerintah 

berkurang secara signifikan seperti sekarang ini, maka 

ketepatan data menjadi penentu supaya setiap rupiah 

bermanfaat dan memiliki dampak kepada warga. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya 

untuk meningkatkan keakuratan data dengan melakukan 

pemutakhiran secara berkala oleh Pusdatinjamsos 

Dinsos DKI Jakarta dan melibatkan partisipasi 

masyarakat. Walaupun demikian, upaya ini tetap tidak 

mengubah kenyataan bahwa akan tetap terjadi kesalahan 

dalam data karena sifat data kependudukan yang 

sangat dinamis. Unsur subyektivitas yang berpotensi 

muncul dalam keterlibatan masyarakat saat melakukan 

pemutakhiran data menjadi tantangan.  Peningkatan 

pemahaman masyarakat atas akurasi data harus 

dioptimalkan ke depannya.

 

Strategi selanjutnya adalah dengan memastikan data 

yang telah dimutakhirkan tersebut dapat diolah menjadi 

informasi yang bermanfaat dan digunakan oleh seluruh 

pemangku kepentingan yang hendak berpartisipasi 

dalam pencapaian indikator di tujuan 1.  Salah satu 

upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk 

mengelaborasi hal tersebut yakni dengan membangun 

platform Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang 

dapat menjadi rujukan bagi upaya penanggulangan 

dampak pandemi COVID-19 untuk mencegah kemiskinan 

dengan berbasis pada data.

 

Kedua, beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan 

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah 

mengadopsi pendekatan inovatif untuk mengurangi 

kemiskinan seperti bantuan pemenuhan kebutuhan 

dasar bagi lanjut usia, penyandang disabilitas dan anak; 

pembiayaan premi peserta JKN BPJS kategori Penerima 

Bantuan Iuran Daerah; bantuan biaya pendidikan 

melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta 

Mahasiswa Unggul (KJMU); subsidi pangan murah yang 

rutin diselenggarakan oleh Pemerintah DKI Jakarta 

kepada kelompok miskin dan rentan, merupakan kegiatan 

pendorong pengurangan kemiskinan yang masih memiliki 

ruang bagi peningkatan kualitas dan dampak. 

 

Terakhir, adalah kolaborasi. Pencapaian indikator-

indikator pada tujuan 1 harus disadari semua pihak tidak 

akan dapat dikerjakan sendiri. Sebagaimana disampaikan 

sebelumnya bahwa telah ada sebuah gerakan kolaborasi 

bersama yang bernama KSBB yang diinisiasi oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertemukan 

(match-making) berbagai pemilik sumber daya dengan 

kebutuhan warga. KSBB yang dikelola oleh JDCN perlu 

diinformasikan secara lebih masif kepada masyarakat 

agar semakin banyak pihak yang terlibat sebagai 

kolaborator dan dapat meluaskan upaya kolaborasi pada 

sektor lain.

  

  Tujuan 2

Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai strategi 

baik terkait dengan pengelolaan data, melakukan inovasi 

dan menginisiasi kolaborasi, baik yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun nonpemerintah, dalam menjaga 

capaian indikator-indikator tujuan 2 termasuk yang 
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terdampak atas pandemi COVID-19 di semester 1 

tahun 2020. Inisiasi KSBB adalah salah satu contoh 

yang mengintegrasikan strategi baik terkait dengan 

pengelolaan data, melakukan inovasi dan menginisiasi 

kolaborasi. 

Selain itu, untuk menjaga kemampuan dalam memenuhi 

pangan warga DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta pada semester I tahun 2020 ini juga telah 

memberikan Bantuan Sosial Percepatan Penanganan 

COVID-19 sebesar Rp 658,33 miliar (Dinas Sosial 

Pemprov DKI Jakarta, 2020). Pada masyarakat sendiri 

intensitas melakukan aktivitas urban farming sebagai 

upaya untuk menjaga kemampuan pangan juga semakin 

baik pada semester I tahun 2020 ini. Permintaan benih 

untuk melakukan urban farming melonjak selama tiga 

bulan penerapan PSBB. Titik-titik lokasi urban farming 

juga bertambah.23 Harapannya, upaya-upaya ini dapat 

menjaga agar capaian indikator yang terkait dengan 

pangan pada tujuan 2 tetap dapat sesuai track capaian.

 

Untuk strategi yang terkait dengan indikator prevalensi 

stunting pada anak balita (indikator 2.2.1, Provinsi DKI 

Jakarta secara tertib menyelenggarakan keseluruhan 

8 Aksi Konvergensi Stunting sejak tahun 2019. Aksi 

konvergensi stunting adalah intervensi yang dilakukan 

secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama 

menyasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal 

di desa untuk mencegah stunting. Di tahun 2020 ini, 

Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan aksi 1 sampai 

dengan aksi 4 sepenuhnya24 dan mempersiapkan 

penyelesaian aksi 5 sampai dengan aksi 8 agar 

pada akhir tahun 2020 ini dapat terlaksana 100%. 

Sementara itu kegiatan-kegiatan juga dilakukan dalam 

mempersiapkan ibu sebelum dan selama hamil di 

antaranya adalah upaya promotif kesehatan untuk 

para remaja putri, memberikan penambah darah 

untuk mencegah anemia bagi remaja perempuan dan 

perempuan dewasa, serta pemeriksaan kehamilan 

secara berkala. Terkait pandemi COVID-19, Pemprov DKI 

Jakarta juga menyesuaikan layanan kepada ibu hamil 

dan bersalin dengan tetap mengutamakan keselamatan 

ibu hamil melalui  Surat Edaran Dinas Kesehatan Nomor 

91/SE2020 tentang Informasi tentang Pelayanan Ibu 

Hamil dan Bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah dan 

Puskesmas Selama Masa Tanggap COVID-19.

 

Di samping itu, sebagai upaya pengendalian stunting juga 

dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang terkait 

penyediaan air minum dan sanitasi yang bersih dan layak 

dengan pembangunan sistem penyediaan air minum 

(SPAM) di beberapa tempat serta pengelolaan sistem 

limbah. 

  Tujuan 3

 

Bagaimana memberikan layanan kesehatan optimal 

kepada masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan upaya mencapai 

target indikator tujuan 3 di masa pandemi ini adalah 

tantangan bagi para pemangku kepentingan di DKI 

Jakarta. Kondisi-kondisi seperti efisiensi anggaran, 

pembatasan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, 

pengurangan kegiatan pengumpulan orang, mendorong 

pada pelaksanaan strategi inovasi dan kolaborasi yang 

berbasiskan data terintegrasi dan real-time. 

Khusus strategi yang terkait dengan pandemi COVID-19 

ini, Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan portal www.

corona.jakarta.go.id sejak tanggal 06 Maret 2020 sebagai 

upaya agar masyarakat mampu mendapatkan informasi 

secara langsung dan resmi mengenai perkembangan dan 

penanganan virus Corona (COVID-19) di DKI Jakarta. 

