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Kata Sambutan 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya 

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 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, di mana setiap tahun Gubernur menyampaikan laporan 

pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs di daerah kepada Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.  

Laporan ini memuat hasil evaluasi atas pencapaian target dari 253 indikator TPB/

SDGs serta pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian target tersebut, baik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Evaluasi didasarkan 

pada target pencapaian indikator serta kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi 

Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 

yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2018. 

Upaya pencapaian sasaran TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta masih menemui sejumlah 

tantangan mulai dari usaha untuk mewujudkan penurunan tingkat kemiskinan hingga 

ke level 2,78 persen di tahun 2022, penurunan ketimpangan akses terhadap layanan 

dasar (kesehatan, hunian layak, hingga air dan sanitasi yang layak), dan berbagai aspek 

lainnya. Kolaborasi antara pemerintah dan nonpemerintah menjadi penting untuk 

mewujudkan hal tersebut.

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, 20 Mei 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.

TPB/SDGs Provinsi DKI JakartaTujuan Pembangunan Berkelanjutaniv 



TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Sustainable Development Goals v



Pemerintah RI bersama dengan seluruh negara yang 

tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah 

bersepakat untuk melaksanakan Agenda Global 2030 

yakni mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/

Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) pada tahun 

2015. Komitmen atas pelaksanaan kesepakatan global 

tersebut diratifikasi ke dalam Peraturan Presiden RI 

Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Gubernur  Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Pemerintah 

Pusat di daerah provinsi bersama dengan Tim Koordinasi 

Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, telah menyusun 

Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan Tahun 2017-2022. 

Laporan Pencapaian TPB/SDGs ini disusun sebagai 

bentuk akuntabilitas kepada seluruh pemangku 

kepentingan atas pelaksanaan RAD TPB/SDGs di 

Provinsi DKI Jakarta. Laporan ini memuat berbagai 

pencapaian target TPB/SDGs yang berhasil 

ditorehkan Pemerintah bersama dengan seluruh Aktor 

Nonpemerintah, khususnya yang berada di dalam Tim 

Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. 

TPB/SDGs memiliki 17 tujuan yang diklasifikasikan 

ke dalam 4 Pilar Pembangunan. Keempat Pilar 

Pembangunan tersebut meliputi, Pilar Pembangunan 

Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5), Pilar 

Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, 

dan 17), Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup 

Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15), serta Pilar Pembangunan 

Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). 

Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan mencakup 

sebanyak 90 indikator yang di dalamnya tercatat 

sebanyak 33 indikator (36,67%) telah mencapai target 

(berlabel HIJAU). Sebanyak 32 indikator (35,56%) tercatat 

akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian 

pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang 

masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) 

karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode 

sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 

25 indikator (27,78%).

Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan mencakup 

sebanyak 52 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat 

sebanyak 17 indikator (32,69%) telah mencapai target 

(berlabel HIJAU). Sebanyak 18 indikator (34,62%) tercatat 

akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian 

pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang 

masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) 

karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode 

sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 

17 indikator (32,69%). Persentase indikator dengan 

label MERAH pada Pilar ini merupakan yang tertinggi 

dibandingkan dengan tiga Pilar Pembangunan lainnya.

Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan 

mencakup sebanyak 53 indikator. Pada pilar tersebut, 

tercatat sebanyak 25 indikator (47,17%) telah mencapai 

target (berlabel HIJAU). Sebanyak 23 indikator (43,40%) 

tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan 

pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). 

Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus 

(berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat 

ini maupun periode sebelumnya masih di bawah 

target dan tercatat sebanyak 5 indikator (9,43%). 

Pilar Pembangunan Lingkungan merupakan Pilar 

dengan persentase indikator berlabel HIJAU tertinggi 

dibandingkan ketiga Pilar Pembangunan lainnya.

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan 

Ringkasan Eksekutif
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1 tujuan mencakup sebanyak 25 indikator. Pada 

pilar tersebut, tercatat sebanyak 7 indikator (28%) 

telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 14 

indikator (56%) tercatat akan mencapai target/membaik 

dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya 

(berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan 

perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya 

baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah 

target dan tercatat sebanyak 4 indikator (16%). Pilar ini 

tercatat memiliki persentase indikator berlabel BIRU 

tertinggi dibandingkan Pilar Pembangunan lainnya.

Hingga tahun 2019, dari 253 indikator TPB/SDGs yang 

tercantum di dalam RAD TPB/SDGs tercatat sebanyak 

220 (86,96%) indikator yang telah diidentifikasi data 

pencapaiannya. Sebanyak 33 (13,04%) indikator 

tercatat data pencapaiannya tidak dapat diidentifikasi. 

Penyebabnya antara lain, indikator berstatus diskontinu 

oleh BPS (misalnya indikator 16.1.4* Proporsi penduduk 

yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat 

tinggalnya), tidak tersedia datanya hingga skala provinsi 

maupun kabupaten/kota, dan sebagainya. 

Secara total, dari 220 indikator TPB/SDGs yang telah 

diidentifikasi tersebut, tercatat sebanyak 82 indikator 

(37,27%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). 

Sebanyak 87 indikator (39,55%) tercatat akan mencapai 

target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode 

sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih 

memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena 

pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya 

masih di bawah target dan tercatat sebanyak 51 indikator 

(23,18%). 

Sejumlah pencapaian pada indikator TPB/SDGs 

merupakan bentuk kolaborasi di antara Pemerintah dan 

Nonpemerintah. Kolaborasi tersebut merupakan hal yang 

penting dan mendasar untuk mengakselerasi pencapaian 

zero goals di dalam platform TPB/SDGs, di antaranya 

memastikan tidak ada lagi penduduk yang hidup dalam 

kondisi kemiskinan ekstrem atau kelaparan. Beberapa 

contoh seperti di bawah ini menunjukkan kolaborasi 

antara pemerintah dan nonpemerintah, di antaranya 

tercapainya target pemberian layanan komprehensif 

bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Provinsi 

DKI Jakarta tidak terlepas dari sinergi yang terjalin 

di antara Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil 

hingga kepedulian dari masyarakat lokal. Berbagai 

layanan pemerintah seperti P2TP2A, Rumah Aman, 

Pos Pengaduan di RPTRA dan Rumah Susun, Pusat 

Pelayanan Terpadu di rumah sakit tertentu, hingga 

aplikasi pelaporan berbasis digital memegang peran yang 

krusial. Optimalisasi berbagai layanan tersebut tidak bisa 

terlepas dari dukungan aktor nonpemerintah. Seperti 

halnya layanan pemberian bantuan advokasi hukum 

bagi korban tindak kekerasan oleh LBH APIK Jakarta 

hingga dukungan dari kader-kader di tingkat akar rumput 

seperti PKK sebagai pintu awal upaya pencegahan dan 

penanganan dini atas setiap tindak kekerasan terhadap 

perempuan.

Eksistensi Provinsi DKI Jakarta sebagai episentrum 

ekonomi nasional terefleksi dari kontribusinya terhadap 

perekonomian nasional yang mencapai 17,94% (2019). 

Bahkan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi 

global, perekonomian Jakarta masih mencatatkan 

pertumbuhan yang cukup positif sebesar 5,89% (2019) di 

atas pertumbuhan ekonomi nasional (5,02%). Terjaganya 

ekonomi DKI Jakarta salah satunya ditopang oleh 

minat investor yang cukup tinggi tercermin dari realisasi 

investasi langsung (PMA dan PMDN) sebesar Rp 123,9 

triliun (2019), meningkat 8,5% dibandingkan realisasi 

TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Sustainable Development Goals vii



tahun 2018 (Rp114,2 triliun). Salah satu terobosan 

yang dilakukan untuk menjaga iklim investasi yang 

kondusif dan berdaya saing di DKI Jakarta yaitu dengan 

membentuk Jakarta Investment Centre (JIC) sebagai 

platform pelayanan investasi satu pintu. Selain itu, JIC 

juga memfasilitasi matchmaking kemitraan usaha antara 

perusahaan daerah, perusahaan PMA, perusahaan 

PMDN dengan pelaku UMKM. Pencapaian investasi dan 

kolaborasi antar pelaku usaha menjadi modalitas penting 

dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif 

di DKI Jakarta. Terbukti, Tingkat Pengangguran Terbuka 

konsisten turun dari 7,14% (2017) menjadi 6,22% (2019). 

Persentase setengah pengangguran juga terus turun dari 

15,65% (2017) menjadi 11,53% (Agustus 2019). 

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdapat 

catatan yang cukup impresif pada peningkatan 

persentase pengguna moda transportasi umum di 

perkotaan. Penataan transportasi kota menuju kota 

yang berkelanjutan telah digagas Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta bersama para pemangku kepentingan. Di 

antaranya, melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta untuk mengembangkan 

Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan 

berorientasi transit. Selain menerapkan TOD, Provinsi 

DKI Jakarta juga mengembangkan TransJakarta dengan 

jalur lintasan terpanjang di dunia (251,2 km) dengan 

260 halte yang tersebar di 13 koridor. Integrasi moda 

transportasi massal juga berhasil dilakukan dengan 

adanya layanan mikrobus (Angkot) yang diberi nama 

Mikrotrans dan penyediaan transportasi berbasis rel 

pertama (MRT) dalam satu program terintegrasi yang 

diberi nama Jak Lingko.

Demikian halnya dengan tata kelola pemerintahan yang 

baik menjadi hal yang sangat penting dan mendasar 

untuk memastikan setiap kebijakan di daerah berorientasi 

pada pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2018, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Pengembangan dan optimalisasi secara terus-menerus 

atas tata kelola pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta melalui pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Tentu 

saja, pada aspek peningkatan tata kelola pemerintahan 

yang baik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat 

melepaskan peran dari berbagai aktor nonpemerintah. 

Khususnya, organisasi masyarakat sipil yang bergerak 

di isu terkait tata kelola pemerintahan seperti Forum 

Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dan 

sebagainya.

Menjelang satu dekade akhir pelaksanaan pencapaian 

TPB/SDGs di tahun 2030, berbagai tantangan masih 

dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta perlu bergandeng tangan dan bersinergi 

dengan berbagai pemangku kepentingan. Sejak tahun 

2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggagas 

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang meliputi berbagai 

isu strategis menyangkut pencapaian visi dan misi 

pembangunan Ibukota sesuai RPJMD. Selain itu, pada 

tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama 

perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan 

(Akademisi, Dunia Usaha, dan Organisasi Masyarakat 

Sipil) menginisiasi komitmen untuk mengarusutamakan 

TPB/SDGs berbasis kawasan. Inisiasi tersebut dimulai 

dari Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota 

Administrasi Jakarta Utara. Serta berbagai upaya untuk 

mengoptimalisasi potensi pembiayaan non-APBD terus 

digali, di antaranya melalui perbaikan tata kelola dana 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dari dunia usaha, 

hingga peningkatan kerjasama antara pemerintah 

daerah dan badan usaha (KPDBU) untuk proyek-proyek 

pembangunan yang bersifat strategis.
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A goal 
without 

a plan is just 
a wish 

(Antoine de Saint-Exupéry)
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1.2.1*#  Tingkat Kemiskinan 3,42% (2019)
1.3.1.(c)  Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas 0,07% (2019)
1.4.1.(j)  Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran 95,85% (2018)
2.1.1*#  Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88,3 Poin (2019)
2.2.1*  Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita 11% (2019)
2.2.2.(a)  Prevalensi anemia pada ibu hamil 11,4% (2019)
3.1.1*  Angka Kematian Ibu (AKI) 57,48 kematian per 100.000 kelahiran hidup (2019)
3.3.2.(a)  Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk 3,65 Jiwa (2019)
3.8.2*  Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk 98,03% (2019)
4.1.1.(a)  Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 97,54% (2019)
4.1.1.(f)  Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat 104,55% (2019)
4.c.1*  Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik 49,94% (2019)
5.2.2.(a)  Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif 100% (2019)
5.3.1.(a)  Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun 21 Tahun (2019)
5.5.1*  Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah  dan pemerintah daerah 21,7% (2019)
6.1.1.(a)  Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan 89,59% (2018)
6.2.1.(a)  Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air 73,45% (2018)
6.2.1.(b)  Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan 90,73% (2018)
7.1.1*  Rasio elektrifikasi 100% (2019)
7.1.1.(a)  Konsumsi listrik per kapita 3.256 kWh (2019)
8.5.2.(a)  Persentase setengah pengangguran 11,53% (2019)
8.9.1*  Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB 4,81% (2019)
8.9.1.(a)  Jumlah wisatawan mancanegara 2.455.427 Orang (2019)
9.2.1.(a)  Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur -1,22% (2019)
9.5.1*  Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB 0,000145% (2019)
9.c.1.(b)  Proporsi individu yang menggunakan Internet 65,89% (2018)
10.1.1.(a)  Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 3,47% (2019)
10.3.1.(c)  Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan 
 529 Laporan Kasus (2019)
10.4.1.(a)  Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat 9,15% (2019)
11.1.1.(a)  Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 99,36% (2018)
11.2.1.(a)  Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan 21,7% (2019)
11.5.1*  Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana 0,317 Jiwa per 100.000 orang (meninggal dan hilang) (2019)
11.5.1*  Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana 2.635 Jiwa per 100.000 orang (terluka) (2019)
11.5.1*  Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana 154,73 Jiwa per 100.000 orang (menderita dan mengungsi) (2019)
12.1.1*  Jumlah kolaborasi tematik quickwins program 2 Kolaborasi tematik (2019)
12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) 0,514 
 Juta ton (2019)
12.5.1.(a)  Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang 0,01 Juta ton (2019)
13.1.1*  Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah 2 Dokumen (2019)
13.2.1.(a)  Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 1 dokumen (2018)
14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional 3 dokumen (2019)
14.5.1*  Jumlah luas kawasan konservasi perairan 143,2 Ha (2019)
14.b.1.(a)  Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan 2 Lokasi (2019)
15.1.1.(a)  Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan +/- 80% (Mangrove) (2019)
15.2.1.(a)  Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya 360,36 Hektar (2018)
15.5.1*#  Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi Taman Margasatwa Ragunan (2286 ekor) Fauna (2019)
16.6.1.(a)  Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan 
 Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) WTP (2018)
16.6.1.(b)  Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 
 (Provinsi/ Kabupaten/Kota) BB (2019)
16.7.1.(b)  Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) 14,86% (2018)
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Latar Belakang

Agenda Global 2030 melalui platform TPB/SDGs 

telah memasuki tahun kelima di tahun 2020. Rentang 

waktu yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan 

untuk mencapai target TPB/SDGs semakin pendek. 

Sementara tantangan yang dihadapi semakin besar, 

tidak hanya di tingkat global, melainkan juga di tingkat 

lokal. Situasi itulah yang juga dihadapi oleh Provinsi 

DKI Jakarta. Setidaknya, terdapat tujuh dari tujuh belas 

goals yang terdapat di dalam TPB/SDGs yang masih 

masuk dalam zona yang memerlukan perhatian bagi 

ibukota berdasarkan kajian SDGs Center Universitas 

Padjadjaran. Ketujuh tujuan tersebut meliputi tujuan 3 

(Kehidupan Sehat dan Sejahtera), tujuan 5 (Kesetaraan 

Gender), tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), tujuan 

11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), tujuan 

12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), 

tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan tujuan 16 

(Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). 

Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target TPB/

SDGs tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak 

alokasi anggaran yang telah dikeluarkan baik oleh 

pemerintah atau nonpemerintah, tetapi seberapa efektif 

anggaran tersebut membantu dalam mempercepat target 

tercapai. Sehingga, pemantauan dan evaluasi dari setiap 

sektor untuk mengukur efektivitas tersebut menjadi 

sangat penting. Pada sisi yang lain, inovasi yang terus-

menerus juga tidak dapat dinafikan dan perlu menjadi 

energi agar roda yang menggerakkan moda TPB/SDGs 

dapat berjalan baik dan cepat mengantarkan pada 

tujuan. Dan, yang tidak kalah penting adalah kolaborasi 

lintas sektor dengan Pemerintah sebagai konduktor agar 

keunikan potensi yang dimiliki oleh setiap pemangku 

kepentingan dapat menghasilkan gerak langkah yang 

harmoni.  