Strategi lainnya yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi DKI Jakarta adalah melakukan kolaborasi dalam 

membangun pencatatan, pelaporan dan sosialisasi 

berbasis online terintegrasi terutama dengan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan masyarakat.

23. hhttps://www.inews.id/lite/news/megapolitan/urban-farming-jadi-tren-di-dki-jakarta-selama-pandemi-corona?utm_
source=line&utm_medium=partnership&utm_campaign=distribute
24. https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/monev/dashboard/2020 diakses pada 15 Agustus 2020
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 Inovasi diperlukan pertama dari pembiayaan kesehatan. 

Bagaimana sumber-sumber pembiayaan alternatif 

termasuk dari dunia usaha dan filantropi dapat berperan 

serta dalam menjaga capaian tujuan 3 yang pada 

sebagiannya telah tercapai di tahun 2019, namun  

akibat adanya pandemi COVID-19 ini berpotensi dapat 

terganggu pencapaiannya. Salah satu strategi terhadap 

hal ini telah diinisiasi oleh program KSBB Pemprov DKI 

Jakarta. 

Kedua, dari bagaimana layanan kesehatan dapat 

terselenggara secara inovatif dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan. Pada pelayanan 

kesehatan terhadap penyakit menular seperti HIV dan 

tuberkulosis (indikator 3.3.1(a) dan 3.3.2(a)), Kepala 

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan 

surat edaran nomor 56 dan nomor 57 tahun 2020 yang 

berisikan bagaimana menjaga layanan kesehatan 

terhadap kedua penyakit menular tersebut selama 

pandemi COVID-19.

Ketiga adalah bagaimana upaya inovatif untuk 

membentuk perilaku masyarakat agar dapat selaras 

dengan upaya mencapai target indikator tujuan 3. 

Contohnya seperti dalam meningkatkan kesadaran 

agar masyarakat meningkatkan kualitas perilakunya 

agar lebih waspada atas penularan COVID-19. Secara 

regulasi, sejak mulai berjangkitnya COVID-19 di negara-

negara lain dan belum masuk Indonesia, Pemprov DKI 

Jakarta  telah mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas 

Kesehatan Nomor 18/SE/2020 yang diterbitkan tanggal 

22 Januari 2020 perihal Tanggapnya Kewaspadaan 

terhadap Pneumonia Novel Coronavirus (nCoV) atau 

dalam pemberian panduan menu makan bagi masyarakat 

dalam upaya pencegahan COVID-19 (Surat Edaran Dinas 

Kesehatan Nomor 70/SE/2020). Selain itu, dalam upaya 

melawan penyebaran COVID-19, Pemprov DKI telah 

mengeluarkan strategi dengan pendekatan 3M (mencuci 

tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak) bagi 

masyarakat luas dan 3T (testing, tracing dan treatment) 

yang dilakukan pemerintah, khususnya tenaga medis.25

 

Kolaborasi dari berbagai pihak sebagai strategi menjaga 

capaian indikator pada tujuan 3 juga telah berlangsung 

di mana-mana, mulai dari skala kecil hingga skala 

besar. Solidaritas untuk membantu para tenaga medis 

dan masyarakat terdampak yang diselenggarakan oleh 

nonpemerintah dilakukukan oleh www.kitabisa.com 

dengan tagline “Bersatu Melawan COVID-19”. Inisiatif 

tersebut juga merupakan salah satu upaya signifikan 

untuk menjaga capaian indikator-indikator TPB/SDGs. 

Bentuk dukungan melalui platform tersebut mencakup 

APD untuk tenaga medis, masker, dan perlengkapan 

medis lainnya. 

 

  Tujuan 4

Pandemi COVID-19 membuat PJJ harus diselenggarakan 

bagi seluruh murid di DKI Jakarta walaupun tanpa ada 

kesiapan dari berbagai pihak: murid, orang tua, guru, 

dan manajemen sekolah. Kondisi ini dapat menjadi 

potensi bagi menurunnya kualitas pendidikan di DKI 

Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan beberapa 

strategi diantaranya adalah dengan mengatur supaya 

PJJ bermakna dan menyenangkan di antaranya dengan 

mengatur agar PJJ tidak memberatkan, pemberian 

umpan balik lebih secara kualitatif daripada kuantitatif, 

menghindari tugas di mana anak harus keluar rumah, 

serta memberikan pembelajaran kontekstual (Surat 

Edaran Disdik Nomor 33/SE/2020). Selain itu juga 

memberi dukungan pembelajaran dengan komunitas 

penggerak pendidikan dan menyediakan 15 program 

untuk mendukung pembelajaran dari rumah di berbagai 

daerah bagi seluruh jenjang pendidikan sesuai dengan 

Siaran Pers Diskominfotik Nomor 1123/SP-HMS/03/2020. 

Untuk meningkatkan akses terhadap internet bagi 

peserta didik dari keluarga miskin dan rentan, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk 

25. https://www.jpnn.com/news/anies-baswedan-berharap-daerah-lain-tiru-cara-jakarta-mengendalikan-COVID-19
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menambahkan komponen pembelian kuota internet 

bagi peserta didik penerima manfaat Kartu Jakarta 

Pintar (KJP).  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini 

juga tengah mematangkan konsep untuk penerapan 

Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk sektor 

pendidikan, menyusul KSBB pada sektor-sektor lainnya. 

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat ikut mendorong 

pencapaian target TPB/SDGs, khususnya pada Tujuan 4. 

Selain strategi dari pemerintah, pihak nonpemerintah juga 

menyelenggarakan upaya-upaya bagi kelancaran PJJ dan 

cakupan agar tidak ada yang terlewat dalam berpartisipasi 

secara penuh pada proses pendidikan. Penyelenggaraan 

kelompok belajar kecil dan terbatas dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan diselenggarakan oleh 

sebagian kecil kelompok masyarakat atau dengan gerakan 

peminjaman fasilitas gawai dan berbagi jaringan internet 

yang dilakukan oleh warga yang mampu kepada warga 

yang tidak mampu. Di samping itu juga institusi-institusi 

pendidikan juga memiliki program edukasi dan konseling 

kepada murid dan orang tua murid agar tetap dapat 

melaksanakan PJJ secara optimal.

  Tujuan 5

Potensi meningkatnya kekerasan kepada perempuan 

dan anak dan tidak tercapainya indikator dalam tujuan 

5 sebagaimana disampaikan pada bab 2 di atas perlu 

ditindaklanjuti dengan strategi-strategi terkait dengan 

data, inovasi dan kolaborasi.

Strategi terkait data adalah dengan melakukan 

pemutakhiran data terkait dengan lokasi dan kondisi 

masyarakat yang rawan, kejadian kekerasan pada 

perempuan dan anak dan profil keluarga rentan. Dengan 

demikian tindakan pencegahan dapat dilakukan dan jika 

akhirnya terjadi kekerasan dapat dilakukan penanganan 

dengan segera. Perolehan data ini sebagian besar telah 

dilakukan oleh dasawisma setiap bulannya dengan 

menggunakan sistem Carik Jakarta, walaupun selama 

semester 1 tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri 

untuk tetap menjaga pemutakhiran tersebut. 

Selama ini pengukuran Survei Pengalaman Hidup 

Perempuan Nasional (SPHPN) BPS, Survei Kekerasan 

terhadap Anak (SKtA) BPS, Survei Pengalaman Hidup 

Anak dan Remaja (SPHAR) yang dilakukan oleh BPS 

tidak diselenggarakan setiap tahun. Untuk memperkuat 

ketersediaan data, Pemprov DKI sejak tahun 2019 

menyelenggarakan Survei Pengalaman Hidup Perempuan 

Daerah (SPHPD). 

Pemanfaatan data-data yang didapat dari Carik 

Jakarta dan SPHPD selanjutnya dapat digunakan untuk 

menentukan kegiatan atau intervensi dapat mencegah 

terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak secara 

signifikan.

 

Kendala dalam penanganan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak seringkali tidak terungkap karena 

dianggap ranah pribadi, terutama di masa pandemi ketika 

banyak keluarga tinggal di rumah dan sulit dijangkau 

oleh orang lain. Perlunya peningkatan kesadaran dan 

pengetahuan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan 

edukasi (KIE) yang inovatif terutama pada masa pandemi 

ini. Penggunaan teknologi yaitu aplikasi Jakarta Aman 

yang terintegrasi dengan layanan darurat dapat lebih 

dioptimalisasi untuk mengurangi waktu tunggu korban 

kekerasan mendapatkan bantuan. 

P2TP2A DKI Jakarta sendiri juga sudah memiliki  

Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender yang 

disusun bersama Yayasan Pulih, Lembaga Penyedia 

Layanan Bersama KemenPPA dan UNFPA di tahun 2020 

yang kemudian diadaptasi oleh KemenPPA menjadi 

Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap 

Perempuan di Masa Pandemi COVID-19.

 

Strategi lainnya untuk menjaga capaian indikator tujuan 

5 supaya tidak terjun bebas karena pandemi COVID-19 

adalah dengan meningkatkan kolaborasi dengan 

berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah 

dan nonpemerintah. Pelayanan kesehatan bagi korban 

kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh OPD 

terkait juga telah dilakukan melalui penguatan jejaring 
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kelembagaan, mulai dari pemerintah daerah, LSM 

pengadaan layanan, ormas perempuan, dunia usaha, 

perguruan tinggi serta kelompok masyarakat seperti 

tokoh masyarakat dan satgas. Sebagai contoh, upaya 

DPPAPP untuk menggandeng perusahaan melalui 

sosialisasi pentingnya perlindungan perempuan dan 

anak. Sosialisasi tersebut telah dilakukan di 1.013 

perusahaan dalam periode Januari-Maret 2020 dengan 

fokus pada hak dan perlindungan pekerja perempuan dan 

meminimalisasi pekerja anak.

  Tujuan 6

Perubahan gaya hidup sehat dengan membiasakan 

hidup higienis dan mencuci tangan dengan air sabun 

menjadi penting dalam menghadapi pandemi COVID-19. 

Percepatan pengadaan Fasilitas Cuci Tangan Pakai 

Sabun (CTPS) permanen dan portabel di berbagai tempat 

perlu dilakukan. Fasilitas CTPS ini pada gilirannya akan 

menjaga pencapaian target indikator proporsi populasi 

yang memiliki akses terhadap fasilitas cuci tangan 

dengan sabun dan air (indikator 6.2.1.(a)) dan indikator 

Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) (indikator 6.2.1.(a)#).   

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari pentingnya 

Water, Sanitation and Hygiene (WASH) ini untuk 

pencegahan penyebaran Virus COVID-19. Pemprov DKI 

Jakarta lewat Surat Edaran Dinkes Nomor 41/SE/2020 

tentang Kewaspadaan Terhadap Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) salah satunya menekankan tentang 

pentingnya menyediakan sabun cuci tangan dan wastafel 

/ tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan yang 

mengandung alkohol 70-80% yang mudah diakses oleh 

pengunjung gedung. Pemprov DKI Jakarta bersama 

stakeholders lainnya terlibat aktif dalam menyediakan 

Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Hand 

Sanitizer berbasis alkohol permanen dan portabel di 

berbagai tempat, seperti Stasiun MRT, halte bus, pasar, 

perkantoran, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum 

lainnya.26, 27 Selain itu, sosialisasi dan edukasi pentingnya 

mencuci tangan pakai sabun juga dilakukan lewat 

kanal media sosial resmi Pemprov DKI Jakarta seperti 

Facebook, Instagram, Youtube dan Twitter. 

  

  Tujuan 7

Penurunan konsumsi listrik di DKI Jakarta selama masa 

pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang wajar karena 

berkurangnya operasional dari pelanggan sektor industri, 

pelanggan bisnis, dan gedung perkantoran pemerintah. 

Sedangkan bagi pelanggan rumah tangga justru 

mengalami lonjakan konsumsi listrik karena intensitas 

kegiatan di rumah semakin tinggi. Salah satu strategi 

untuk mempertahankan konsumsi listrik per kapita 

(indikator 7.1.1.(a)) adalah dengan mendorong konsumen 

rumah tangga meningkatkan daya listrik PLN. Terlebih 

lagi, saat ini PLN tengah meluncurkan program diskon 

biaya tambah daya listrik sehingga sangat meringankan 

pelanggan. Dengan program diskon naik daya pelanggan 

rumah tangga ke 2.200 - 5.500 VA, pelanggan hanya 

perlu membayar Rp 170.845 dari biaya normal Rp 

4.893.450. 

Selain itu, demi mendorong kegiatan perekonomian, 

pemerintah pusat melalui PLN juga memutuskan 

membebaskan biaya beban atau abonemen listrik 

pelanggan sektor sosial, bisnis, dan industri, termasuk 

layanan khusus. Hal itu tertuang dalam Surat Menteri 

ESDM Nomor 1466/26/DJL.3/2020 pada 3 Agustus 2020. 

Adapun insentif terdiri dari dua jenis, yakni pembebasan 

dan diskon energi minimum (emin) bagi pelanggan 

dengan pemakaian energi listrik di bawah rekening 

minimum (40 jam), dan pembebasan biaya beban atau 

abonemen. Insentif tersebut telah disetujui dan akan 

diberikan selama 6 bulan, yakni Juli hingga Desember 

2020 dan akan menyasar 1,25 juta pelanggan sosial 

bisnis, industri dan layanan khusus.

26. https://www.suara.com/video/2020/04/04/070000/cegah-corona-dki-jakarta-sediakan-fasilitas-mencuci-tangan 
27. https://www.liputan6.com/health/read/4214963/antisipasi-COVID-19-wvi-sediakan-fasilitas-cuci-tangan-di-7-lokasi-jakarta
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   Tujuan 8 

Beratnya tekanan ekonomi yang dihadapi Provinsi DKI 

Jakarta sejalan dengan potensi terjadinya resesi ekonomi 

di Indonesia pada tahun ini. Dengan kontribusi ekonomi 

Provinsi DKI Jakarta sebesar 17,94% terhadap PDB 

nasional (2019) maka penyelamatan ekonomi DKI Jakarta 

merupakan langkah strategis yang harus diprioritaskan 

tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun 

juga oleh Pemerintah Pusat. 