Penyusunan laporan pencapaian ini merupakan salah 

satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta untuk memastikan ketercapaian target TPB/

SDGs dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang 

diperlukan agar target tersebut terealisasi. Pada sisi yang 

lain, laporan ini juga merupakan mandat dari Peraturan 

Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 tahun 

2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, 

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan. 

Serangkaian rencana aksi di tingkat daerah untuk 

mencapai target TPB/SDGs sebagaimana tertuang 

di Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

156 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2022 perlu 

dipantau dan dievaluasi sejauh mana implementasinya 

di lapangan. Tim Koordinasi yang telah dibentuk 

melalui Keputusan Gubernur Nomor 1920 Tahun 2018 

tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022, 

1. dikutip dari Materi yang disampaikan Kementerian PPN/Bappenas pada acara Arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam 
rangka Pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs tanggal 18 Juli 2018. 
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mendapat amanat untuk memandu hingga laporan ini 

berhasil disusun dengan baik. 

Dokumen ini merupakan laporan pencapaian TPB/SDGs 

di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh data yang ditampilkan 

merupakan data yang relevan sebagaimana yang telah 

diatur oleh Pemerintah Pusat. Namun, untuk beberapa 

data yang rentang waktu pengukuran dan publikasinya 

tidak dilakukan per semester, maka data yang ditampilkan 

dari tahun terakhir publikasi. Aktor nonpemerintah juga 

didorong untuk menampilkan data-data teraktual, serta 

menetapkan indikator yang relevan dengan indikator 

yang digunakan oleh pemerintah. Proses pengukuran 

yang bersifat sukarela dan mandiri menjadi tantangan 

tersendiri, terutama dalam memastikan bahwa hasil 

pengukuran yang dilakukan oleh aktor nonpemerintah 

sesuai dengan arahan dari Kementerian PPN/Bappenas. 

Guna menjawab tantangan tersebut, Tim Koordinasi 

Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI 

Jakarta menyelenggarakan forum lintas sektor pada 

bulan Juli tahun 2019. Forum tersebut juga menjadi kanal 

konsultasi bagi setiap aktor dalam proses pemantauan 

dan pengukuran capaiannya. 

Melalui proses tersebut, diharapkan informasi yang 

disajikan dalam dokumen ini dapat menunjukkan fakta 

di lapangan, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah 

dan aktor nonpemerintah dalam implementasi kebijakan 

maupun program kerja. Lebih jauh, dokumen ini juga 

diharapkan menjadi acuan bagi perencanaan kerja 

pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk dalam 

pembahasan penganggaran di legislatif. 

Dokumen ini menjadi penting bagi proses kebijakan, 

mulai dari perencanaan hingga evaluasi karena 

menunjukkan hasil capaian di 17 tujuan. Dokumen 

ini tidak hanya dibutuhkan sebagai laporan kepada 

pemerintah pusat, tetapi juga menjadi referensi bagi para 

pemangku kepentingan.

Metodologi Penyusunan Laporan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur 

menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan 

sasaran TPB/SDGs setiap tahun kepada Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Mekanisme 

penyusunan laporan tersebut mengacu pada Pedoman 

Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/

SDGs yang telah dirilis oleh Kedeputian Bidang 

Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/

Bappenas pada bulan Agustus tahun 2019.  

Penyusunan laporan ini dikoordinasikan oleh Kelompok 

Kerja Tim Koordinasi TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta 

dengan bantuan dari Sekretariat TPB/SDGs Provinsi 

DKI Jakarta. Pemerintah dan nonpemerintah menjadi 

bagian penting dalam penyusunan laporan ini, khususnya 

untuk membahas pencapaian target atas setiap indikator 

TPB/SDGs serta kegiatan yang mendukung pencapaian 

tersebut. 

Hasil dari penyusunan laporan tersebut disampaikan 

oleh Kelompok Kerja dengan bantuan dari Sekretariat 

TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur 
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sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan 

kepada Sekretariat TPB/SDGs Nasional. Selanjutnya, 

laporan tersebut disampaikan oleh Gubernur kepada 

Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi bidang 

Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 

Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada Menteri 

Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina 

Pembangunan Daerah.

Sistematika Laporan 

Laporan ini terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, menjelaskan 

mengenai latar belakang penyusunan laporan serta 

gambaran awal terkait progres pelaksanaan pencapaian 

TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta; metodologi 

penyusunan laporan; serta sistematika laporan. 

Bab kedua tentang ringkasan status pencapaian TPB/

SDGs, memberikan gambaran ringkas mengenai status 

pencapaian untuk indikator yang terdapat pada masing-

masing tujuan di dalam TPB/SDGs.  

Bab ketiga tentang tinjauan status dan upaya percepatan 

pencapaian TPB/SDGs, menjelaskan tentang 

kecenderungan dan tren atas pencapaian target pada 

setiap tujuan. Selain itu, bab ini juga menguraikan 

tantangan dan pembelajaran, kebijakan dan strategi, 

serta upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk 

mempercepat pencapaian target TPB/SDGs. 

Bab keempat tentang praktik-praktik baik, memberikan 

ulasan singkat tentang pengalaman implementasi 

kebijakan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah 

maupun nonpemerintah dalam rangka pencapaian TPB/

SDGs. 

Bab kelima tentang penutup, berisikan kesimpulan hasil 

evaluasi yang telah dilakukan serta rencana tindak lanjut 

yang akan dilaksanakan guna pencapaian TPB/SDGs.
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Bab II 

Maju Kotanya, Bahagia Warganya
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II
Ringkasan 
Status 
Pencapaian 
TPB/SDGs
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TPB/SDGs secara global mencakup 17 tujuan. 

Pemerintah RI mengklasifikasikan ketujuh belas tujuan 

tersebut ke dalam 4 Pilar Pembangunan. Empat Pilar 

Pembangunan di dalam TPB/SDGs tersebut meliputi Pilar 

Pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5), 

Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 

10, dan 17), Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup 

Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15), serta Pilar Pembangunan 

Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). 

Kinerja pelaksanaan TPB/SDGs diindikasikan dengan 

pencapaian atas target pada masing-masing indikator di 

dalam setiap tujuan. Pencapaian tersebut dibagi ke dalam 

tiga kategori yakni mencapai target (berlabel HIJAU), 

akan mencapai target atau membaik bila dibandingkan 

dengan periode sebelumnya (berlabel BIRU), serta 

memerlukan perhatian khusus karena di samping belum 

mencapai target juga tercatat lebih rendah dibanding 

periode sebelumnya (berlabel MERAH). 

Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan mencakup 

sebanyak 90 indikator yang di dalamnya tercatat 

sebanyak 33 indikator (36,67%) telah mencapai target 

(berlabel HIJAU). Sebanyak 32 indikator (35,56%) tercatat 

akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian 

pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang 

masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) 

karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode 

sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 

25 indikator (27,78%).

Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan mencakup 

sebanyak 52 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat 

sebanyak 17 indikator (32,69%) telah mencapai target 

(berlabel HIJAU). Sebanyak 18 indikator (34,62%) tercatat 

akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian 

pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang 

masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) 

karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode 

sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 

17 indikator (32,69%). Persentase indikator dengan 

label MERAH pada Pilar ini merupakan yang tertinggi 

dibandingkan dengan tiga Pilar Pembangunan lainnya.

Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan 

mencakup sebanyak 53 indikator. Pada pilar tersebut, 

tercatat sebanyak 25 indikator (47,17%) telah mencapai 

target (berlabel HIJAU). Sebanyak 23 indikator (43,40%) 

tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan 

pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). 

Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus 

(berlabel MERAH) karena pencapaiannya baik saat ini 

maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan 

tercatat sebanyak 5 indikator (9,43%). Pilar Pembangunan 

Lingkungan merupakan Pilar dengan persentase indikator 

berlabel HIJAU tertinggi dibandingkan ketiga Pilar 

Pembangunan lainnya.

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan 

1 tujuan mencakup sebanyak 25 indikator. Pada 

pilar tersebut, tercatat sebanyak 7 indikator (28%) 

telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak 

14 indikator (56%) tercatat akan mencapai target/

membaik dibandingkan pencapaian pada periode 
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sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih 

memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena 

pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya 

masih di bawah target dan tercatat sebanyak 4 indikator 

(16%). Pilar ini tercatat memiliki persentase indikator 

berlabel BIRU tertinggi dibandingkan Pilar Pembangunan 

lainnya.

Hingga tahun 2019, dari 253 indikator TPB/SDGs yang 

tercantum di dalam RAD TPB/SDGs tercatat sebanyak 

220 (86,96%) indikator yang telah diidentifikasi data 

pencapaiannya. Sebanyak 33 (13,04%) indikator 

tercatat data pencapaiannya tidak dapat diidentifikasi. 

Penyebabnya antara lain, indikator berstatus diskontinu 

oleh BPS (misalnya indikator 16.1.4* Proporsi penduduk 

 Gambar 2.2
Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

Sumber: diolah dari berbagai sumber 

 Gambar 2.1 
Pencapaian Target per Pilar TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

Sumber: diolah dari berbagai sumber 
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yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat 

tinggalnya), tidak tersedia datanya hingga skala provinsi 

maupun kabupaten/kota, dan sebagainya. 

Secara total, dari 220 indikator TPB/SDGs yang telah 

diidentifikasi tersebut, tercatat sebanyak 82 indikator 

(37,27%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). 

Sebanyak 87 indikator (39,55%) tercatat akan mencapai 

target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode 

sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih 

memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena 

pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya 

masih di bawah target dan tercatat sebanyak 51 indikator 

(23,18%). 

Berikut ini diuraikan sejumlah data-data pencapaian 

indikator pada masing-masing tujuan yang ada di dalam 

TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2019.

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Provinsi DKI Jakarta berhasil menjadi provinsi dengan 

tingkat kemiskinan (indikator 1.2.1*) paling baik di antara 

provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. BPS mencatat 

pada September tahun 2019 tingkat kemiskinan Provinsi 

DKI Jakarta berada pada angka 3,42%, membaik dari 

tahun sebelumnya yaitu dari 3,55%. Angka ini masih 

berada di bawah target RAD yaitu di angka 3,38%. 

Pada indikator 1.4.1(d) yaitu persentase rumah tangga 

yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum 

yang layak dan berkelanjutan, Provinsi DKI Jakarta 

mengalami perbaikan dari kondisi tahun sebelumnya, 

yaitu 85,88%. Sebanyak 88,39% rumah tangga di 

Provinsi DKI Jakarta telah memiliki layanan sumber air 

minum yang layak dan berkelanjutan. 

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 

mengurangi angka prevalensi stunting (pendek dan 

sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun (indikator 

2.2.1*) dapat dikatakan berhasil, hal ini tercermin dari 

pencapaian yang diukur oleh Riskesdas pada tahun 

2018 yang menunjukkan angka 17,7% dan berdasarkan 

perhitungan Dinas Kesehatan di tahun 2019 telah 

mencapai 11%. Pencapaian tersebut tercatat mengalami 

perbaikan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 

2013 yang berada pada angka 27,5%. 

Untuk indikator 2.2.2*# yaitu persentase anak balita 

(bawah lima tahun) kurus yang mendapatkan makanan 

tambahan, di dalam RAD Provinsi DKI Jakarta tercatat 

target yang harus dicapai pada tahun 2019 sebesar 90% 

dan DKI Jakarta telah berhasil mencapai angka 99,82% .

Tujuan 3. Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera 

Beberapa indikator yang terdapat pada Tujuan 3 

menunjukkan kondisi yang membaik seperti Proporsi 

perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang 

proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga 

kesehatan terlatih (indikator 3.1.2*); persentase ibu 

hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang mendapatkan 

pelayanan persalinan sesuai standar (indikator 3.1.1*#); 

dan proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) 

atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga 

berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode 

modern (indikator 3.7.1*).

Di sisi lain, terdapat indikator yang masih memerlukan 

perhatian seperti Angka Kematian Ibu (indikator 3.1.1*), 

prevalensi tekanan darah tinggi (indikator (3.4.1(b)), 

persentase Penduduk penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

(indikator 3.4.1.(b)#), serta prevalensi obesitas pada 

penduduk umur ≥18 tahun (indikator 3.4.1.(c)).

Dukungan penuh Provinsi DKI Jakarta dalam 

menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) terlihat dari Persentase penduduk DKI Jakarta 
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yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan (indikator 

3.8.2.a#) yang telah mencapai 98,03% hingga akhir tahun 

2019 atau melampaui target yang tercantum di dalam 

RAD yakni sebesar 95%. 

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Pendidikan tidak hanya berfokus pada upaya perbaikan 

tingkat partisipasi peserta didik, melainkan juga tentang 

upaya meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Dari sisi 

partisipasi peserta didik, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 

ajaran 2019/2020 memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) 

berhasil mencapai target RAD, bagi jenjang pendidikan 

SD, SMP, dan SMA sederajat. Berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh Kemdikbud dan Kemenag, capaian 

APK Provinsi DKI Jakarta untuk tahun ajaran 2019 pada 

jenjang-jenjang pendidikan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

● SD/MI/sederajat, indikator 4.1.1.(d): 105,50% atau lebih 

tinggi 0,4 poin persentase dari target RAD tahun 2019 

yaitu sebesar 105,1%.

● SMP/MTs/sederajat, indikator 4.1.1.(e): 104,52% atau 

lebih tinggi 9,99 poin persentase dari target RAD tahun 

2019 sebesar 94,53%. 

● SMA/SMK/MA/sederajat, indikator 4.1.1.(f): 104,55% 

atau lebih tinggi 22,71 poin persentase dari target RAD 

tahun 2019 sebesar 81,84%.

Provinsi DKI Jakarta masih memiliki tantangan pada aspek 

akreditasi sekolah. Pada tahun 2018 berdasarkan data 

dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tercatat baru 

sebesar 62,19% sekolah di Ibukota yang memiliki status 

akreditasi A (indikator 4.a.1*#). Sementara, target RAD dan 

RPJMD pada tahun yang sama sebesar 70,03%. 

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Beberapa indikator yang mencapai target di Tujuan 

5 adalah indikator persentase organisasi perangkat 

daerah (OPD) yang melaksanakan perencanaan dan 

penganggaran responsif gender (indikator 5.1.1*#) 

sebanyak 12 OPD; persentase korban kekerasan 

terhadap perempuan yang mendapat layanan 

komprehensif (indikator 5.2.2(a)) sebesar 100%; serta 

proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen 

tingkat pusat, parlemen daerah, dan pemerintah daerah 

(indikator 5.5.1*) sebesar 21,7%. 

Sementara beberapa contoh indikator yang memerlukan 

perhatian khusus adalah indikator 5.3.1.(a) yaitu Median 

usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-

49 tahun sebesar 21 tahun; dan indikator 5.6.1.(b) yaitu 

Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur 

(PUS) tentang metode kontrasepsi modern sebesar 19,8%. 

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam 

meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi 

yang layak kepada warga DKI Jakarta. Pencapaian 

indikator proporsi populasi yang memiliki akses layanan 

sumber air minum aman dan berkelanjutan (indikator 

6.1.1.(c)) menunjukkan peningkatan dari  88,93% (2017) 

menjadi 89,59% (2018). Namun, angka ini masih di bawah 

target RAD pada tahun 2018 senilai 94,17%. 

Indikator proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci 

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

menunjukkan peningkatan dari 68,96% (2017) menjadi 

73,45% (2018). Berikutnya, indikator persentase rumah 

tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi 

layak dan berkelanjutan (indikator 6.2.1.(b)) menunjukkan 

peningkatan dari 90,37% (2017) menjadi 90,73% (2018). 

Angka ini melebihi target RAD sebesar 85,15%. 

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam menjamin akses 

energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern 

untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030. 

Pencapaian indikator keterjangkauan energi di Jakarta 

TPB/SDGs Provinsi DKI JakartaTujuan Pembangunan Berkelanjutan12 



tercermin dari rasio elektrifikasi (indikator 7.1.1*) yang 

telah mencapai 100% sejak tahun 2018. 