Strategi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 

DKI Jakarta (indikator 8.1.1*#) agar tidak jatuh ke teritori 

negatif adalah dengan menjaga daya beli masyarakat 

yang menyumbang 60% PDRB DKI Jakarta. Selama 

masa pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 

melaksanakan beragam program bantuan sosial yang 

bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat 

terutama kelompok miskin dan rentan miskin. 

Selain bersumber dari dana pemerintah (APBD dan 

APBN) untuk program bantuan sosial, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Kolaborasi 

Sosial Berskala Besar (KSBB) melalui platform JDCN. 

Melalui program KSBB tersebut, pemerintah memfasilitasi 

unsur masyarakat dan dunia usaha untuk berkolaborasi 

menyalurkan berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat 

terdampak melalui bantuan pangan. Di samping itu, 

program KSBB juga menyasar pada dukungan sektor 

UMKM. Dalam rangka mengoptimalkan platform KSBB, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana 

memperluas dukungan terkait sektor ketenagakerjaan.

Sementara itu, guna menjaga daya tahan pelaku usaha 

UMKM di tengah pandemi, Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta melalui BUMD Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

DKI Jakarta juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Dengan KUR Bank DKI tersebut diharapkan 

dapat membantu memberikan kredit ringan sebagai 

modal usaha bagi UMKM. Pemberian kredit ringan 

merupakan bentuk stimulus untuk menggerakan roda 

perekonomian di Ibu Kota. Selain itu, Bank DKI juga telah 

menyiapkan tiga langkah untuk memberikan keringanan 

atau merelaksasi kredit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) di tengah krisis ekonomi akibat 

pandemi COVID-19 yaitu penangguhan pokok pinjaman,  

menurunkan suku bunga, dan penambahan tenor 

pinjaman.28

Kemudian strategi untuk mendorong investasi, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan 

program perizinan jemput bola dengan menyasar pada 

UMKM. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berencana 

memberikan insentif pajak dan perizinan kepada pelaku 

usaha yang saat ini masih dikaji formulasinya. Dengan 

menjaga daya tahan UMKM dan korporasi besar di DKI 

Jakarta maka diharapkan dapat meredam lonjakan 

jumlah pekerja yang dirumahkan maupun pekerja yang di 

PHK (indikator 8.5.2*).

  Tujuan 9 

Dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat Pandemi, 

upaya untuk memperbaiki iklim investasi harus menjadi 

agenda strategis untuk menggaet lebih banyak investor. 

Dengan peningkatan aliran investasi tersebut maka akan 

berdampak positif terhadap pengembangan industri, 

inovasi, dan infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta. 

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) gencar 

melakukan promosi proyek-proyek potensial kepada para 

investor. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen 

dalam pelaksanaan reformasi perizinan untuk percepatan 

perbaikan Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing 

Business) yang telah masuk dalam daftar Kegiatan 

Strategis Daerah di DKI Jakarta sesuai Kepgub Nomor 

1107 Tahun 2019. 

Meski dilakukan dengan adaptasi kebiasaan baru 

mengikuti protokol pencegahan COVID-19, Pemprov DKI 

28. https://republika.co.id/berita/qdvq1r349/bank-dki-siapkan-langkah-relaksasi-kredit-umkm
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senantiasa menghadirkan inovasi layanan perizinan dan 

nonperizinan yang memudahkan pelaku usaha untuk 

membangun bisnisnya di ibukota. Hasilnya, realisasi 

investasi (PMA dan PMDN) di DKI Jakarta selama 

Semester I tahun 2020 mencapai Rp 50,2 triliun atau 

berkontribusi 12,5% dari total realisasi investasi nasional 

sebesar Rp 402,6 triliun.29

Di tengah tantangan COVID-19, dengan tetap 

menciptakan lingkungan berusaha yang kondusif di 

DKI Jakarta maka kepercayaan investor pun berangsur 

meningkat. Dengan demikian target untuk menjaga 

pertumbuhan industri manufaktur (indikator 9.2.1(a)) dan 

peluang menjaga proporsi lapangan kerja di industri 

manufaktur (indikator 9.2.2*) pun pada gilirannya dapat 

tercapai. Ekspektasi tersebut mulai menunjukkan hasil 

yang positif tercermin dengan realisasi investasi asing 

(PMA) yang paling diminati adalah sektor perumahan, 

kawasan industri dan perkantoran sebesar USD 308 

juta atau berkontribusi sebesar 36% dari total realisasi 

investasi PMA DKI Jakarta pada Triwulan II tahun 2020 

(DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, 2020).

  Tujuan 10

Untuk menjaga agar tingkat kesenjangan di DKI Jakarta 

tidak melonjak drastis selama pandemi maka strategi 

yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah 

melalui tiga saluran kebijakan. Pertama, mengurangi 

ketimpangan antar kelompok masyarakat dengan 

mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada 

kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. 

Kedua, melakukan pemberdayaan ekonomi warga 

melalui revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat dan 

pasar terpadu serta pembinaan dan pengembangan 

kewirausahaan terpadu. Ketiga, meningkatkan kemitraan 

antara UMKM dan BUMD maupun perusahaan swasta 

lainnya sehingga terjadi pembentukan rantai pasok (value 

chain).

  Tujuan 11

Transportasi umum merupakan hal yang penting untuk 

Provinsi DKI Jakarta. Pandemi COVID-19 telah membuat 

sektor transportasi ikut tertekan. Sistem Transportasi 

Perkotaan di DKI Jakarta saat ini perlu melakukan 

penyesuaian terhadap pandemi COVID-19 terutama 

dalam hal penerapan standar keamanan yang telah 

diatur oleh pemerintah. Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk 

mempersiapkan masa Tatanan Kehidupan Baru (TKB). 

Pada tanggal 8 Juni telah diterbitkan Peraturan Menteri 

Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 

Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka 

Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Khusus mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan 

transportasi darat, maka diterbitkan juga Surat Edaran 

Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 

Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 

Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19, Surat Edaran 

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/

SE/2020 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan 

Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Disease 

(COVID-19) Pada Angkutan Umum di Wilayah Provinsi 

DKI Jakarta, dan Siaran Pers No. 1121 terkait Modifikasi 

Transportasi Umum Massal Jakarta yang dilakukan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong 

social distancing. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan 

baik operator maupun masyarakat dapat menaatinya 

agar tetap aman, nyaman, selamat, dan juga memenuhi 

protokol kesehatan.

   

  Tujuan 12

 

Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk, salah 

satunya timbulan sampah/limbah medis yang berasal dari 

Rumah Tangga, Perkantoran dan Fasilitas Umum lainnya. 

29. https://www.merdeka.com/jakarta/dki-raup-investasi-kuartal-ii-rp-301-t-tertinggi-di-indonesia.html
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Perlu penanganan khusus terkait limbah medis yang 

berasal dari rumah tangga. Hal ini perlu dilakukan agar 

menjamin tidak terjadi penularan lanjutan dari sampah/

limbah medis rumah tangga tersebut, termasuk kepada 

petugas kebersihan yang menangani sampah.  

Pemprov DKI menggandeng pihak ketiga untuk mengolah 

sampah yang berpotensi masuk dalam kategori limbah 

bahan beracun berbahaya (limbah B3). DLH DKI bekerja 

sama dengan PT Wastec Internasional untuk melakukan 

pemusnahan limbah medis tersebut. Pengelolaan 

limbah infeksius dari fasilitas pelayanan kesehatan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah 

B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sedangkan, 

Pengelolaan limbah yang bersumber dari rumah tangga 

diatur dan berpedoman pada Surat Edaran Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE 2/MenLHK/

PSLB3/ PLB.3/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang 

Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah 

Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease 

(COVID-19) dan Instruksi Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 19/SE/2020 tanggal 

7 Maret 2020 tentang Penanganan Limbah Medis yang 

Bersumber dari Rumah Tangga sebagai Kewaspadaan 

Situasi Penularan Infeksi COVID-19, serta dilanjutkan 

dengan Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 40/2020 tanggal 31 Maret 

2020 tentang Pelaksanaan Surat Edaran Menteri LHK.

 

  Tujuan 13

Penurunan aktivitas ekonomi selama Pandemi COVID-19 

telah ikut mengurangi emisi gas rumah kaca di seluruh 

dunia. Namun, langkah yang lebih berkelanjutan dan 

perilaku yang lebih ramah lingkungan diharapkan dapat 

dipertahankan setelah Pandemi COVID-19 berakhir. 

Pada tahun 2020 juga ditetapkan beberapa target terkait 

perubahan iklim, di antaranya sebagai tindak lanjut 

Jakarta yang telah menandatangani surat komitmen 

yang ditujukan kepada C40 Cities Climate Leadership 

Group pada 1 Agustus 2018 untuk mengembangkan 

dan menerapkan rencana aksi pengendalian dampak 

perubahan iklim sebelum akhir 2020 yang konsisten 

dengan ambisi Paris Agreement.

Tujuan penyusunan rencana aksi pengendalian dampak 

perubahan iklim adalah untuk mengurangi emisi gas 

rumah kaca, membangun ketahanan terhadap dampak 

perubahan iklim, mewujudkan netralitas emisi GRK pada 

tahun 2050 dan menetapkan target sementara untuk 

tahun 2030. Rencana aksi tersebut diharapkan dapat 

menunjukkan bagaimana Jakarta akan beradaptasi 

dan meningkatkan ketahanan terhadap bahaya iklim 

yang dapat berdampak saat ini, dan dalam skenario 

perubahan iklim di masa depan. Rencana aksi tersebut 

juga akan memuat tentang manfaat yang lebih luas bagi 

masyarakat, lingkungan, dan ekonomi dari penerapan 

rencana tersebut, dan menyebarluaskan manfaat ke 

seluruh penduduk kota, serta berkolaborasi dengan mitra 

Jakarta untuk menyusun metode implementasi rencana 

aksi penurunan emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim.

Beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai target di dalam RAD 

GRK tersebut di antaranya dengan menerbitkan Instruksi 

Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang 7 Solusi Jakarta 

Mengatasi Polusi Udara yaitu lewat Peremajaan dan Uji 

Emisi Kendaraan Umum; rekayasa lalu lintas berbasis 

nomor plat ganjil-genap; tariff parkir; uji emisi dan 

pembatasan usia kendaraan pribadi; peralihan moda; 

peningkatan kenyamanan dan fasilitas pejalan kaki; 

memperketat pengendalian sumber tidak bergerak; 

penghijauan pada sarana dan prasarana publik; serta 

penggunaan energi terbarukan. Selain itu, juga dilakukan 

program kampung iklim (proklim), inventarisasi profil 

emisi dan pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca 

Provinsi DKI Jakarta, dan program sekolah adiwiyata. 

  Tujuan 14

Terkait Upaya pengurangan Sampah Plastik yang 

seringkali bermuara di lautan, Pemerintah Provinsi DKI 
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Jakarta sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban 

Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada 

Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. 

Kebijakan ini mulai efektif diberlakukan sejak 1 Juli 

2020 yang lalu. Pergub No.142 tahun 2019 ini sejalan 

dengan dokumen National Plastic Action Partnership, 

Indonesia menargetkan pengurangan sampah plastik 

di lautan sebanyak 70% pada 2025, dan bebas sampah 

plastik pada 2040. Sementara itu di lautan, kegiatan 

pembersihan pantai, lautan juga akan penting sekali 

dilakukan untuk mendukung pencapaian Tujuan 14.30 

  Tujuan 15

Penjualan satwa liar sebagai sebagai makanan menjadi 

salah satu penyebab terjadinya penyebaran penyakit dari 

satwa ke manusia. Penularan zoonosis dari satwa ke 

manusia juga dapat menjadi ancaman untuk terjadinya 

penyakit di masa depan. Penularan Zoonosis tidak hanya 

terjadi lewat konsumsi hewan liar, namun juga dapat 

terjadi lewat interaksi ketika berdekatan dengan hewan. 

Pada tanggal 13 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta 

menutup sementara fasilitas taman dan hutan kota 

di wilayah DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan Surat 

Edaran Distama No. 04 Tahun 2020 tentang Penutupan 

Sementara Fasilitas Taman dan Hutan Kota di Wilayah 

DKI Jakarta selama 14 s.d. 30 Maret 2020. Taman 

Margasatwa Ragunan termasuk yang harus ditutup 

sementara terimbas kebijakan ini. Meskipun mengalami 

penutupan, upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi 

kebutuhan operasional TMR tetap dilakukan. Selain itu, 

dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat turut andil 

dalam memastikan keberlangsungan dari Lembaga 

Konservasi (LK) Umum, termasuk di dalamnya TMR. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 

melakukan serangkaian upaya untuk merelaksasi 

kebijakan dalam rangka menjaga keberlangsungan LK 

Umum. Di antaranya, 

- Surat Menteri LHK kepada Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Nomor S.210/ MENLHK/PHPL/

HPL.3/4/2020 tanggal 3 April 2020, tentang Permohonan 

Relaksasi Kebijakan Ekonomi Sektor Kehutanan 

termasuk didalamnya diusulkan stimulus keringanan 

perpanjangan masa pembayaran pajak serta kebijakan 

tertentu terkait pembatasan pergerakan dalam hal 

penyediaan pakan satwa.

- Surat Menteri LHK kepada Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Nomor S.280/ MENLHK/

SETJEN/OTL.0/4/2020 tanggal 23 April 2020, tentang 

Permohonan Relaksasi Pajak bagi Lembaga Konservasi.

- Surat Menteri LHK kepada Menteri Keuangan Nomor 

S. 279/MENLHK/SETJEN/ OTL.0/4/2020 tanggal 23 

April 2020 tentang Permohonan Relaksasi Pajak Bagi 

Lembaga Konservasi.