Indikator 7.1.1.(a) yakni konsumsi listrik per kapita di 

Jakarta, juga terus mengalami peningkatan dari 2.997 

kWh pada tahun 2015 menjadi 3.256 kWh sampai akhir 

tahun 2019, meskipun lebih kecil dibandingkan target 

3.468 kWh. Sementara itu, proporsi bauran energi 

baru terbarukan (indikator 7.2.1*) di Jakarta membaik 

dan mencapai 0,04% pada tahun 2019, lebih besar 

dibandingkan target RAD tahun 2019 (0,03%).

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi DKI Jakarta berhasil menjaga pertumbuhan 

ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 

tahun 2019, pertumbuhan ekonomi/Pendapatan Domestik 

Regional Bruto (indikator 8.1.1*#) Provinsi DKI Jakarta 

mencapai 5,89% di atas pertumbuhan ekonomi nasional 

5,02%. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB per 

kapita (indikator 8.1.1*) di tahun 2019 sebesar 5,89%. 

Sedangkan PDRB per kapita (indikator 8.1.1(a)) di 

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai Rp 269 

juta, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 248 

juta. Selain itu pada tahun 2019, tingkat pertumbuhan 

PDRB riil per orang bekerja per tahun (indikator 8.2.1*) 

sebesar 3,47%, lebih baik dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya sebesar 1,28%.

Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka/

TPT (indikator 8.5.2*) di Provinsi DKI Jakarta terus 

mencatatkan perbaikan yang signifikan, dari 7,14% 

pada Agustus 2017 menjadi 6,22% per Agustus 2019, 

masih di atas target RAD 5,10% pada tahun 2019. 

Selain itu, indikator 8.5.2(a) yakni persentase setengah 

pengangguran di Provinsi DKI Jakarta juga mencatatkan 

pencapaian yang positif yaitu sebesar 11,53% (Agustus 

2019), jauh lebih kecil dibandingkan target RAD 17,42%. 

Namun demikian, persentase tenaga kerja formal 

(indikator 8.3.1.(a)) mengalami penurunan dari 69,82% 

(2018) menjadi 68,45% (2019), di bawah target RAD 70% 

(2019). Sementara itu, upah rata-rata per jam pekerja 

(indikator 8.5.1*) terus dalam tren peningkatan dari Rp 

23.596 (2017) menjadi Rp 26.030 (2019), walaupun masih 

di bawah target RAD Rp 30.609 (2019).

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 

mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin 

bagi pekerja dapat dikatakan berhasil tercermin dari 

pencapaian indikator 8.8.1(a)# yakni jumlah perusahaan 

yang menjalankan norma K3 sebanyak 3.155 perusahaan, 

di atas target RAD 2019 (1.380 perusahaan).

Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB (indikator 

8.9.1*) DKI Jakarta sebesar 4,81% pada tahun 2019. 

Jumlah wisatawan mancanegara (indikator 8.9.1(a)) yang 

mengunjungi DKI Jakarta mencapai 2.455.427 jiwa selama 

tahun 2019, di bawah target 2.940.000 orang. Sedangkan 

pada periode yang sama, jumlah kunjungan wisatawan 

nusantara (indikator 8.9.1(b)) di Provinsi DKI Jakarta 

sebanyak 41.640.800 orang, di atas target RAD 38.520.000 

jiwa. Sementara itu, jumlah devisa sektor pariwisata 

(indikator 8.9.1.(c)) pada tahun 2019 mencapai Rp 6,24 

triliun, meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp 5,73 triliun.

Pencapaian untuk indikator 8.10.1.(b) yakni proporsi 

kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi DKI Jakarta 

tercatat sebesar 8,87% pada tahun 2019 atau meningkat 

dari data tahun 2018 (8,69%).

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Upaya Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan iklim 

investasi terus dilakukan dengan berbagai kebijakan 

yang inovatif dan dukungan infrastruktur yang 

berkualitas. Tersedianya infrastruktur yang memadai di 

Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari persentase kondisi 

jalan mantap yang mencapai 96,16% (indikator 9.1.1.(a)#) 

per tahun 2018. Ditambah dengan tersedianya jumlah 

dermaga penyeberangan sebanyak 9 unit (indikator 

9.1.2.(b)) hingga akhir tahun 2019.
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Seiring tekanan ekonomi baik di level global maupun 

nasional, laju pertumbuhan industri manufaktur (indikator 

9.2.1.(a)) di Provinsi DKI Jakarta juga menghadapi 

tantangan sehingga mengalami tren penurunan dari 7,41% 

(2017) menjadi 5,68% (2018), dan berlanjut hingga tahun 

2019 yang tumbuh negatif sebesar -1,22%. Implikasinya, 

kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB 

sedikit menyusut terpantul dari proporsi nilai tambah 

sektor industri manufaktur terhadap PDRB (indikator 

9.2.1*) yang menurun dari 13,14% (2018) menjadi 12,21% 

(2019). Terjadinya tren penurunan industri manufaktur 

tersebut akhirnya berdampak terhadap penyerapan 

tenaga kerja di sektor industri manufaktur (indikator 

9.2.2*) yang menyerap 12,30% (Agustus 2019) terhadap 

total tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta, masih lebih 

rendah dibandingkan target RAD 16,98%. 

Sementara itu, terkait dengan indikator pencapaian akses 

terhadap teknologi informasi dan komunikasi tercatat 

bahwa proporsi individu yang menggunakan internet 

(indikator 9.c.1(b)) di DKI Jakarta telah mencapai 65,89% 

hingga tahun 2018. Persentase pengguna internet 

tersebut berhasil melebihi target RAD sebesar 53,23%.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Sebagai sebuah Ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta 

merupakan magnet ekonomi dan sosial sehingga terkait 

ketimpangan memang menjadi tantangan utama. Di 

tengah tantangan tersebut, Provinsi DKI Jakarta secara 

konsisten terus berhasil menurunkan Koefisien Gini 

(indikator 10.1.1*) dari 0,409 (2017), 0,394 (2018) dan 

0,391 (2019), bahkan jauh lebih baik dibandingkan target 

RAD 2019 sebesar 0,405. Selain itu, tingkat kemiskinan di 

Provinsi DKI Jakarta juga terus menurun dari 3,55% (2018) 

menjadi 3,42% (2019), namun masih sedikit lebih tinggi 

dibandingkan dengan target RAD 2019 sebesar 3,38%. 

Untuk menekan tingkat ketimpangan dan kemiskinan  

agar lebih rendah lagi maka Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta secara serius terus meningkatkan alokasi 

anggaran fungsi perlindungan sosial terhadap total 

belanja daerah (indikator 10.4.1.(a)) dari 8,84% (2018) 

menjadi 9,15% (2019). Di samping itu, perlindungan 

terhadap hak-hak tenaga kerja juga terus dijaga tercermin 

dari indikator proporsi peserta Program Jaminan Sosial 

Bidang Ketenagakerjaan (indikator 10.4.1(b)) yang telah 

mencapai 100% untuk sektor formal dan sektor informal 

telah mencapai 26,85%, di atas target RAD untuk sektor 

informal tahun 2019 sebesar 10%.

Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Jakarta juga berkomitmen untuk menjadi kota dengan 

pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. 

Indikator Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses 

terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau (indikator 

11.1.1.(a)) telah berhasil melebihi target RAD sebesar 

72,24 % (2018) yakni dengan pencapaian sebesar 99,36% 

(2018). Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan 

Daerah (indikator 11.5.1*#) membaik dari 4,97 (tahun 

2017) menjadi 5,69 (2018), nilai ini melampaui target 5,28 

(2018). Pada tahun 2019, nilai pencapaian adalah 6,16 

(2019) melebihi target 6,08 (2019). Indikator ini merupakan 

proksi dari indikator Jumlah korban meninggal, hilang dan 

terkena dampak bencana per 100.000 orang (indikator 

11.5.1*).

    

Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota (Indikator 

11.6.1.(a)#) menunjukan tren akan tercapai/membaik. 

Nilai pencapaian 12,40% (2018) membaik dari 11% (tahun 

2017). Namun, nilai ini belum mencapai target sebesar 

14% (2018). Indikator ini merupakan proksi dari Persentase 

sampah perkotaan yang tertangani (indikator 11.6.1.(a)). 

Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Sarana 

Kendaraan Bermotor Umum (Indikator 11.2.1.(a)#) 

mencapai 21,7% (2019), di bawah target 22% (2019). 

Pencapaian tersebut membaik dari tahun 2017 (18%). 

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang 

Bertanggung Jawab
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Kota yang berkelanjutan dan modern harus 

memperhatikan dan menjamin pola produksi dan 

konsumsi yang berkelanjutan. Salah satu indikasinya, 

dapat dilihat dari pencapaian Persentase Pelayanan 

Pengelolaan Limbah B3 (indikator 12.4.2.(a)#) yang 

mencapai 18,35% di tahun 2018 atau melampaui target 

yang ditentukan (10%). 

Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota 

(Indikator 12.5.1.(a)#) menunjukkan tren akan tercapai/

membaik.  Nilai pencapaian 12,40% (2018) membaik dari 

pencapaian tahun sebelumnya, 11% (tahun 2017). Namun 

nilai ini belum mencapai target sebesar 14%. Indikator ini 

merupakan proksi dari indikator Jumlah timbulan sampah 

yang didaur ulang  (indikator 12.5.1.(a)). 

 

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan usaha 

adaptasi terhadap perubahan iklim, terutama terhadap 

bencana alam, salah satunya ditunjukkan dengan 

Indikator Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan 

Daerah (Indikator 13.1.2*#) membaik dari 4,97 (tahun 

2017) menjadi 5,69 (2018), nilai ini melampaui target 

5,28 (2018). Pada tahun 2019, nilai pencapaian adalah 

6,16 (2019) melebihi target 6,08 (2019). Indikator ini 

merupakan proksi dari indikator 13.1.2*, Jumlah korban 

meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 

100.000 orang. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga secara rutin 

membuat Dokumen pelaporan penurunan emisi gas 

rumah kaca (GRK) (indikator 13.2.1.(a)) setiap tahun. Hal 

ini juga sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi 

Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 

2018 telah diterbitkan Dokumen Laporan Akhir Pelaporan 

Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2018.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Pencapaian untuk indikator 14.5.1*# yakni luas kawasan 

ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan 

direhabilitasi pada tahun 2019 sebesar 143,2 Ha atau 

lebih luas dari data tahun dasar (140,9 Ha).   

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyediakan 

kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan 

ruang laut daerah (indikator 14.2.1.(a)) sebanyak tiga 

kebijakan yang terdiri dari: Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; 

Keputusan Gubernur Nomor 601 Tahun 2019 tentang 

Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan 

Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan 

Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 

2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan 

Reklamasi dan Pemanfaatan Ruang di Perairan Laut 

Pantai Utara Jakarta. 

 

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menjaga 

ekosistem daratan untuk keberlanjutan sebagai kota 

besar dan untuk generasi mendatang. Salah satu 

indikator penting dalam tujuan 15 adalah indikator 

Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau/RTH Hutan 

(indikator 15.1.1.(a)#). Pada tahun 2018, indikator 

15.1.1.(a)# mencapai angka 0,026% atau meningkat dari 

tahun 2017 (0,024%). Pencapaian ini berhasil melebihi 

target RAD 0,0085%. Indikator ini merupakan proksi 

terhadap indikator proporsi tutupan hutan terhadap luas 

lahan keseluruhan (indikator 15.1.1.(a)).  

  

Konservasi terhadap flora dan fauna juga dilakukan 

baik dengan konservasi ex-situ dan konservasi in-situ. 

Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi (indikator 

15.7.1.(b)# di Taman Margasatwa Ragunan mencapai 

target RAD. Jumlah fauna yang dikonservasi di Taman 

Margasatwa Ragunan pada tahun 2019 mencapai 

2.286 ekor, melebihi target tahun 2019 (2152 ekor). 
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Jumlah Penambahan flora yang dikonservasi (indikator 

15.7.1.(b)# selama tahun 2019 mencapai 64.814 tanaman, 

melampaui target tahun 2019 (52.773 tanaman). 

   

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan 

yang Tangguh

Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks 

demokrasi (indikator 16.7.2#) tertinggi di Indonesia 

selama dua tahun berturut-turut (2017-2018), tercatat 

angka tahun 2018 sebesar 85,08 (skala 0-100) 

sedangkan angka tahun 2017 sebesar 84,73. Terdapat 

tiga aspek yang diukur dalam indeks demokrasi, yakni 

indeks lembaga demokrasi (indikator 16.7.2.(a)), indeks 

kebebasan sipil (indikator 16.7.2.(b)) dan indeks hak-hak 

politik (indikator 16.7.2.(c)). Pencapaian ketiga indeks 

tersebut di tahun 2018 secara berturut-turut sebesar 

87,82; 95,09; dan 75,43. 

Pada isu tata kelola terdapat dua capaian yakni opini 

laporan keuangan daerah dengan predikat WTP (indikator 

16.6.1.(a)) selama dua tahun berturut-turut (2017-2018) 

serta predikat SAKIP (indikator 16.6.1.(b)) yang membaik 

dari dua tahun sebelumnya, pada 2017 sebesar 65,05 

(predikat B), kemudian pada 2018 meningkat menjadi 

71,04 (Predikat BB) dan pada 2019 kembali meningkat 

73,84 (Predikat BB). Keterwakilan perempuan dalam 

DPRD (indikator 16.7.1.(a)) juga tercatat sebagai 

pencapaian lain. Tahun 2019 sebanyak 21,7% kursi diisi 

oleh perempuan. Angka ini meningkat jika dibandingkan 

dengan capaian tahun 2014 di angka 19,81%. 

Pada sisi lain, terdapat beberapa indikator yang masih 

membutuhkan perhatian di antaranya pencatatan sipil 

dan penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam 

pencatatan sipil, kepemilikan akta kelahiran untuk 

masyarakat 40% berpendapatan rendah (indikator 

16.9.1.(a)) membutuhkan perhatian khusus. Terjadi 

penurunan dari tahun 2017 sebesar 96,36% menjadi 

95,85% pada tahun 2018. Kemudian, indikator 

Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang 

terfasilitasi (indikator 16.10.2.(b)#) juga membutuhkan 

perhatian khusus. Tercatat pada tahun 2018 mampu 

mencapai target yakni 100%, tetapi di tahun 2019 

mengalami penurunan menjadi 74%. 

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Semangat untuk mewujudkan SDGs di Provinsi DKI 

Jakarta telah diperlihatkan dengan upaya kolaborasi oleh 

seluruh stakeholders. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

pun secara proaktif terus membangun ruang kemitraan 

dalam proses pembangunan. Salah satunya terefleksikan 

dengan jumlah proyek yang ditawarkan untuk 

dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah 

Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) sebanyak 4 proyek 

(indikator 17.17.1.(a)), sesuai jumlah target 2019. Adapun 

jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, 

transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam 

KPDBU tersebut sebesar Rp 906.154.000,- (indikator 

17.17.1.(b)).

Kemudian, upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dalam rangka memobilisasi sumber daya domestik bagi 

peningkatan kapasitas fiskal tercermin dari proporsi Total 

Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah (indikator 

17.1.1*#3) yang terus meningkat dari 87,64% (2018) 

menjadi 95,78% unaudited (2019). Sementara itu, rasio 

penerimaan pajak daerah terhadap PDRB Jakarta juga 

terus meningkat dari 1,47% pada 2018 menjadi 1,71% 

pada 2019 (indikator 17.1.1.(a)#). Peningkatan juga terjadi 

pada proporsi APBD yang didanai oleh pajak daerah 

dari 50,77% (2018) menjadi 57,21% (2019), di atas target 

51,38% (indikator 17.1.2*#).
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3.1 Perkembangan Status Pencapaian dan Upaya 

Percepatan TPB/SDGs  

  Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Keadaan dan Kecenderungan

Perkembangan tingkat kemiskinan (indikator 1.2.1*#) di 

Provinsi DKI Jakarta pada September 2019 menunjukkan 

angka yang membaik, yaitu 3,42% atau sejumlah 

362,30 ribu orang. Dibandingkan pada pencapaian di 

Maret 2019, angka ini turun 0,05 poin persentase atau 

berkurang 3,25 ribu orang penduduk miskin. Dalam lima 

tahun terakhir, tingkat kemiskinan menunjukkan tren yang 

menurun sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.1.  