- Surat Menteri LHK kepada Menteri Dalam Negeri 

Nomor S.277/MENLHK/SETJEN/ OTL.0/4/2020 tanggal 

23 April 2020 tentang Permohonan Relaksasi Pajak Bagi 

Lembaga Konservasi.

- Surat Direktur Jenderal KSDAE yang dikirim kepada 

Korlantas Polri dan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 

S.211/KSDAE/KKH/KSA.2/5/2020 tanggal 6 Mei 2020 

tentang Permohonan Pengecualian Transportasi 

Penyediaan Pakan Satwa di Kebun Binatang.

Saat ini, tercatat sebanyak 81 unit LK umum di Indonesia 

yang mencakup Kebun Binatang, Taman Satwa, Taman 

Satwa Khusus, dan Taman Safari. Pengelola LK tersebut 

tidak hanya badan usaha milik pemerintah, tetapi juga 

badan usaha milik swasta. Ketentuan terkait pengelolaan 

LK tersebut diatur oleh Kementerian LHK. Salah satunya, 

larangan untuk mengorbankan satwa koleksinya untuk 

dijadikan pakan satwa lain. Hal tersebut lantaran setiap 

satwa di dalam LK berstatus satwa milik Negara. Dengan 

demikian, upaya pemindahan ataupun pengurangan 

satwa untuk kebutuhan pakan satwa lain harus seizin 

KLHK dan mengikuti ketentuan dalam regulasi yang 

berlaku.     

30. http://dietkantongplastik.info/lebih-dari-100-organisasi-dan-komunitas-se-indonesia-ikut-serta-dalam-pawai-bebas-plastik-2020/
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  Tujuan 16

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa 

program yang relevan dengan indikator 16.1.1.(a) jumlah 

kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. 

Di antaranya, melalui penyelenggaraan forum pertemuan 

antar aktor yang melibatkan pimpinan daerah, tokoh 

agama dan tokoh masyarakat dari Bakesbangpol, dan 

program penegakan Perda serta penyelenggaraan 

ketertiban umum dari Satpol PP. Pendekatan yang 

responsif dengan pandemi COVID-19 telah dilakukan 

Bakesbangpol dengan memasukkan materi khusus 

tentang COVID-19 dalam setiap forum pertemuan antar 

aktor, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 

(FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hingga forum-forum 

yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat. 

Strategi di atas sejalan dengan pandangan dari 

Kriminolog UI, Anggi Aulina yang menawarkan 

pendekatan berbasis komunitas. Selama pandemi 

ataupun masa transisi menuju adaptasi kebiasaan 

baru, upaya menekan kriminalitas sebaiknya dengan 

mengoptimalkan pelibatan masyarakat. Jajak pendapat 

Kompas pada bulan April lalu juga menunjukan dari 1.659 

responden, sebanyak 78,5% telah berinisiatif melakukan 

pencegahan kriminalitas.

Selain itu, program dari Bakesbangpol dan Satpol PP 

tersebut juga dapat dioptimalkan dalam mendukung 

pencapaian indikator 16.3.1.(a) proporsi korban kekerasan 

dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan pada polisi. 

Melalui peran strategis Bakesbangpol dan Satpol PP 

dalam melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat 

juga dapat mendorong aksesibilitas para korban 

kekerasan untuk melapor ke aparat yang berwenang. 

Terutama di tengah pandemi, saat akses untuk melapor 

menjadi tidak leluasa dan mengandalkan daring. 

Pada semester selanjutnya diharapkan hal ini mampu 

dioptimalkan. 

Sementara itu, upaya untuk menangani kekerasan 

terhadap perempuan dan anak di tengah pandemi 

membutuhkan upaya ekstra, tak hanya melibatkan tokoh-

tokoh masyarakat, tetapi juga pengurus RT dan RW 

serta organisasi masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan 

secara daring juga perlu disikapi oleh para orang tua dan 

masyarakat. Melalui kebijakan belajar dari rumah, anak 

cenderung rentan terpapar kekerasan secara daring. 

DPPAPP memiliki beberapa program dan kegiatan 

sepanjang semester I - 2020 yang dapat dioptimalkan 

untuk mendukung pencapaian indikator 16.2.1.(b) 

prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Di antaranya, Edukasi tentang Pencegahan Kekerasan 

terhadap Perempuan dan Anak serta penanganan kasus 

kekerasan terhadap perempuan  dan anak melalui 

layanan P2TP2A. Untuk kegiatan pertama, kegiatan 

edukasi berhasil menjangkau 1779 peserta. Sementara 

itu melalui P2TP2A,  pelayanan terhadap para korban 

kekerasan telah menjangkau 106 perempuan yang 

mengalami kekerasan fisik, 133 perempuan mengalami 

kekerasan psikis, 23 perempuan kekerasan seksual 

dan 16 perempuan mengalami penelantaran. Kegiatan 

ini juga mendukung pencapaian indikator 16.10.1.(b) 

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap 

perempuan. 

Terkait data kependudukan, isu utamanya adalah 

pemutakhiran dan ketepatan data masyarakat miskin 

rentan. Di tengah pandemi, proses pemutakhiran 

data sebaiknya diakselerasi dengan melibatkan unsur 

masyarakat. Pemprov DKI Jakarta telah menyusun 

mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran 

data, termasuk pendataan penduduk tidak ber-KTP 

DKI Jakarta. Berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2020 proses 

tersebut dapat dilakukan secara daring melalui https://

datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/. Pihak RT bekerjasama 

dengan tokoh masyarakat secara aktif terus melakukan 

pendataan warga. Per Juni 2020, Disdukcapil mencatat 

terdapat 1.817 warga yang telah terdaftar melalui portal 
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tersebut. Upaya ini sebaiknya terus dioptimalkan guna 

memastikan seluruh masyarakat miskin rentan dapat 

terjangkau dan menerima bantuan sosial sekaligus 

mendukung pencapaian indikator (16.9.1 (*#); (a)#; 

dan (b)#) persentase cakupan kepemilikan dokumen 

kependudukan dan catatan sipil.

Selanjutnya, mengenai ketepatan data. Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan berbagai 

strategi untuk meningkatkan akurasi data. Di antaranya, 

integrasi data kependudukan dengan berbagai data lintas 

sektor (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS, dsb), 

pembentukan UPT khusus untuk pemutakhiran data 

kependudukan (Pusdatin Jamsos dan Pusdatin Keluarga), 

pendataan seluruh keluarga di DKI Jakarta melalui 

aplikasi Carik oleh Kader Dasawisma, dan penyusunan 

grand design untuk integrasi data. Namun demikian, 

dibutuhkan strategi percepatan pada semester kedua.