 

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan 

konsep kebutuhan dasar (basic needs approach). 

Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya dengan memakai 

tolok ukur garis kemiskinan (yang terdiri atas garis 

kemiskinan makanan dan bukan makanan). Turunnya 

angka kemiskinan yang ditunjukkan dari pencapaian 

per September 2019 (3,42%) menunjukkan bahwa 

kemampuan warga di Ibukota untuk memenuhi kebutuhan 

dasar-baik berupa makanan maupun bukan makanan-

semakin tinggi. 

 

Tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta merupakan 

yang terendah secara nasional. Angka kemiskinan secara 

nasional pada September 2019 sebesar 9,22% dan 

Provinsi DKI Jakarta berada di angka 3,42% atau berada 

pada disparitas yang relatif signifikan yakni mendekati 

6 poin persentase. Meskipun demikian, tren tingkat 

kemiskinan di DKI Jakarta dapat dikategorikan relatif 

mengalami stagnasi berkisar di angka 3,4-4% selama 

rentang waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut menjadi 

relevan dengan argumentasi yang menyebutkan bahwa 

Sumber: BPS, 2020

Nasional

DKI Jakarta

 Gambar 3.1 
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2019 (%)
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Provinsi DKI Jakarta telah memasuki level hardcore 

poverty dimana upaya untuk menurunkan tingkat 

kemiskinan ke level yang lebih rendah menjadi tantangan 

tersendiri.  

 

Walaupun Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat 

kemiskinan yang paling baik di Indonesia, profil tingkat 

kemiskinan pada level kota/ kabupaten belum tersebar 

secara merata. Tabel 3.1 menunjukkan kondisi tingkat 

kemiskinan kota dan kabupaten yang ada di Provinsi DKI 

Jakarta sejak tahun 2015 hingga 2019.

Berdasarkan tabel di bawah, profil kemiskinan di kota dan 

kabupaten yang ada di DKI Jakarta menunjukkan bahwa 

kota Jakarta Selatan menjadi kota di DKI Jakarta dengan 

tingkat kemiskinan paling baik selama 2 tahun berturut-

turut (tahun 2019 dan 2018), disusul di bawahnya oleh kota 

Jakarta Timur yang pada periode yang sama (lihat tabel 

3.1). Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota 

Jakarta Utara menjadi wilayah yang perlu mendapatkan 

perhatian lebih karena tingginya tingkat kemiskinan. 

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan utama pencapaian tujuan ini adalah tren 

penurunan angka kemiskinan yang relatif stagnan 

(tidak melebihi 1 poin persentase) selama rentang 

lima tahun terakhir. Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI 

Jakarta yang telah mencapai titik rendah (hardcore 

poverty) membutuhkan upaya yang tidak biasa (business 

as unusual) untuk dapat mencapai target RAD yang 

ditetapkan. Pada sisi yang lain, terdapat dua wilayah 

yakni Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan 

Seribu yang memiliki capaian tingkat kemiskinan di atas 

capaian pada level provinsi. 

Karakteristik antar wilayah yang relatif beragam, 

khususnya kawasan utara Jakarta dan kepulauan di 

Kabupaten Kepulauan Seribu juga menjadi tantangan 

tersendiri untuk dapat mencapai target indikator pada 

RAD yang telah ditetapkan.

Sejumlah pembelajaran yang dapat diambil dari kondisi 

tersebut di antaranya, memastikan ketepatan data 

sasaran untuk intervensi program/kegiatan baik oleh 

pemerintah maupun nonpemerintah. Pada sisi yang 

lain, inovasi program/kegiatan yang menyesuaikan 

dengan karakteristik wilayah (baik secara sosial, 

ekonomi maupun budaya) juga memainkan peran yang 

penting. Untuk mendorong hal tersebut, keterlibatan/

partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan 

Sumber: BPS, 2020

 Tabel 3.1 
Persentase Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Jakarta PusatPERIODE

Maret 2015

Maret 2016

Maret 2017

Maret 2018

Maret 2019

4.16

3.91

3.78

3.59

3.68

5.91

5.57

5.59

5.35

5.04

3.64

3.38

3.25

3.39

3.25

3.41

3.27

3.38

2.83

2.73

3.24

3.19

3.31

3.14

3.12

11.40

12.58

12.98

11.98

12.09

Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Kepulauan 
Seribu
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hingga monitoring dan evaluasi program/kegiatan perlu 

ditingkatkan. 

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (dibentuk 

berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan) yang dimaksudkan untuk 

mengoordinasikan dan mengintegrasikan program 

penanggulangan kemiskinan atau yang berkenaan 

dengan penanggulangan kemiskinan pada perangkat 

daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan/atau 

pemangku kepentingan lainnya. 

Tingkat Kemiskinan terkait erat dengan kondisi sejumlah 

variabel di antaranya, tingkat inflasi, pola distribusi 

pengeluaran dan jumlah penduduk, kelompok penduduk 

referensi, pola konsumsi dari paket komoditi, harga kalori 

komoditi makanan, jumlah kalori komoditi makanan, serta 

program bantuan kemiskinan. Oleh karenanya, kebijakan 

dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta mengacu pada upaya untuk menurunkan tingkat 

kemiskinan berdasarkan pada determinan tersebut. 

 

Beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi 

tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut:

• Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia, 

penyandang disabilitas dan anak;

• Pembiayaan premi peserta JKN BPJS kategori 

Penerima Bantuan Iuran Daerah.

• Penyediaan kebutuhan dasar bagi warga binaan sosial 

di 22 Panti Sosial;

• Bantuan biaya personal pendidikan melalui Kartu 

Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa 

Unggul (KJMU); 

• Subsidi pangan murah yang rutin diselenggarakan oleh 

Pemerintah DKI Jakarta kepada para guru honorer, 

pemegang KJP Plus, pemegang Kartu Pekerja 

Jakarta, pemegang Kartu Lansia Jakarta, pemegang 

Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Petugas 

Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)/Pegawai Harian 

Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP di lingkungan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kader PKK, serta 

penghuni rumah susun milik Pemprov DKI Jakarta;

• Subsidi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 

milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 

• Mengawasi harga kebutuhan pokok dengan berbasis 

sistem informasi (https://infopangan.jakarta.go.id/); dan

• Penggunaan Basis Data Terpadu sebagai dasar 

pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan 

tidak mampu. 

Selain itu, terdapat peran serta dari aktor nonpemerintah 

yang juga giat berpartisipasi dalam mengurangi tingkat 

kemiskinan. Di antaranya, BAZNAS (BAZIS) Provinsi 

DKI Jakarta melalui program santunan dhuafa, bedah 

rumah dhuafa, santunan anak yatim/piatu, bantuan 

biaya penunjang pendidikan bagi mahasiswa yang tidak 

mampu, dan lain sebagainya; juga Yayasan Buddha 

Tzu Chi yang berpartisipasi melalui program “Bebenah 

Kampung” yang berupaya meningkatkan taraf hidup 

masyarakat yang tidak mampu, bantuan merelokasi 

warga yang hidup di bantaran kali, dan jenis-jenis 

bantuan lainnya.  

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Berpijak pada poin-poin yang telah dijabarkan 

sebelumnya, terdapat dua aspek penting yang dapat 

dijadikan pintu masuk bagi upaya percepatan pencapaian 

TPB/SDGs. Kedua aspek tersebut yakni mengoptimalkan 

kolaborasi dan memastikan validitas data sasaran untuk 

penanggulangan kemiskinan. 

Pada tahun 2019, melalui agenda Rapat Kerja Daerah 

(Rakerda) TKPK Provinsi DKI Jakarta, Gubernur telah 

mencanangkan Kelurahan Kali Baru sebagai lokasi pilot 

untuk pengarusutamaan TPB/SDGs berbasis kawasan. 

Lokasi tersebut menjadi titik awal untuk kolaborasi lintas 

sektor diimplementasikan. Kolaborasi tidak terbatas 

pada aspek finansial tetapi juga melingkupi aspek yang 

bersifat nonfinansial. Keberhasilan kolaborasi skala 

kelurahan untuk mengarusutamakan TPB/SDGs tersebut 
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diharapkan dapat direplikasi pada lokasi-lokasi lainnya di 

Provinsi DKI Jakarta. 

Pada aspek validitas data sasaran, saat ini sejumlah 

infrastruktur untuk memastikan akurasi data tersebut 

telah dipersiapkan. Mulai dari pembentukan UPT 

khusus yang bertugas mengelola dan memutakhirkan 

Basis Data Terpadu dan memperpendek rentang waktu 

dalam pemutakhiran data tersebut (dari dua kali dalam 

setahun menjadi empat kali dalam setahun). Selain itu, 

sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga 

telah mengoptimalkan peran dari Kader Dasawisma 

untuk memutakhirkan Data Keluarga. Keberadaan data 

tersebut menjadi nilai tambah dalam proses perencanaan 

program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan kanal 

pengaduan (CRM) yang diharapkan dapat menjadi ruang 

bagi masyarakat dapat berperan aktif untuk memastikan 

ketepatan sasaran intervensi program penanggulangan 

kemiskinan. 

 Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

 

Keadaan dan Kecenderungan 

Stunting atau kondisi pendek dan sangat pendek pada anak 

di bawah dua tahun (indikator 2.2.1.(a)) dan anak bawah 

lima tahun (indikator 2.2.1*) merupakan salah satu masalah 

gizi utama yang dihadapi di Indonesia saat ini. 

 

Stunting diasosiasikan oleh kondisi otak yang menjadi 

kurang berkembang, termasuk mengakibatkan kemampuan 

mental yang tidak optimal dan memiliki risiko terhadap 

penyakit-penyakit kronis di masa yang akan datang seperti 

diabetes, hipertensi, dan obesitas. Kondisi kesehatan 

dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah 

persalinan memengaruhi pertumbuhan janin dan risikonya 

terhadap stunting. Prevalensi stunting di Indonesia menurut 

data World Health Organization (WHO) menempati urutan 

tertinggi ketiga dari negara-negara di Asia pada tahun 2017 

dengan angka 36,4%. Dengan tingginya angka stunting 

ini tentu akan sangat memengaruhi bagaimana modal 

manusia (human capital) yang dimiliki oleh Indonesia. 

Prevalensi stunting balita secara nasional sejak tahun 

2007 relatif mengalami pergerakan perbaikan yang lambat, 

secara berturut-turut berada pada angka berikut yaitu 

36,8% di tahun 2007, kemudian turun sedikit 35,6% di 

tahun 2010, dan memburuk di tahun 2013 menjadi 37,2%. 

Pada tahun 2018, pergerakan tersebut menjadi lebih 

cepat dibanding 10 tahun sebelumnya, di mana tercatat 

menjadi 30,8% atau turun sebesar 6,4 poin persentase 

(Riskesdas).

 

Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta mencatatkan angka 

stunting pada tahun 2007 adalah 26,7%, kemudian 

pada tahun 2010 sedikit membaik di angka 26,6%, dan 

di tahun 2013 memburuk hampir 1 poin persentase di 

angka 27,5%. Namun demikian, Provinsi DKI Jakarta 

berhasil mencatatkan perbaikan yang signifikan pada 

tahun 2018 dengan pencapaian di angka 17,7% dan terus 

turun menjadi 11% di tahun 2019. Hal ini merupakan suatu 

prestasi tersendiri bagi Provinsi DKI Jakarta.  

Tantangan dan Pembelajaran

Permasalahan stunting, adalah permasalahan gizi kronik 

yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial 

ekonomi, kondisi ibu (usia ibu saat hamil, jarak kehamilan 

yang dekat, asupan nutrisi saat hamil), kesakitan pada 

bayi, ketersediaan air dan sanitasi yang bersih dan layak, 

serta kurangnya asupan gizi pada bayi. Oleh karenanya, 

penanganan yang dilakukan untuk mengurangi angka 

stunting harus dilakukan dari berbagai pendekatan. Tentu 

ini bukan sesuatu yang mudah dan menjadi tantangan 

utama dalam pencapaian tujuan ini.

 

Sebagai contoh salah satu faktor yang menyebabkan 

stunting adalah kondisi ibu saat hamil. Berdasarkan data 

Pemantauan Status Gizi Dirjen Kesehatan Masyarakat 

pada tahun 2017, remaja putri yang berisiko kekurangan 

energi kronik (KEK) di DKI Jakarta adalah sebanyak 29,9%, 

dan persentase ibu hamil berisiko KEK adalah sebanyak 

12,2%. Kondisi ini memberikan faktor potensi bayi yang 

lahir akan mengalami stunting. 
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Faktor lainnya, ketika berbicara stunting dipengaruhi 

oleh ketersediaan air dan sanitasi yang bersih dan layak, 

belum semua rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta 

memiliki akses tersebut. Permasalahan aksesibilitas dan 

keadilan dalam mendapatkan sumber air minum yang 

layak dan berkelanjutan serta sanitasi yang baik masih 

menjadi tugas untuk diselesaikan melalui pendekatan 

kerja yang holistik dan integratif, melibatkan seluruh aktor 

pemerintah dan nonpemerintah.

Kebijakan dan Strategi

Intervensi gizi paling utama pada stunting harus 

dilakukan selama 1000 hari, sejak terjadinya konsepsi, 

sampai dengan setidaknya dua tahun pertama setelah 

kelahiran anak. Oleh karenanya, pendekatan terhadap 

penanggulangan stunting difokuskan kepada empat 

hal yakni bagaimana mempersiapkan ibu sebelum dan 

selama hamil, pemberian gizi yang lengkap kepada bayi 

dan Balita, peningkatan ketahanan pangan bagi warga 

serta penyediaan infrastruktur yang terkait penyediaan air 

minum dan sanitasi.

 

Kegiatan-kegiatan yang telah 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. Selanjutnya, mengenai pemberian gizi yang 

lengkap kepada bayi dan Balita, Provinsi DKI Jakarta 

telah memiliki kegiatan-kegiatan seperti kampanye 

pemberian ASI eksklusif, pemenuhan kebutuhan dasar 

bagi anak sampai dengan anak berusia 6 tahun, serta 

penatalaksanaan imunisasi dasar.

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah secara rutin 

memberikan subsidi pangan murah sebagai upaya 

pemenuhan gizi bagi warga. Subsidi pangan tersebut 

diperuntukkan bagi para guru honorer, pemegang KJP 

Plus, pemegang Kartu Pekerja Jakarta, pemegang Kartu 

Lansia Jakarta, pemegang Kartu Penyandang Disabilitas 

Jakarta, Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)/

Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP 

di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kader 

PKK, serta penghuni Rusun Milik Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. Selain itu, juga kepada peserta didik PAUD 

Negeri, SD Negeri, dan SLB Negeri diberikan Penyediaan 

Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) sebagai 

2007 2010 2013 2018
Nasional 36.8% 35.6% 37.2% 30.8%

DKI	Jakarta 26.7% 26.6% 27.5% 17.7%
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Sumber: Riskesdas 2007, 2010, 2013, dan 2018

 Gambar 3.2 
Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2018 (%)
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upaya peningkatan kecukupan asupan gizi. 

Terakhir, fokus penanggulangan stunting juga dilakukan 

melalui penyediaan infrastruktur yang terkait penyediaan 

air minum dan sanitasi yang bersih dan layak, di 

antaranya dengan melakukan pembangunan sistem 

penyediaan air minum (SPAM) di beberapa tempat, 

pembangunan sanitasi yang layak serta pengelolaan 

sistem limbah. 

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Terdapat dua upaya utama dalam percepatan pencapaian 

TPB/SDGs. Pertama, intensifikasi program dan kegiatan 

yang sudah ada, baik di sektor pemerintah maupun 

nonpemerintah. Data pencapaian prevalensi stunting 

di tahun 2018 adalah salah satu bukti bahwa intervensi 

yang dilakukan pada kurun waktu 2013 hingga 2018 di 

Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan keberhasilan 

bagi pengurangan stunting.

 

Upaya kedua yang dapat dilakukan adalah dengan 

meningkatkan partisipasi aktor nonpemerintah dalam 

penanggulangan stunting, terutama yang sifatnya 

promotif dan preventif. Setiap pihak, mulai dari 

keluarga hingga masyarakat dan pemerintah berperan 

penting dalam memastikan keterpenuhan hak-hak 

dasar (khususnya terkait dengan asupan gizi, edukasi 

kesehatan bagi remaja, dan akses terhadap infrastruktur 

dasar yang layak) bagi ibu hamil dan bersalin, Balita, 

anak usia sekolah, remaja, dan para dewasa muda.

  Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Keadaan dan Kecenderungan (Tren)

Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan persalinan 

sesuai standar (3.1.1*#1) mencapai 98,77% di tahun 

2018 dan 99,28% di tahun 2019, dengan data tahun 

dasar sebesar 96%. Pencapaian tersebut merupakan 

perbaikan dari tahun sebelumnya, walaupun masih 

belum mencapai target RAD yaitu 100% setiap tahunnya. 

Penatalaksanaan HIV-AIDS (3.3.1.(a)#) mencapai 94,67% 

di tahun 2018 dan 113,07% di tahun 2019, dengan 

target RAD per tahun 100%. Persentase merokok 

(3.a.1*) mencapai 30,77% di tahun 2018 atau meningkat 

dibandingkan dengan data tahun 2017 (24,72%). 

Persentase Penduduk DKI Jakarta yang memiliki 

Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial 

Nasional/SJSN Bidang Kesehatan (3.8.2.(a)#) telah 

mencapai 98% di tahun 2018 dan 98,03% di tahun 2019, 

dengan target pada RAD di tahun 2019 sebesar 95%. 

Sungguhpun telah mencapai target RAD, peningkatan 

persentase kepesertaan SJSN ternyata tidak berbanding 

lurus dengan perbaikan indikator pelayanan persalinan 

sesuai standar dan sejumlah indikator terkait penyakit 

tidak menular (PTM). 

 

Provinsi DKI Jakarta sebagai megapolitan menghadapi 

potensi permasalahan kesehatan serius yang sangat 

terkait dengan gaya hidup yaitu PTM. Pada Tujuan 3 TPB/

SDGs, isu PTM tercantum di dalam 2 indikator nasional 

dan 3 indikator daerah, yaitu indikator 3.4.1.(b) yakni 

prevalensi tekanan darah tinggi dan indikator 3.4.1.(c) 

terkait prevalensi obesitas pada penduduk umur 18 tahun. 

Sementara itu, indikator daerah ada pada 3.4.1.(a)# yaitu 

persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan 

penyakit tidak menular secara terpadu (Pandu PTM); 

indikator 3.4.1.(b)# yaitu persentase penduduk penderita 

hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar; serta indikator 3.4.1.(c)# yaitu persentase 

penduduk usia 15-59 tahun yang diskrining faktor risiko 

penyakit tidak menular (PTM). 

 

Profil tekanan darah tinggi (hipertensi) berdasarkan 

Riskesdas 2018 menunjukkan keadaan angka hipertensi 

Provinsi DKI Jakarta di 33,43% sedikit lebih rendah 

dibandingkan angka nasional yaitu 34,11%. Pada Gambar 

3.3 terlihat jika dibandingkan tahun 2013, angka ini 

meningkat signifikan sebanyak 67,15% atau selisih 13,43 

poin persentase. 

 

Sementara itu, untuk kondisi obesitas di Provinsi DKI 

Jakarta, berdasarkan Riskesdas, menunjukkan angka 

prevalensi yang meningkat. Dalam kurun 11 tahun, angka 

obesitas meningkat lebih dari 2 kali lipat, dari semula di 

tahun 2007 sebesar 14,5% menjadi 29,8% di tahun 2018 
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(lihat gambar 3.4). Pada kurun 2013 sampai dengan 2015, 

kenaikan rata-rata angka obesitas setiap tahunnya adalah 

1,76%. Obesitas memiliki dampak atas meningkatnya 

probabilitas terkena penyakit diabetes, jantung, stroke, 

kanker, osteoarthritis, gangguan pernapasan, depresi, 

maupun kematian mendadak (obstructive sleeping 

apnea). Apabila tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat 

meningkatkan kejadian PTM, meningkatkan kecacatan, 

dan kematian prematur.

Tantangan dan Pembelajaran

Terdapat tiga tantangan utama dalam rangka pencapaian 

target RAD pada Tujuan 3. Pertama, aspek kelembagaan 

dan operasional bidang kesehatan dimana ketersediaan 

SDMK yang kompeten dan berkualitas masih relatif 

terbatas. Pada sisi yang lain, masih diperlukan koordinasi 

pembinaan dan pengawasan lintas sektoral. Selain itu, 

penguatan pada sektor perencanaan dan penganggaran 

di bidang kesehatan juga memainkan peran penting, 

khususnya pada upaya yang mendukung kegiatan 

promotif dan preventif. 

 

Kedua, membangun pola hidup masyarakat yang sehat 

juga menjadi tantangan. Masyarakat kota pada umumnya 

memiliki kebiasaan makan dan olahraga yang belum pro 

pada pola hidup yang sehat. Ketiga, ketersediaan data 

yang mutakhir untuk digunakan sebagai dasar dalam 

perencanaan dan penentuan intervensi program/kegiatan.  

Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka pengurangan angka kematian ibu dan 

mendukung indikator ibu hamil yang mendapatkan 

pelayanan persalinan sesuai standar, dilakukan beberapa 

kegiatan seperti audit maternal, pelayanan kesehatan 

reproduksi, program ketuk pintu layani dengan hati, dan 

peningkatan standar dan kualitas fasilitas kesehatan. 

Sementara, untuk mengurangi tingkat prevalensi HIV/

AIDS, beberapa program dan kegiatan yang telah 

dilakukan adalah seperti pelayanan kesehatan peduli 

remaja (PKPR), melakukan kampanye hidup sehat, serta 

peningkatan layanan kesehatan sesuai standar.

 

Terdapat beberapa kegiatan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi 

penyakit tidak menular dan persentase orang yang 

merokok. Kegiatan tersebut tidak hanya kuratif dengan 

2007 2013 2018
Nasional 31.7% 25.8% 34.1%

DKI	Jakarta 28.8% 20.0% 33.4%
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 Gambar 3.3 
Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) Nasional dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2018 (%)
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penyediaan layanan kesehatan yang memadai. Tetapi, 

juga promotif seperti kampanye Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat (Germas), penyelenggaraan festival 

olahraga, pembangunan sarana dan prasarana olahraga, 

pelibatan dasawisma untuk pendataan keluarga, 

penyediaan infrastruktur yang mendukung gaya hidup 

sehat (ruang terbuka hijau, pedestrian, jalur khusus 

pesepeda, perluasan jaringan transportasi publik, dan 

sebagainya), GenRe, serta kegiatan-kegiatan lainnya. 

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut juga dengan 

melibatkan aktor nonpemerintah. 

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs 

Upaya percepatan pencapaian Tujuan 3 di Provinsi DKI 

Jakarta terangkum dalam tiga fokus utama. Pertama, 

peningkatan kualitas proses perencanaan dan implementasi 

dari program dan kegiatan. Khususnya, berkaitan 

dengan jumlah dan kapasitas SDMK serta pembangunan 

kesisteman teknologi informasi yang terintegrasi. 

 

Kedua, mendorong program/kegiatan berbasis komunitas 

yang fokus pada peningkatan pola hidup sehat. Peranan 

komunitas dalam membentuk kebiasaan seseorang 

sangat besar, seperti komunitas hobi bersepeda, 

pejalan kaki, vegetarian, dan lainnya. Perlunya insentif 

atau penghargaan terhadap partisipasi masyarakat 

dalam membentuk pola hidup sehat ataupun dalam 

mengkreasikan upaya signifikan. 

 

Terakhir, peningkatan partisipasi dari dunia usaha dan 

filantropi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan 

kesehatan yang terintegrasi, dimulai dari menyediakan 

regulasi sebagai dasar kolaborasi tersebut sampai 

dengan teknis implementasi dan sosialisasi.  

  Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Keadaan dan Kecenderungan 

Fokus utama dari pencapaian pada tujuan ini yaitu 

menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, 

serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang 

hayat bagi semua. Keberhasilan kedua fokus tersebut 

dapat diindikasikan melalui capaian atas target RAD 

pada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Rasio Angka 

Partisipasi Murni (APM) yang dipublikasikan oleh 

Kemendikbud dan Kemenag.  

2007 2010 2013 2018
Nasional 10.5% 11.7% 14.8% 21.8%

DKI	Jakarta 14.5% 16.2% 21.0% 29.8%
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 Gambar 3.4 
Prevalensi Obesitas Nasional dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2018 (%)
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Sumber: Kemendikbud & Kemenag

2015 2016 2017 2018 2019
DKI	JAKARTA 104.53 103.94 104.97 103.63 105.50

INDONESIA 107.96 106.40 105.89 103.54 103.50
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 Gambar 3.5 
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat Nasional dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 (%)

Pencapaian APK Provinsi DKI Jakarta untuk jenjang 

pendidikan SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, dan 

SMA/SMK/MA/sederajat tersebut disarikan pada poin-

poin berikut:

• SD/MI/sederajat, indikator 4.1.1.(d): 105,50% atau lebih 

tinggi 0,4 poin persentase dari target RAD tahun 2019 

yaitu sebesar 105,1%.

• SMP/MTs/sederajat, indikator 4.1.1.(e): 104,52% atau 

lebih tinggi 9,99 poin persentase dari target RAD tahun 

2019 sebesar 94,53%. 

• SMA/SMK/MA/sederajat, indikator 4.1.1.(f): 104,55% 

atau lebih tinggi 22,71 poin persentase dari target RAD 

tahun 2019 sebesar 81,84%.

Tren APK SD/MI/Sederajat Provinsi DKI Jakarta dalam 

lima tahun terakhir (gambar 3.5) cenderung membentuk 

garis yang relatif stabil dibandingkan dengan tren APK 

nasional. Jika pada tahun 2015 sampai dengan tahun 

2017, Provinsi DKI Jakarta berada pada angka di bawah 

nasional, sejak tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta memiliki 

APK yang lebih tinggi dari angka nasional. Bahkan di 

tahun 2019, APK Provinsi DKI Jakarta menunjukkan 

peningkatan lebih tinggi di tahun-tahun sebelumnya, dari 

semula 103,63% menjadi 105,50%.

 

Selanjutnya APK jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat 

Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditunjukkan gambar 

3.6, menunjukkan tren pencapaian yang menurun dimulai 

sejak tahun 2016, namun kembali mulai meningkat di 

tahun 2019. Secara keseluruhan, jika tren APK SMP/MTs/

sederajat Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan APK 

nasional, APK DKI Jakarta masih berada pada angka 

yang lebih tinggi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 

2019, APK untuk jenjang tersebut di Provinsi DKI Jakarta 

telah berhasil mencapai 104,52% atau meningkat 0,19 

poin persentase dari tahun sebelumnya.

Pada APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat 

tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kenaikan 

dibandingkan angka di tahun sebelumnya, dari semula 

104,03% (2018) menjadi 104,55% (2019). Angka ini juga 

mencerminkan kondisi APK yang berhasil mencapai 

target RAD di tahun 2019. Membandingkan dengan 

APK nasional bagi jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/

sederajat, APK Provinsi DKI Jakarta berada di atas APK 

nasional selama lima tahun terakhir.

 

Selanjutnya, pencapaian rasio APM Perempuan/Laki-

Laki (indikator 4.5.1*) untuk jenjang pendidikan SD/

MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, dan SMA/SMK/MA/

sederajat Provinsi DKI Jakarta dan Nasional disajikan 

pada gambar 3.8 hingga 3.10.
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Pencapaian rasio APM Perempuan/Laki-Laki jenjang 

pendidikan SD/MI/sederajat Provinsi DKI Jakarta pada 

tahun 2019 menunjukkan kenaikan 0,57 poin persentase 

dari pencapaian di tahun 2018, yaitu menjadi 99,66%. 

Setelah tren rasio APM Provinsi DKI Jakarta selama 3 

tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami 

penurunan, di tahun 2019 mengalami kenaikan. Artinya, 

jumlah murid perempuan yang mengikuti pendidikan SD/MI/

sederajat menjadi lebih sedikit dari jumlah murid laki-laki di 

tahun 2016-2018, dan kemudian meningkat di tahun 2019. 

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat, rasio 

APM Perempuan/Laki-Laki DKI Jakarta pada tahun 2019 

berada di angka 100,98%. Kondisi tersebut merupakan 

perbaikan yang signifikan karena meningkat sebesar 6,05 

poin persentase setelah selama empat tahun terakhir 

menujukkan tren menurun. 

Angka rasio APM Perempuan/Laki-Laki untuk 

jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat di Provinsi DKI 

Jakarta pada tahun 2019 berada di angka mencapai 

Sumber: Kemendikbud & Kemenag

2015 2016 2017 2018 2019
DKI	JAKARTA 91.36 97.25 103.69 104.03 104.55

INDONESIA 76.45 81.95 86.94 88.55 92.92
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 Gambar 3.7 
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat Nasional dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 (%)

Sumber: Kemendikbud & Kemenag

 Gambar 3.6 
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat Nasional dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 (%)

2015 2016 2017 2018 2019
DKI	JAKARTA 108.01 108.19 105.40 104.33 104.52

INDONESIA 100.72 101.05 102.08 100.86 101.32
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 Gambar 3.8 
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki SD/MI/Sederajat DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)

2015 2016 2017 2018 2019

DKI	JAKARTA 99.61 100.70 99.87 99.09 99.66

INDONESIA 100.33 99.70 99.69 99.57 100.02
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Sumber: BPS

2015 2016 2017 2018 2019

DKI	JAKARTA 104.42 99.82 98.16 94.93 100.98

INDONESIA 104.45 104.89 102.35 101.76 101.39
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 Gambar 3.9 
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat Perempuan/Laki-Laki DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)

Sumber: BPS

100,19%. Pencapaian tercatat menurun sebesar 2,93 

poin persentase dari tahun 2018. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa semakin sedikit anak perempuan 

yang bersekolah di SMA/SMK/MA/sederajat dibanding 

anak laki-laki dan dibanding tahun sebelumnya.

Tantangan dan Pembelajaran

Dalam mencapai indikator-indikator di Tujuan 4, terdapat 

beberapa tantangan yang dihadapi. Pertama adalah 

mengenai kondisi data. Terdapat perbedaan data antara 

yang dikeluarkan oleh Kemendikbud-Kemenag dan BPS 

mengenai data-data terkait pendidikan (di antaranya APK 

dan APM). Data digunakan dalam pengambilan keputusan 

mengenai program atau intervensi yang harus dilakukan. 

Jika dilakukan perbaikan dan penyelarasan antara data-

data yang ada sehingga hanya ada satu data, tentu akan 

lebih meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

 

Tantangan kedua adalah mengenai kondisi 

implementasi program atau kegiatan di lapangan, 

TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Sustainable Development Goals 31



mencakup penerjemahan program dan kompetensi 

SDM. Dalam menerjemahkan konsep dan program 

pendidikan dari pemerintah pusat, seringkali pihak 

sekolah masih memerlukan pemahaman lebih baik 

mengenai teknis pelaksanaan program, misalnya 

pada pelaksanaan program teaching factory. Untuk 

tantangan terkait kompetensi SDM dalam implementasi 

program, contohnya adalah pada pelaksanaan proses 

pendataan yang dilakukan oleh sekolah ke dalam sistem 

Dapodik. Kompetensi SDM yang melakukan proses 

pendataan tersebut perlu ditingkatkan lagi agar data 

yang ditampilkan menjadi lebih akurat dan mampu 

mencerminkan kondisi sebenarnya.