  Tujuan 17

Upaya optimalisasi pendapatan daerah di Provinsi DKI 

Jakarta dilakukan dengan berbagai strategi. Pertama, 

penerapan inovasi dalam mekanisme penghimpunan 

pajak dan retribusi secara elektronik. Langkah tersebut 

didukung Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2014 

tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara 

Elektronik yang diharapkan dapat memenuhi target 

penerimaan pajak dan retribusi di DKI Jakarta. Salah satu 

contoh sistem elektronifikasi pembayaran pajak di DKI 

Jakarta diterapkan pada pembayaran Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (e-BPHTB). Melalui inovasi 

tersebut, proses pembayaran BPHTB lebih singkat 

dibandingkan sebelumnya didukung dengan integrasi 

data antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Kedua, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan program 

tax clearance sejak tahun 2018. Melalui program tax 

clearance yang mengintegrasikan data pada sistem 

perpajakan di DKI Jakarta maka setiap wajib pajak yang 

akan melakukan perpanjangan perizinan harus terbebas 

dari segala jenis tunggakan pajak. 

Ketiga, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta 

tengah menyiapkan revisi empat Peraturan Daerah 

(Perda) untuk mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di tengah Pandemi COVID-19. Revisi Perda 

tersebut antara lain terkait dengan Pajak Parkir, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 

Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Terkait Pajak Parkir akan 

ada penyesuaian tarif dari 20% menjadi 30%. Kemudian 

revisi Perda terkait BPHTB merupakan upaya membuat 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar 

pengenaan BPHTB, tidak lagi berdasarkan Akta Jual Beli 

(AJB). Selain itu, revisi Perda terkait Pajak Penerangan 

Jalan (PPJ) direncanakan besarannya tidak flat lagi. 

Kategori yang sebelumnya 2,4% sampai 3% naik menjadi 

2,4 persen (pengguna rumah tangga maksimal 1.300 

VA dan bisnis 450 VA) sampai 5 persen yang dikenakan 

pada masyarakat menengah ke atas (rumah tangga 6.600 

VA ke atas dan bisnis 200 kVA ke atas).

Dengan instrumen kebijakan tersebut, Pemprov DKI 

Jakarta berharap terjadinya rebound atas PAD mulai 

Triwulan III - 2020 sehingga dapat memperkecil gap 

antara target dan realisasi. Ekspektasi ini didasarkan 

pada tren peningkatan realisasi penerimaan pajak 

daerah sejak bulan Juli 2020. Target pencapaian PAD 

DKI Jakarta bertumpu pada lima jenis penerimaan 

pajak yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak 

Restoran, Bea Perolehan Hak Atas. Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

Perkotaan (PBB-P2). Apalagi kelima jenis pajak tersebut 

menyumbang 80 persen dari total penerimaan yang 

diandalkan DKI Jakarta (Bapenda, 2020).31

31. https://jakarta.bisnis.com/read/20200627/384/1258369/realisasi-pajak-anjlok-akibat-COVID-19-4-perda-baru-jadi-tumpuan-dki-
   jakarta?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_1
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Keempat, untuk mengatasi keterbatasan APBD di 

tengah Pandemi COVID-19, Pemprov DKI Jakarta juga 

berkomitmen dalam mendorong pembangunan yang 

inovatif dan inklusif. Langkah tersebut merupakan 

modalitas penting yang menjadi tren pembangunan 

kota-kota maju di dunia. Langkah pembangunan 

inklusif tersebut diwujudkan dalam kolaborasi yang 

aktif dan setara dengan pihak-pihak nonpemerintah 

(non state actors). Salah satu bentuk kolaborasi antara 

Pemerintah Daerah dan Swasta misalnya melalui skema 

KPDBU. Strategi untuk mengoptimalkan skema KPDBU 

dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik 

lainnya dilakukan melalui dukungan kelembagaan, 

pengorganisasian dan penguatan pelaksanaan skema 

KPDBU yang efektif dan fleksibel serta mampu berperan 

dalam mengakselerasi pengimplementasiannya baik 

pada tataran Sekretariat Pengelolaan KPDBU, Simpul 

KPDBU, Tim KPDBU maupun Panitia Pengadaan.

Kelima, Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan fiskal 

untuk pertama kalinya dalam sejarah yaitu memanfaatkan 

alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur 

dengan instrumen pinjaman ke Pemerintah Pusat 

melalui BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). 

Pinjaman tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk 

pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di 

Jakarta. Sebagai tahap awal, Pemprov DKI Jakarta telah 

melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 

dengan PT SMI tentang pinjaman pemulihan ekonomi 

nasional (PEN) di Kantor Kementerian Keuangan pada 27 

Juli 2020. 
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WEBINAR
 Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berbasis 

Wilayah di DKI Jakarta
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Provinsi DKI Jakarta menghadapi dua tantangan 

yang besar di semester pertama tahun 2020 yakni 

banjir dan pandemi COVID-19 serta membawa dampak 

yang signifikan terhadap pencapaian target TPB/

SDGs. Aktivitas perekonomian, pendidikan, pelayanan 

publik hingga sosial kemasyarakatan menurun drastis 

akibat kebijakan PSBB yang diambil untuk menekan 

penyebaran COVID-19. Implikasinya, berbagai aktor 

mengambil keputusan yang berefek domino seperti PJJ 

di dunia pendidikan hingga gelombang PHK di sektor 

perekonomian. Situasi tersebut semakin melemahkan 

kondisi sosial-ekonomi masyarakat terutama yang miskin 

maupun rentan. 

Dalam jangka pendek, COVID-19 telah terasa dampaknya 

pada kondisi sosial dan ekonomi di DKI Jakarta. Terbukti 

dari rilis BPS, Tingkat Kemiskinan per Maret 2020 

mencapai angka 4,53%, meningkat dibandingkan Maret 

tahun 2019 sebesar 3,47%. Sementara itu, ekses dari 

pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta 

mengakibatkan kontraksi sebesar -8,22% per Triwulan II 

- 2020 (BPS, 2020).  Pandemi juga berpengaruh terhadap 

perubahan pola pembelajaran secara jarak jauh yang 

pada akhirnya berpotensi memicu kenaikan angka putus 

sekolah ataupun penurunan prestasi belajar. Selain itu, 

angka stunting juga rentan meningkat yang dipicu dari 

semakin terbatasnya akses bagi remaja putri, ibu hamil 

dan balita untuk memperoleh nutrisi dan mendapatkan 

layanan kesehatan.  

Sementara itu, pandemi COVID-19 juga berpengaruh 

terhadap goal TPB/SDGs di Pilar Lingkungan, 

Penggunaan masker dan beragam jenis alat pelindung 

diri (APD) semakin meningkat selama masa pandemi. 

Tetapi, pada saat yang sama belum diikuti dengan 

peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 

sampah setelah masker dan APD  tersebut digunakan. 

Akibatnya, limbah medis tersebut banyak ditemukan 

bermuara di pantai dan mengancam ekosistem lautan. 

Situasi yang berbeda terjadi pada kualitas udara di 

DKI Jakarta. Hasil studi Pusat Penelitian Energi dan 

Udara Bersih (CREA) mencatatkan tingkat gas Nitrogen 

Dioksida (NO2) di Jakarta turun sekitar 40% dari level 

tahun lalu. Kondisi ini utamanya dipicu dari penurunan 

aktivitas transportasi, industri dan sosial-ekonomi selama 

masa PSBB. 