 

Selanjutnya, tantangan ketiga adalah mengenai kualitas 

guru dan kualitas sekolah, yang diindikasikan oleh 

jumlah pendidik yang bersertifikat dan akreditasi sekolah. 

Target RAD Provinsi DKI Jakarta atas jumlah pendidik 

yang bersertifikat dan atas kondisi jumlah sekolah yang 

berakreditasi A masih memerlukan kerja keras bersama 

untuk memberikan peningkatan mutu pendidikan. 

 

Tantangan terakhir adalah mengenai perlu dilakukannya 

integrasi kegiatan-kegiatan dari aktor nonpemerintah 

dengan kegiatan-kegiatan pemerintah. Beberapa aktor 

nonpemerintah, baik itu berasal dari LSM/NGO, filantropi, 

akademisi, atau pelaku usaha, banyak yang memiliki 

ketertarikan dan telah berkontribusi kepada kegiatan 

pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, namun masih bersifat 

insidentil, masih memiliki potensi yang sangat besar 

untuk sinergi dan keberlanjutan.

Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mencapai target Tujuan 4, secara 

garis besar kebijakan dan strategi terbagi dalam tiga 

bagian, yaitu yang terkait dengan peningkatan akses 

dan partisipasi, peningkatan mutu pendidikan, serta 

penyediaan sarana dan prasarana belajar yang layak. 

 

Bagian pertama, meningkatkan akses dan partisipasi 

anak-anak untuk berada di sekolah, baik jenjang PAUD, 

SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SMA/SMK/MA/

sederajat, serta Perguruan Tinggi. Kegiatan pemerintah 

yang yang terkait peningkatan akses dan partisipasi 

tersebut di antaranya dengan memberikan bantuan biaya 

personal pendidikan bagi peserta didik yang diprioritaskan 

bagi siswa miskin dan rentan pada (KJP Plus dan KJMU); 

penyelenggaraan ujian sekolah program kesetaraan paket 

A, B, dan C; serta membangun PAUD dekat titik pusat 

kegiatan masyarakat, seperti di perkantoran dan pasar. 

Selain itu, terdapat juga aktor nonpemerintah yang turut 

berkontribusi terhadap upaya peningkatan partisipasi 
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Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki SMA/MA/Sederajat DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)

Sumber: BPS
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terhadap pendidikan, seperti Yayasan Hidung Merah, 

yang mendorong anak-anak yang kurang beruntung untuk 

mendapatkan pendidikan, serta BAZNAS (BAZIS) Provinsi 

DKI Jakarta dengan program bantuan biaya penunjang 

pendidikan untuk mahasiswa yang tidak mampu yang 

bernama  program Jakarta Cerdas. 

 

Kedua, mengenai peningkatan mutu pendidikan, 

beberapa upaya yang telah dilakukan, adalah 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan vokasi, 

pemberian pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik 

dan sekolah melalui kompetisi berjenjang, penyediaan 

biaya operasional pendidikan bagi sekolah, dan lain 

sebagainya. Terhadap penerjemahan konsep dan program 

dari pemerintah pusat, telah juga dilakukan koordinasi 

dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta kepada beberapa sekolah, contohnya untuk 

sosialisasi TeFa (teaching factory).

 

Terakhir, adalah mengenai penyediaan sarana dan 

prasarana belajar yang layak. Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta melakukan rehabilitasi gedung-gedung sekolah 

negeri agar memenuhi standar nasional pendidikan. 

Selain itu juga dilakukan pengadaan alat-alat peraga 

pendidikan di masing-masing satuan pendidikan yang ada 

di Provinsi DKI Jakarta.

 

Secara khusus terhadap peningkatan akses partisipasi, 

peningkatan mutu pendidikan, serta penyediaan sarana 

dan prasarana yang layak, Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta telah menuangkannya dalam Keputusan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 1107 Tahun 2019 di mana 

delapan dari 73 KSD terkait dengan pendidikan. 

 

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Sebagai upaya percepatan pencapaian Tujuan 4, 

terdapat tiga hal. Pertama, terkait dengan perbaikan 

sistem dan data pendidikan. Perlunya peningkatan 

koordinasi baik di dalam pemerintah provinsi 

maupun dengan pemerintah pusat untuk melakukan 

pengintegrasian data-data pendidikan. Selain itu juga 

diperlukan penyempurnaan database level provinsi agar 

data yang dimiliki mutakhir dan mudah diakses.

 

Percepatan kedua adalah melalui upaya membuka 

akses kolaborasi, terutama dengan pihak dunia usaha, 

agar dapat lebih berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan terutama  di sekolah swasta yang belum 

berakreditasi A. 

 

Terakhir, melakukan evaluasi terhadap sekolah swasta 

secara berkala, termasuk pada regulasi pendirian sekolah 

swasta, dan terhadap layanan pendidikan yang diberikan, 

agar memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. 

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Keadaan dan Kecenderungan 

Pada Tujuan 5 ini, disampaikan mengenai kondisi proporsi 

perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau 

berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun (indikator 

5.3.1*) dan indikator 5.3.1.(b) yaitu angka kelahiran pada 

perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/

ASFR).

 

Indikator 5.3.1* yaitu proporsi perempuan umur 20-24 

tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama 

sebelum umur 18 tahun mengalami kenaikan dari semula 

di tahun 2017 adalah sebesar 3,18% menjadi 4,06% di 

tahun 2018 dan kemudian turun menjadi 3,12% di tahun 

2019. Jika dibandingkan dengan angka nasional yang 

berada di angka 11,21% (tahun 2018), Provinsi DKI Jakarta 

memiliki angka yang lebih rendah, yang berarti jumlah 

perempuan yang berstatus kawin atau hidup bersama 

sebelum umur 18 tahun di Provinsi DKI Jakarta adalah 

7,15% lebih rendah dari nasional. 

 

Secara tren, Provinsi DKI Jakarta memiliki garis tren 

proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus 

kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 

tahun yang meningkat selama periode 2015 hingga 2018, 

berbeda dengan garis tren nasional yang menunjukkan 

penurunan tipis. Artinya, di Provinsi DKI Jakarta, setiap 

tahunnya semakin banyak jumlah perempuan yang 
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berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum 

umur 18 tahun. Berdasarkan definisi yang dikeluarkan 

Konvensi Hak Anak PBB, usia di bawah 18 tahun adalah 

tergolong anak-anak. Dengan demikian, dapat dikatakan, 

semakin meningkat anak-anak perempuan yang berstatus 

kawin atau berstatus hidup bersama selama empat tahun 

terakhir di Provinsi DKI Jakarta.

Keadaan dan tren indikator 5.3.1.(b) yaitu angka kelahiran 

pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility 

Rate/ASFR) dijelaskan pada gambar 3.12 di atas. Provinsi 

DKI Jakarta pada tahun 2017 berada pada angka 20 

kelahiran per 1.000 wanita atau sama dengan capaian di 

tahun 2012. Dibandingkan angka nasional, angka ASFR ini 

lebih kecil. 

 

Indikator lainnya adalah 5.1.1*# yakni persentase 

organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan 

perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). 

Pada tahun  2018, Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 

100% target indikator 5.1.1*# atau sebanyak 12 OPD telah 

melaksanakan PPRG.
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Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama sebelum Umur 18 Tahun 
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Age Specific Fertility Rate (ASFR) Nasional dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 

Sumber: BPS
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Tantangan dan Pembelajaran

Pada Tujuan 5, Provinsi DKI Jakarta memfokuskan pada 

target 5.2 yaitu menghapuskan segala bentuk kekerasan 

terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, 

termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, 

serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Berdasarkan 

metadata Tujuan 5, pengukuran dilakukan merujuk 

pada sumber-sumber yaitu Survei Pengalaman Hidup 

Perempuan Nasional (SPHPN) BPS, Survei Kekerasan 

terhadap Anak (SKtA) BPS, Survei Pengalaman Hidup 

Anak dan Remaja (SPHAR) BPS, serta data-data dari 

OPD terkait. Untuk mendapatkan data-data tersebut 

secara lengkap, menjadi tantangan tersendiri. Sementara 

data menjadi sangat penting untuk pengambilan 

keputusan mengenai apa dan bagaimana intervensi yang 

paling tepat dalam menghapuskan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak.

 

Tantangan berikutnya adalah bahwa angka-angka 

yang terkait dengan prevalensi kekerasan terhadap 

perempuan dan anak atau angka pernikahan anak, 

belum tentu menyatakan kondisi yang sebenarnya. 

Sebagai contoh, angka prevalensi kekerasan terhadap 

perempuan dan anak jika berkurang, apakah karena 

memang semakin sedikit kekerasan yang dialami oleh 

perempuan dan anak, atau semakin sedikit yang mau 

mengungkapkannya. Demikian pula jika angka tersebut 

meningkat. 

 

Sangat sering kekerasan terhadap perempuan dan anak 

terjadi dan tidak diungkap, menjadi ranah domestik 

saja, sehingga angka kekerasan tersebut merupakan 

angka yang terungkap, dan kemudian mendapatkan 

penanganan, bukan angka yang menyatakan jumlah 

kejadian. Mengingat hal demikian, pencegahan dan 

penanganan kekerasan perempuan dan anak harus 

dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai 

pihak. Program-program yang sifatnya pendidikan dan 

pemberdayaan kepada masyarakat, terutama perempuan 

dan anak, tidak boleh dilupakan sebagai bagian 

pencegahan. Masyarakat juga didorong atau bahkan 

diberikan insentif jika berani melaporkan ketika menemui 

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di 

sekelilingnya dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Kebijakan dan Strategi

Sebagai upaya penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak 

Kekerasan, dan telah menjadikan isu ini sebagai salah 

satu kegiatan prioritas pemerintah yaitu dalam Kegiatan 

Strategis Daerah (KSD) Nomor 13.

 

Adapun beberapa upaya utama penanggulangan 

kekerasan pada perempuan dan anak yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: telah melakukan 

beberapa kegiatan unggulan seperti menyediakan Unit 

Reaksi Cepat (URC) bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan, pusat pelayanan terpadu (PPT), rumah aman, 

aplikasi Jakarta Aman yang terkoneksi saluran langsung 

(hotline) 112, Jakarta siaga 112, serta visum gratis pada 

Rumah Sakit Daerah bagi para korban kekerasan. 

 

Saat ini telah terdapat 19 pos pengaduan kekerasan 

perempuan dan anak yang tersebar di beberapa rumah 

susun, serta pos-pos dan Ruang Publik Terpadu Ramah 

Anak (RPTRA). Sementara, pusat pelayanan terpadu 

(PPT) menyediakan layanan pemeriksaan dan pembuatan 

visum et repertum terdapat di 8 RSUD/RS Polri/RSCM. 

Selain itu, terdapat UPT P2TP2A yang bertugas untuk 

memberikan layanan terintegrasi mencakup layanan 

hukum, psikologi, rujukan pelayanan kesehatan, rujukan 

rumah aman, dan layanan pemberdayaan ekonomi.

 

Selain upaya pemerintah, terdapat beberapa aktor 

nonpemerintah yang juga aktif berperan dalam 

penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

salah satunya adalah LBH APIK. Beberapa kegiatan yang 

dilakukan di antaranya adalah melakukan pendampingan 

hukum (litigasi dan nonlitigasi) kepada perempuan 

korban kekerasan, pemberian pelatihan penanganan 

kasus kepada para pendamping, serta pembukaan posko 

paralegal di beberapa titik. 

TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Sustainable Development Goals 35



Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Beberapa upaya percepatan telah dilakukan Provinsi 

DKI Jakarta untuk meningkatkan capaian di Tujuan 

5, yakni melalui upaya yang sifatnya preventif, kuratif 

maupun rehabilitatif, yang terangkum dalam rencana aksi 

(Renaksi) Kegiatan Strategis Daerah nomor 13. Terdapat 

26 Renaksi yang melibatkan lebih dari 50 sektor 

yang bekerja sama untuk menyelenggarakan Renaksi 

tersebut. 

 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali 

tidak terungkap karena dianggap ranah pribadi, oleh 

karenanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunikasi, 

informasi, dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan 

kesadaran akan kekerasan tersebut diselenggarakan 

di berbagai organisasi atau tempat-tempat publik, 

misalnya di sekolah, kelurahan atau tempat lainnya. Alat 

yang digunakan juga beragam mulai dari materi cetak 

atau materi video, sebagai alat bantu KIE. Harapannya 

semakin meningkatnya kesadaran, maka akan semakin 

banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 

terungkap untuk sesegera mungkin ditangani sebaik-

baiknya. Selain itu, juga masyarakat akan semakin 

mudah mengenali kondisi-kondisi yang berpotensi 

terhadap munculnya kekerasan terhadap perempuan dan 

anak, sehingga akan mampu dicegah. 

 

Selanjutnya terhadap upaya yang sifatnya kuratif 

dan rehabilitatif, dilakukan penggunaan teknologi 

untuk mengurangi waktu tunggu korban kekerasan 

mendapatkan bantuan, seperti dengan adanya aplikasi 

Jakarta Aman yang terintegrasi dengan layanan 

darurat. Program Provinsi DKI Jakarta terkait upaya 

penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan 

anak, tersaji dalam kotak praktik baik pada bab IV 

laporan ini.

 

Terakhir, percepatan dilakukan melalui penguatan 

jejaring kelembagaan, mulai dari pemerintah daerah, 

LSM pengada layanan, Ormas perempuan, dunia usaha, 

perguruan tinggi serta kelompok masyarakat seperti 

tokoh masyarakat dan satgas.

 Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

 

Keadaan dan Kecenderungan 

Indikator proporsi populasi yang memiliki akses layanan 

sumber air minum aman dan berkelanjutan (6.1.1.(c)) 

menunjukkan peningkatan dari  88,93 % (2017) menjadi 

89,59% (2018). Namun, angka ini masih di bawah 

target pada tahun 2018 senilai 94,17% dan memiliki 

kecenderungan menurun dari tahun ke tahun (2015-2018). 

Sementara, berdasarkan indikator Cakupan Pelayanan 

Air Bersih (6.1.1.(a)#) pencapaian di tahun 2019 tercatat 

sebesar 63,16% atau meningkat dibandingkan data tahun 

2017 (60%). Pencapaian tersebut masih berada di bawah 

target tahun 2019 yakni sebesar 63,65%. 

Sementara itu, situasi yang berbeda terjadi pada aspek 

sanitasi. Pencapaian untuk indikator proporsi populasi 

yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air 

(indikator 6.2.1.(a)) mengalami peningkatan dari 68,96% 

(2017) menjadi 73,45% (2018). 

Berikutnya, indikator persentase rumah tangga yang 

memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 

dan berkelanjutan (indikator 6.2.1.(b)) menunjukkan 

peningkatan dari 90,37% (2017) menjadi 90,73% (2018). 

Angka ini melebihi target sebesar 85,15%. 

Tantangan dan Pembelajaran

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan 

sumber air minum layak di DKI Jakarta menemui 

sejumlah tantangan. Pertama, tingginya intensitas 

penggunaan air tanah secara tidak berkelanjutan oleh 

rumah tangga maupun dunia usaha. Kondisi tersebut 

menyebabkan turunnya permukaan air tanah. Kedua, 

memburuknya kualitas air baku yang menyebabkan 

pengolahan air menjadi lebih tinggi. 

Sementara itu, meskipun pencapaian untuk sanitasi yang 

layak tercatat mengalami peningkatan. Tetapi, Provinsi 

DKI Jakarta masih memiliki tantangan untuk dapat 

memperluas akses terhadap sanitasi yang layak tersebut. 

Terutama, di kawasan-kawasan permukiman yang kumuh 

TPB/SDGs Provinsi DKI JakartaTujuan Pembangunan Berkelanjutan36 



dan miskin yang notabene berada di atas lahan ilegal dan 

tidak sesuai dengan zonasi peruntukannya. 

Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Seribu, tantangan 

terbesarnya adalah sulitnya memperoleh air baku 

dari sumber air tawar. Saat ini Kepulauan Seribu 

masih mengandalkan air laut sebagai bahan baku air 

bersih. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya biaya 

pengolahan untuk mendapatkan air bersih. 