Dampak lanjutan dari merosotnya kondisi sosial 

dan ekonomi di atas menjadi salah satu pemicu 

kenaikan angka kriminalitas dan kekerasan di Ibukota. 

Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya sepanjang Maret 

hingga Juni 2020, tingkat kriminalitas meningkat rata-rata 

6% selama Pandemi. Sementara, berdasarkan catatan 

Komnas Perempuan ditemukan bahwa tindak kekerasan 

terhadap perempuan dan anak juga mengalami 

peningkatan selama masa pandemi (KOMPAS, 2020). 

Gelombang perubahan yang begitu besar akibat 

pandemi, memacu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 

mencurahkan segenap upaya dalam meredam dampak 

negatif yang muncul. Langkah-langkah yang diambil 

antara lain mengintegrasikan data dari berbagai sektor 

untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran bantuan 

sosial, melakukan berbagai langkah iteratif di tengah 

segala ketidakpastian selama pandemi, dan strategi 

lainnya. Namun demikian, pandemi menjadi momentum 

bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kolaborasi untuk 

mencapai tujuan TPB/SDGs. Pada medio Maret 2020, 

platform JDCN diresmikan melalui penetapan Peraturan 

Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 yang diwujudkan dalam 

Gerakan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). 

Hingga kini Gerakan KSBB mendapatkan dukungan 

penuh dari publik sehingga daya jangkaunya meluas, 

mulai dari KSBB pangan, UMKM, penataan kampung 

hingga ketenagakerjaan.     
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Pandemi COVID-19 terjadi tanpa preseden. Akibatnya, 

semua masyarakat global sempat dibuat tergagap. 

Tetapi, peradaban dunia yang sudah begitu matang 

melahirkan manusia-manusia yang begitu tangkas di 

tengah ketidakpastian. Mereka mampu bertahan, bahkan 

beberapa melesat jauh di atas kebanyakan. Namun, 

tidak semua manusia memiliki ketangkasan yang sama. 

Beberapa akhirnya tertinggal di belakang. Situasi itulah 

yang menjadi tantangan terbesar untuk mencapai target 

di dalam Agenda Global 2030. Satu dekade yang akan 

datang, ditargetkan seluruh penduduk yang berada di 

dalam kondisi kemiskinan ekstrem (US$ 1,25 per orang/

hari) berhasil dieradikasi. 

Kondisi yang terjadi pada skala global, pun dialami 

DKI Jakarta. Tantangan yang dihadapi Provinsi DKI 

Jakarta semakin besar sebagai akibat dari pandemi 

COVID-19. Itu sebabnya, transformasi pada berbagai 

sektor mutlak diperlukan. Hari-hari ini dan masa yang 

akan datang, peradaban yang lebih adaptif sangat 

menentukan keberhasilan. Data, inovasi dan kolaborasi 

menjadi tiga kata kunci yang esensial untuk terus digali, 

dikembangkan dan dioptimalkan. Peran aktif dari Tim 

Koordinasi TPB/SDGs untuk mengelaborasi ketiga 

aspek esensial tersebut perlu dikejar dan dijadikan suatu 

kesadaran praktis dari setiap sektor. 

Pemanfaatan data terpadu berbasis teknologi informasi 

menjadi hal yang mendasar untuk mengukur keberhasilan 

dan mengatur langkah serta strategi di tengah situasi 

global yang semakin dinamis. Universal, integration dan 

no one left behind yang menjadi prinsip dari TPB/SDGs, 

harus pula tercermin di dalam kualitas dan kuantitas 

data yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Data yang 

universal, terpilah dan terperinci akan semakin menekan 

kemungkinan terjadinya suatu individu/kelompok/

wilayah tertinggal di belakang. Khususnya, dalam upaya 

mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. 

Prinsip integration dapat diimplementasikan dengan 

mulai membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan 

sektor nonpemerintah dalam membangun data untuk 

pelaksanaan TPB/SDGs secara partisipatif dan inklusif.

Inovasi juga memainkan peran penting. Inovasi menjadi 

langkah kunci bagi peningkatan kinerja organisasi agar 

semakin efektif dan efisien (Damanpour dan Schneider, 

2008 sebagaimana dikutip dari Nurharyoko et.al., 2020). 

Langkah kunci ini berlaku tidak hanya bagi organisasi 

pemerintah, tetapi juga nonpemerintah.  Ekosistem yang 

mendukung inovasi tak pelak perlu dibangun. 

Terdapat tiga komponen yang diperlukan untuk 

mendukung berkembangnya ekosistem inovasi dalam 

sebuah organisasi. Pertama, pusat-pusat inovasi 

intraorganisasi. Perintisan pusat-pusat inovasi 

tersebut pada tahap awal dapat berupa pembentukan 

tim-tim untuk menyumbangkan gagasan kreatif dan 

mewujudkannya dalam produk atau jasa yang inovatif. 

Selanjutnya, berkembang menjadi pusat inovasi. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk 

UPT khusus untuk inovasi pada aspek pengembangan 

perkotaan. Peran dari UPT perlu terus dioptimalkan 

untuk semakin memperluas lahirnya gagasan inovatif 

bagi kebijakan pembangunan kota yang berkelanjutan. 

Pembentukan kelembagaan yang serupa juga patut 

dipertimbangkan pada organisasi nonpemerintah 

lainnya. Kedua, tren pembangunan klaster-klaster inovasi 

interorganisasi. Klaster inovasi tersebut dipandang 

memudahkan ekstraksi sumber data dari para pemangku 

kepentingan yang berlatar belakang serupa maupun 

yang berbeda sekalipun untuk mengembangkan inovasi 

bersama. Ketiga, pengadopsian budaya kerja inovatif 

pada struktur kunci organisasi merupakan komponen 

yang paling menantang namun begitu menentukan dalam 

penumbuhan semangat berinovasi. 
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Pada poin berikutnya, kolaborasi. Pemerintah dan 

nonpemerintah perlu semakin menguatkan kolaborasi, 

baik secara internal organisasi maupun intraorganisasi. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginisiasi 

sebuah gerakan kolosal untuk mengimplementasikan 

kolaborasi melalui Kolaborasi Sosial Berskala Besar 

(KSBB), yang merupakan bagian aksi dalam JDCN. 

Lebih jauh, inisiatif yang baik tersebut penting untuk 

terus ditumbuhkembangkan dalam berbagai sektor 

pembangunan. 

Pada akhirnya, optimalisasi dari ketiga aspek yang telah 

dijabarkan di atas (data, inovasi dan kolaborasi) perlu 

dipastikan berjalan secara harmoni. Tidak satu pun aspek 

yang mampu menegasikan aspek lainnya. Semangat 

untuk mengoptimalkan ketiganya, perlu terus dihidupi 

dengan prinsip TPB/SDGs untuk memastikan tidak ada 

seorangpun yang tertinggal di dalam pembangunan 

berkelanjutan.   