Kebijakan dan Strategi

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta menerapkan berbagai kebijakan dan 

strategi baik yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah 

maupun melibatkan sektor nonpemerintah. Pertama, 

inisiatif pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 
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Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan 

Sumber: BPS
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(SPAM) Jatiluhur I untuk meningkatkan kapasitas 

layanan air bersih sebesar 2800 liter/detik pada tahun 

2022 (total rencana kapasitas yang diperuntukkan bagi 

DKI Jakarta sebesar 4000 liter/detik). Sistem tersebut 

direncanakan mulai beroperasi mulai tahun 2021 

dimana pembangunannya akan menggunakan skema 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

SPAM Jatiluhur I akan melayani wilayah DKI Jakarta, 

Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. 

Kedua, perluasan layanan air bersih perpipaan oleh 

PAM Jaya pada 9 Kampung Prioritas. Pada tahun 2018, 

telah terlayani di Kampung Akuarium (dengan Master 

Meter sejak Mei 2018) dan Kampung Kunir (terlayani 

dengan meter sementara). Selain itu, DED yang telah 

selesai dilakukan yakni di Kampung Kerapu, Marlina, 

Elektro, Tongkol, Lodan, Prumpung, Rawa Barat, dan 

Rawa Timur. Seluruh layanan serta DED tersebut 

dengan total cakupan mencapai 2.523 KK.    

Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 

menerapkan rain harvesting/pemanenan air hujan lewat 

lubang biopori dan drainase vertikal. Hal ini diharapkan 

dapat menaikkan cadangan air tanah sekaligus 

mengurangi risiko terjadinya banjir ketika musim hujan. 

Kebijakan khusus untuk peningkatan akses air bersih 

di Kepulauan Seribu dilakukan dengan menambah 

kapasitas produksi dari Sea Water Reverse Osmosis 

(SWRO) yang ada di sana.  

Terkait dengan upaya peningkatan akses sanitasi layak, 

sedikitnya terdapat tiga kebijakan utama yang dilakukan 

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertama,  

pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) dengan 

8 Zona. Cakupan jaringan sistem pembuangan air 

limbah yang baru ditargetkan meningkat menjadi 90% 

di tahun 2022. Di beberapa kawasan permukiman, 

Pemerintah Provinsi DKI juga membangun beberapa 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal 

dengan kemampuan per IPAL untuk melayani sekitar 

2000-3000 rumah tangga. Dengan intervensi ini praktik 

Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open 

Defecation diharapkan semakin turun. 

Kedua, perbaikan kawasan permukiman kumuh dan 

miskin melalui program CAP/CIP di 200 RW. Utamanya, 

terkait dengan aspek sanitasi. Pada tahun 2019, telah 

dilaksanakan CIP di 60 RW Kumuh yang telah melalui 

proses CAP di tahun 2018.  Sementara, pelaksanaan 

CAP di tahun 2019 dilakukan pada 37 kelurahan. 

Dan ketiga, penyuluhan untuk pola hidup bersih dan 

sehat dengan melibatkan unsur masyarakat (misalnya, 

Program Kampung Iklim, Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat, dsb). 

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya untuk mempercepat pencapaian target di Tujuan 

6 TPB/SDGs yakni melalui pengesahan regulasi khusus 

yang mengatur mengenai penyediaan air bersih dan 

sanitasi yang layak. Di antaranya, Peraturan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2016 tentang 

Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana 

Pengelolaan Air Limbah Domestik yang menargetkan 

pengelolaan air limbah domestik pada tahun 2022 

sebesar 65% on site (zona: 0, 1, 6, 2, 3, 4+10, 5, 7, 

dan 8) dan 35% off site; serta Keputusan Gubernur 

(Kepgub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1042 Tahun 

2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD). 

Kepgub tersebut dibuat untuk mengimplementasikan 

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah. 

Terdapat beberapa KSD yang mendukung percepatan 

pencapaian TPB/SDGs Tujuan 6 meliputi: KSD 21, 

Pengembangan dan pengelolaan air bersih; KSD 22, 

Pengembangan dan pengelolaan air limbah dan air 

limbah komunal; KSD 51, Penyediaan pengolahan dan 

pengelolaan air bersih di Kepulauan Seribu; KSD 52, 

Penyediaan pengolahan dan pengelolaan air limbah di 

Kepulauan Seribu. 
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  Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Keadaan dan Kecenderungan 

Komitmen Provinsi DKI Jakarta dalam menjamin akses 

energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern 

tercermin dari rasio elektrifikasi yang sudah mencapai 

100% sejak tahun 2018. Selain itu, konsumsi listrik per 

kapita di Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan tren 

kenaikan dari 2.997 kWh pada tahun 2016 menjadi 3.256 

kWh pada tahun 2019. 

Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki 

target untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan 

seiring perkembangan peradaban masyarakat global 

yang menuntut sumber energi yang ramah terhadap 

lingkungan. Berkaitan dengan hal itu, pencapaian bauran 

energi terbarukan di Provinsi DKI Jakarta sendiri tercatat 

sebesar 0,04% pada tahun 2019, sedikit lebih tinggi 

dibandingkan target dalam RAD SDGs DKI Jakarta 

0,03%.

 

1. Kurangnya sumber 
    air baku
2. Ekstraksi air tanah     
    yang tinggi

1. Kemandirian  
    sumber air baku
2. Stop/pengurangan 
    Ekstrasi air tanah

Pembangunan 
Tampungan Air
Waduk/embung/

Situ baru

Pemeliharaan dan 
Pembersihan

Sungai, saluran, 
waduk/embung/

situ

Pemanenan 
Air Hujan

Rumah/Gedung

IPAB

 Gambar 3.15 
Strategi Penyediaan Sumber Air Baku Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Bappeda (diolah)

Sumber: Statistik PLN dan DPE (diolah)

 Tabel 3.2 
Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik per Kapita Provinsi DKI Jakarta

Rasio Elektrifikasi (%)

Konsumsi listrik per kapita 
(kWh)

99.98

2.997

99.99

3.050

100

3.132

100

3.256

2016 2017 2018 2019
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Tantangan dan pembelajaran

Tantangan utama dalam penyediaan energi di Provinsi 

DKI Jakarta adalah besarnya jumlah pelanggan listrik di 

Jakarta yang mencapai 4,39 juta pelanggan pada tahun 

2018. Konsumen utama listrik di Jakarta bukan hanya 

berasal dari 4 juta pelanggan rumah tangga, tetapi juga 

terdapat 6.134 pelanggan dari sektor industri, 291.967 

dari pelanggan bisnis, 41.831 dari pelanggan sosial, 

5.839 pelanggan untuk gedung kantor pemerintah, dan 

8.985 pelanggan untuk penerang jalan umum.

Dari sisi jumlah pelanggan listrik PLN, proporsi jumlah 

pelanggan DKI Jakarta terhadap total pelanggan di 

Jawa mencapai 9,94% dan sebesar 6,11% terhadap total 

pelanggan nasional. Di samping itu, besarnya konsumsi 

listrik di DKI Jakarta juga tergambar dengan pangsa 

konsumsi listrik DKI Jakarta yang mencapai 32.779 GWh 

(2018) atau 19,57% terhadap total konsumsi listrik di 

Jawa dan 13,97% terhadap total konsumsi listrik nasional.

Kemudian sebagai pembelajaran dalam upaya memenuhi 

kebutuhan listrik bagi penduduk di Kepulauan Seribu, 

PLN telah meningkatkan Pasokan listrik ke Kepulauan 

Seribu sebesar 10 MW lewat pengoperasian kabel laut 

circuit II Tanjung Sari - Pulau Untung Jawa dengan 

nilai investasi mencapai Rp 45 miliar (PLN, 2019). 

Sebelumnya, listrik ke Kepulauan Seribu dipasok dari 

kabel laut circuit I yang dibangun dan asetnya dimiliki 

oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Kabel circuit I tersebut 

memasok listrik berdaya 10 MW. Dengan demikian, 

rasio elektrifikasi di Pulau Seribu telah mencapai 100%. 

Selain dari kabel laut, pasokan listrik di Kepulauan Seribu 

juga didukung oleh beroperasinya sejumlah pembangkit 

tenaga listrik diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga 

surya (PLTS) di Pulau Sebira. 

Dalam mendukung peningkatan bauran energi terbarukan 

di Jakarta yang notabene menyandang status smart city. 

Provinsi DKI Jakarta tengah mendorong penyediaan 

transportasi publik berbasis listrik baik itu MRT maupun 

bus listrik. Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi 

Jakarta telah melakukan uji coba 3 unit bus listrik 

pada tahun 2019. Dalam merealisasikan pemanfaatan 

transportasi publik berbasis listrik masih terdapat 

tantangan mendasar utamanya terkait regulasi baik di 

level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Selain itu, infrastruktur dasar seperti Stasiun Pengisian 

Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga masih harus 

disiapkan secara masif dan merata. 

 Tabel 3.3 
Konsumsi dan Jumlah Pelanggan Listrik di DKI Jakarta Menurut Kelompok Tahun 2018

Sumber: Statistik PLN (diolah)

Rumah Tangga 13.198,89 4.040.310

Industri 12.170,17 291.967

Sosial 1.332,64 5.839

Penerang Jalan 260,42 8.985

TOTAL 32.779 4.395.066

Bisnis 4.508,73 6.134

Kantor Pemerintah 1.308,34 41.831

Kelompok Pelanggan Konsumsi (Gwh) Jumlah Pelanggan
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Kebijakan dan Strategi 

Berbagai kebijakan yang didesain Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta dalam mendukung pemanfaatan energi 

terbarukan antara lain pembangunan dan pengembangan 

transportasi umum berbasis listrik (MRT, LRT, Bus, 

dan sebagainya). Kemudian, Provinsi DKI Jakarta juga 

tengah mempersiapkan pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Sampah (PLTSa) atau Intermediate Treatment 

Facility (ITF). Harapannya, dengan pembangunan PLTSa 

bukan hanya dapat mengatasi persoalan limbah sampah 

tetapi juga dapat mengubahnya menjadi sumber energi 

yang memiliki nilai tambah ekonomi.

Sebagai upaya menghemat konsumsi energi, Pemprov DKI 

Jakarta juga telah mendorong penggunaan penerang jalan 

umum (PJU) berbasis LED di 225.000 titik. Pemanfaatan 

lampu berbasis LED tersebut pun terbukti berdampak 

positif terhadap penghematan konsumsi listrik hingga 40%. 

 

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung 

upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber energi 

terbarukan seperti pembangunan panel surya di gedung-

gedung milik pemerintah maupun milik swasta (green 

building). Selain itu, Pemprov juga telah melakukan uji 

coba bus listrik yang rencananya digunakan oleh PT 

Transportasi Jakarta. 

Sebagai upaya percepatan dalam pemanfaatan energi 

baru terbarukan di Jakarta, Pemerintah Provinsi telah 

mengeluarkan kebijakan Kegiatan Strategis Daerah 

(KSD). Beberapa KSD yang relevan dengan peningkatan 

energi terbarukan antara lain pembangunan serta 

pengoperasioan MRT dan LRT, dan peningkatan daya 

listrik di Kepulauan Seribu. 

Selain itu, komitmen dalam mendorong Jakarta sebagai 

kota kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi 

jumlah karbon, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya 

mengeluarkan regulasi atas pembebasan pajak Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kendaraan 

bermotor berbasis listrik, baik roda dua maupun roda 

empat untuk wilayah DKI Jakarta. Aturan ini tertuang 

dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 tahun 2020 

mengenai Insentif Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor 

atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 

(Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. 

Pergub Nomor 3 Tahun 2020 ini merupakan kelanjutan 

dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 

Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan 

Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 

(Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi yang resmi 

diundangkan pada 12 Agustus 2019.

 Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

 

Keadaan dan Kecenderungan 

Jakarta sebagai etalase perekonomian nasional menjadi 

barometer investasi dan perdagangan nasional. Kontribusi 

ekonomi Jakarta yang mencapai 17,94% terhadap PDB 

nasional (2019) merupakan modalitas penting dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga 

dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. 

Kinerja perekonomian Jakarta yang gemilang tercermin 

dari laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang terus 

berada di posisi lebih tinggi dibandingkan dengan 

Nasional. Pada tahun 2019, tercatat pertumbuhan 

ekonomi DKI Jakarta mencapai 5,89% dan nasional 

mencapai 5,02%. Selain itu, PDRB per kapita di DKI 

Jakarta juga meningkat dari Rp. 228 juta/tahun pada 

2017 menjadi Rp. 269 juta/tahun pada 2019.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di 

Provinsi DKI Jakarta berimplikasi terhadap penciptaan 

lapangan kerja yang produktif dan layak untuk semua. 

Buktinya, Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT di DKI 

Jakarta konsisten turun dari 7,14% pada Agustus 2017 

menjadi 6,22% per Agustus 2019. Persentase setengah 

pengangguran menurun dari 12,84% per Agustus 2018 

menjadi 11,53% per Agustus 2019. Sementara itu, jumlah 

pengangguran di Jakarta berkurang 7,25% dalam 2 tahun 

terakhir, dari 346 ribu orang (Agustus 2017) menjadi 320 

ribu orang (Agustus 2019).
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Sungguh pun begitu, upaya Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dalam mendorong tersedianya pekerjaan tetap 

dan produktif masih menghadapi ujian. Situasi tersebut 

tergambar dengan masih tingginya pekerja informal baik 

dari segi jumlah maupun proporsi terhadap total pekerja. 

Pada Agustus 2017, pekerja informal di DKI Jakarta 

sebanyak 1,28 juta orang atau 28,45% terhadap total 

tenaga kerja. Lalu pada Agustus 2019, pekerja informal di 

DKI Jakarta mengalami kenaikan menjadi 1,52 juta orang 

atau 31,55% terhadap total pekerja. Namun demikian, upah 

rata-rata per jam pekerja di DKI Jakarta terus meningkat 

dari Rp 23.596 (2017) menjadi Rp 26.030 (2019). 

Potensi Provinsi DKI Jakarta sebagai gerbang utama 

lalu lintas orang dari dan ke luar negeri menjadikan 

pariwisata sebagai sektor strategis. Jumlah wisatawan 

mancanegara yang datang ke Jakarta terus meningkat 

rata-rata 5,8% per tahun selama periode 2016-2018. 

Namun seiring terjadinya perlambatan ekonomi global 

pada tahun 2019, jumlah kunjungan turis asing ke Jakarta 
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 Gambar 3.16  
Tren Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2014-2019

Feb'15 Ags'15 Feb'16 Ags'16 Feb'17 Ags'17 Feb'18 Ags'18 Feb'19 Ags'19
Jakarta 8.36 7.23 5.77 6.12 5.36 7.14 5.34 6.24 5.13 6.22

Indonesia 5.81 6.18 5.18 5.61 5.33 5.50 5.13 5.34 5.01 5.28
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 Gambar 3.17 
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia (%)
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ikut terimbas sehingga menyusut hingga -12,68%. Pada 

tahun 2015, jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 

2,37 juta orang. Lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 

2,8 juta orang. Namun demikian, jumlah wisatawan asing 

pada tahun 2019 menurun menjadi 2,45 juta orang. Di 

sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan nusantara justru 

mengalami kenaikan drastis hingga 21,78% dari 34,19 

juta orang pada tahun 2018 menjadi 41,64 juta orang 

pada tahun 2019.

Kinerja sektor pariwisata di Provinsi DKI Jakarta 

tercermin pula dari proporsi sektor pariwisata terhadap 

PDRB yang meningkat dari 4,78% (2018) menjadi 4,81% 

(2019). Selain itu, jumlah devisa sektor pariwisata di 

Provinsi DKI Jakarta juga terus meningkat dari Rp 5,73 

triliun (2018) menjadi Rp 6,24 triliun (2019). Jumlah 

devisa tersebut merupakan proksi dari Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Pajak Hiburan. Sementara itu, jumlah 

pekerja pada industri pariwisata di DKI Jakarta mencapai 

382.593 orang (2019). Dukungan terhadap Sumber Daya 

Manusia di sektor pariwisata terus ditingkatkan dengan 

terus meningkatnya persentase SDM Industri Pariwisata 

bersertifikat di DKI Jakarta yang mencapai 68% di tahun 

2018 atau lebih tinggi dari target RAD.

Tantangan dan pembelajaran

Provinsi DKI Jakarta berperan strategis dalam menopang 

perekonomian nasional. Kontribusi ekonomi Jakarta 

Sumber: BPS (diolah)

Sumber: BPS, 2019

 Tabel 3.4  
Perkembangan Pekerja Formal dan Informal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019

 Gambar 3.18 
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman ke Jakarta 

Feb'17 Ags'17 Feb'18 Ags'18 Feb'19 Ags'19

Pekerja Formal (ribu orang) 3,494.16     3,226.47     3,451.80     3,300.10  3,380.00  3,310.94  

(%) 67.60          71.55          67.17          69.82       65.43       68.45       

Pekerja Informal (ribu orang) 1,675.00     1,282.70     1,687.29     1,426.68  1,790.00  1,526.04  

(%) 32.40          28.45          32.83          30.18       34.57       31.55       

2017 2018 2019
Keterangan
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terhadap ekonomi nasional terus mengalami kenaikan 

dari 16,66% pada tahun 2014 menjadi 17,94% pada tahun 

2019. Dengan perbaikan iklim investasi, Jakarta semakin 

memikat investor sehingga pertumbuhan investasi 

(Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) terus tumbuh 

positif dari 1,55% pada 2016 menjadi 4,67% pada 2018. 

Namun, kinerja investasi sepanjang 2019 mencatatkan 

penurunan pertumbuhan menjadi hanya 1,29%. 

Investasi memainkan peran penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi domestik. Kontribusi investasi 

swasta terhadap struktur PDRB Jakarta mencapai 

36,98% (2019). 

Namun demikian, apabila dilihat dari sisi lapangan 

usaha, terdapat beberapa sektor andalan yang belum 

tumbuh secara optimal antara lain sektor konstruksi yang 

menurun dari 3,37% (2018) dan 1,78% (2019), industri 

pengolahan yang tumbuh melambat dari 7,39% (2017), 

5,68% (2018), dan -1,2% (2019), serta sektor administrasi 

pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang 

tumbuh melambat dari 10,23% (2018) menjadi 3,66% 

(2019).

 

Kemudian di tengah era disrupsi teknologi, tantangan 

ketenagakerjaan di Jakarta adalah mendorong 

produktivitas lapangan kerja sektor informal. Sebab, 

proporsi lapangan kerja informal di DKI Jakarta terus 

meningkat dari 28,45% pada Agustus 2017 menjadi 

31,55% pada Agustus 2019. Meskipun begitu, upah rata-

rata per jam pekerja di DKI Jakarta terus naik dari Rp 

17.167 (2015), Rp 23.813 (2017), dan Rp 26.030 (2019). 

Kenaikan pekerja informal yang signifikan ini tidak lepas 

dari berkembangnya layanan moda transportasi online 

yang menyerap cukup banyak tenaga kerja/mitra, tidak 

hanya dari sisi pengemudi (driver) tapi juga dalam bentuk 

UMKM.

 

Tantangan ekonomi lain yang dihadapi Jakarta adalah 

mengembangkan sektor pariwisata. Data BPS mencatat 

bahwa terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara 

yang mengunjungi DKI Jakarta menurut pintu masuk 

Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdana 

Kusuma sebesar -12,68% selama tahun 2019. Adapun 

lima negara asal wisatawan mancanegara terbanyak 

yang berkunjung ke DKI Jakarta antara lain Tiongkok, 

Malaysia, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Selain 

mengoptimalkan promosi pariwisata kepada lima negara 

potensial tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

juga perlu melakukan diversifikasi promosi pariwisata 

di negara-negara lain yang selama ini belum tergarap 

secara maksimal. 

Di tengah derasnya teknologi informasi, proporsi individu 

yang menggunakan internet di DKI Jakarta juga terus 

mengalami kenaikan yaitu 46,63% (2015), 60,65% 

(2017), dan 65,89% (2018). Dengan semakin masifnya 

pemanfaatan telekomunikasi dan internet tersebut 

tentunya dapat menjadi modalitas untuk memaksimalkan 

promosi industri pariwisata maupun ekonomi kreatif 

di Jakarta baik untuk pasar domestik apalagi publik 

internasional. 

Kebijakan dan strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator-indikator 

pada Pilar Pembangunan Ekonomi maka kebijakan 

dan strategi jangka pendek diarahkan pada penguatan 

kolaborasi multisektor serta pemanfaatan teknologi 

informasi. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

menstimulasi investasi dan sektor riil juga didasarkan 

pada semangat meningkatkan kecepatan dan efisiensi 

dalam pelayanan publik. Melalui spirit tersebut, Jakarta 

dapat menangkap lebih banyak lagi peluang investasi 

dan perdagangan baik di pasar domestik maupun pasar 

global.  

Di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak 

terhadap perlambatan investasi swasta dan ekspor di 

Provinsi DKI Jakarta, komponen belanja pemerintah 

menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi. Buktinya, 

komponen Konsumsi Pemerintah tumbuh 22,76% selama 

Triwulan I-III 2019. Konsumsi K/L pemerintah pusat di 

Jakarta berkontribusi terhadap 80-90% pengeluaran 

pemerintah. Sedangkan sisanya (10%-20%) ditopang oleh 

APBD Provinsi DKI Jakarta. Pada triwulan III, realisasi 
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belanja daerah pada APBD 2019 mencapai 52,66%, 

lebih tinggi dibandingkan rata-rata serapan pada triwulan 

yang sama selama tiga tahun terakhir yang berada pada 

kisaran 46,32%. 

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dalam mendorong serapan anggaran antara lain 

dengan mempermudah proses lelang pengadaan barang 

dan jasa dengan menggunakan aplikasi e-procurement, 

dan menjadikan kualitas penyerapan anggaran sebagai 

indikator kinerja pejabat. Implikasinya, terjadi optimalisasi 

penyerapan belanja daerah yang pada gilirannya sedikit 

banyak memberi dorongan positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi Jakarta.

Selain itu, demi menjaga daya beli masyarakat yang 

merupakan penyumbang 60% PDRB DKI Jakarta, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan 

program pangan murah bersubsidi. Pada 2019, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan 

Rp 1,078 triliun untuk program Pangan Murah yang 

ditujukan pada 1.100.894 orang. Jumlah tersebut 

lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 885 

miliar untuk 840.630 orang. Adapun peruntukan target 

penerima subsidi pangan, yaitu guru honorer, pemegang 

KJP Plus, pemegang Kartu Pekerja Jakarta, pemegang 

Kartu Lansia Jakarta, pemegang Kartu Penyandang 

Disabilitas Jakarta, Petugas Prasarana dan Sarana 

Umum (PPSU)/Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan 

pendapatan UMP di lingkungan Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta, kader PKK, serta penghuni rumah susun 

milik Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, untuk menjaga 

stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta juga melakukan operasi pasar.
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 Gambar 3.19
Realisasi Belanja APBD Provinsi DKI Jakarta
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Berkaitan dengan upaya meningkatkan investasi di 

DKI Jakarta, penciptaan iklim usaha yang kondusif 

dan kemudahan akses dalam perizinan usaha menjadi 

fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 

menarik minat investor ke Jakarta. Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta melakukan kegiatan promosi investasi 

kepada calon investor dalam dan luar negeri. Bentuknya 

melalui Business Forum maupun Business Matchmaking, 

menawarkan peluang investasi dengan pemanfaatan 

skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha 

(KPDBU), dan menguatkan fungsi Jakarta Investment 

Centre (JIC).

JIC sendiri bertujuan untuk mengoptimalisasi Mal 

Pelayanan Publik dengan menghadirkan inovasi layanan 

di bidang penanaman modal melalui sistem satu pintu. 

Inovasi itu bertujuan untuk meningkatkan investasi di 

DKI Jakarta baik melalui PMA maupun PMDN serta 

menciptakan iklim investasi yang kondusif. Lembaga 

berbentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) tersebut 

dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan 

Kerjasama Investasi. 

Hasilnya, Berdasarkan Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM), total realisasi investasi PMA dan PMDN 

Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2019 mencapai Rp 123,9 

triliun atau 123,7% dari target yang ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu 

sebesar Rp 100,2 triliun. Secara keseluruhan realisasi 

investasi Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan 

sebesar 8,5% dibandingkan dengan periode yang sama 

di tahun 2018 yakni sebesar Rp 114,2 triliun dan telah 

berkontribusi sebesar 15,3% dari total realisasi investasi 

Indonesia sepanjang 2019, yaitu sebesar Rp 809,6 triliun.

Berkaitan dengan tantangan tingginya pekerja informal 

di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan 

berbagai langkah dalam meningkatkan produktivitas 

sektor informal dan juga memperbesar serapan pekerja 

formal. Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 

menyelenggarakan program kewirausahaan terpadu 

(PKT) yang fokus pada pembinaan dari tahap produksi, 

pengemasan, hingga pemasaran. Selain itu, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta juga secara rutin memfasilitasi 

pelaksanaan pameran atau bazar UMKM baik di tingkat 

Provinsi, Kotamadya, Kecamatan, hingga Kelurahan. 

Kemudian terkait peningkatan serapan pekerja formal, 

program vokasi seperti Bahasa Jepang menjadi contoh 

peningkatan softskill SDM sehingga berpotensi mengisi 

pasar tenaga kerja di Luar Negeri (Jepang).

Kemudian dalam menghadapi tantangan penurunan 

jumlah wisatawan mancanegara, Pemprov DKI Jakarta 

terus mendorong upaya promosi pariwisata melalui 

media sosial, pameran pariwisata di luar negeri, maupun 

kerjasama dengan Ibukota negara-negara mitra (sister 

city). Sementara itu, untuk meningkatkan daya tarik 

sektor pariwisata,  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga 

telah melakukan upaya revitalisasi berbagai destinasi 

wisata potensial seperti Kota Tua, Pulau Seribu, Monas, 

Taman Ismail Marzuki, dan lain-lain.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, 

Pemprov DKI Jakarta sangat menaruh perhatian pada 

optimasi fungsi dan peran Jakarta Investment Centre 

(JIC). JIC sendiri merupakan salah satu penerapan 

dari pilar smart economy untuk memajukan iklim 

perekonomian di ibukota. Melalui JIC, para investor dapat 

berinvestasi melalui layanan sistem satu pintu. 

Setelah beroperasi selama satu tahun, JIC memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan investasi di 

DKI Jakarta. Banyak investor baik dalam negeri maupun 

investor Asing mengunjungi JIC untuk berkonsultasi 

terkait investasi di Jakarta. Layanan yang berlokasi 

di lantai 5 Mall Pelayanan Publik, Jakarta Selatan, ini 

dilengkapi dengan inovasi layanan Geo 3 Augmented 

Realty, aplikasi yang dapat melihat peta investasi di 

Jakarta. 
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Dengan inovasi itu, investor dapat melihat potensi lahan 

untuk dijadikan tempat investasi yang sesuai dengan 

minat investor. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan 

mempermudah pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang memerlukan kejelasan lokasi. Perizinan yang 

dimaksud meliputi zonasi atau peruntukan, intensitas, 

dan informasi visual existing (hi-res aerial imagery, 360 

VR, dll). Dengan adanya aplikasi tersebut pemilik atau 

calon pemilik lahan bisa optimal memanfaatkan haknya 

dengan tetap taat pada peraturan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2019, JIC telah melakukan lebih 

dari 20 kegiatan pertemuan dengan para pengusaha 

atau investor. JIC menargetkan bertemu mulai dari 

pelaku UMKM sampai dengan investor mancanegara 

untuk menarik minat investor menanamkan modalnya 

di Jakarta. Pada bulan September 2019, Pemprov 

DKI Jakarta memfasilitasi matchmaking kemitraan 

usaha antara perusahaan daerah, perusahaan PMA, 

perusahaan PMDN dan pelaku UMKM. 

Selain itu, JIC juga merangkul UMKM agar bisa terus 

meningkatkan pendapatan mereka. Sejumlah UMKM 

dipertemukan dengan investor potensial sehingga 

produksi mereka terus meningkat. Peran JIC dalam 

kegiatan matchmaking ini adalah memberikan informasi 

terkait perizinan usaha yang diperlukan pelaku UMKM 

dan melakukan pengawalan mulai tahap pengajuan izin, 

penerbitan izin hingga realisasi investasi. Legalitas usaha 

menjadi penting apabila pelaku UMKM ingin menjalin 

kemitraan dengan perusahaan besar. 

Melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan 

kemudahan akses dalam perizinan diharapkan mampu 

menarik minat lebih banyak investor ke Jakarta. 

Peningkatan investasi tersebut pada akhirnya juga 

akan berefek domino terhadap penciptaan lapangan 

kerja baru sehingga akan menambah jumlah pekerja 

formal. Selain itu, potensi investasi juga dapat diarahkan 

untuk masuk ke sektor pariwisata sehingga dapat 

membantu peningkatan kualitas dan kuantitas wisatawan 

mancanegara maupun domestik. 

 Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Keadaan dan Kecenderungan 

Meskipun Provinsi DKI Jakarta menyandang status 

sebagai kota jasa dan perdagangan, DKI Jakarta 

faktanya tetap memainkan peran sebagai basis sektor 

industri manufaktur. Kondisi industri manufaktur di DKI 

Jakarta mengalami dinamika dalam beberapa tahun 

terakhir terefleksikan dari laju pertumbuhan PDRB 

industri manufaktur yang sempat naik dari 3,64% (2016) 

menjadi 7,41% (2017). Namun seiring tekanan ekonomi 

global dan nasional pertumbuhan industri manufaktur di 

Jakarta menurun pada tahun 2018 yaitu tumbuh sebesar 

5,68%. Tekanan terhadap industri pengolahan di Jakarta 

terus berlanjut hingga tahun 2019 yang tumbuh negatif 

sebesar -1,22%. 

Nilai PDRB Industri Manufaktur DKI Jakarta pada tahun 

2016 mencapai Rp 290,78 triliun atau menyumbang 

13,47% terhadap total PDRB Jakarta. Kemudian hingga 

akhir tahun 2019 nilai PDRB Industri Manufaktur 

meningkat menjadi Rp 346,99 triliun atau berkontribusi 

terhadap 12,21% PDRB Jakarta. Artinya, proporsi nilai 

tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB relatif 

terjaga pada level 13% selama periode 2016-2018, 

namun proporsinya sedikit menyusut pada tahun 2019 

menjadi 12,21%.

 

Peranan strategis industri manufaktur selain terhadap 

pembentukan PDRB DKI Jakarta juga menjadi sektor 

penyerap tenaga kerja terbesar ketiga setelah sektor 

perdagangan dan jasa lainnya dan real estate. Proporsi 

tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di DKI 

Jakarta relatif meningkat selama periode 2017-2018 dari 

8,99% (Agustus 2016), 13,2% (Agustus 2017), 13,04% 

(Agustus 2018), dan kemudian menyusut menjadi 

12,3% (Agustus 2019) seiring pelemahan pada industri 

manufaktur sepanjang tahun 2019.

Tantangan dan Pembelajaran

Pertumbuhan industri manufaktur di Provinsi DKI Jakarta 

mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir dari 
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 Gambar 3.20 
Kinerja Industri Manufaktur di Provinsi DKI Jakarta

Sumber: BPS (diolah dari berbagai tahun)

 Gambar 3.21 
Proporsi Industri Manufaktur terhadap PDRB Jakarta dan PDB Indonesia (%)

Sumber: BPS (diolah dari berbagai tahun)

 Tabel 3.5 
Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur di Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia

	 Ags-16 17-Feb Ags-17 18-Feb Ags-18 19-Feb Ags-19

Proporsi	tenaga	kerja	pada	sektor	industri	manufaktur	di	Jakarta 8,99 9,63 13,2 11,34 13,04 12,91 12,3

Proporsi	tenaga	kerja	pada	sektor	industri	manufaktur	di	Indonesia 15,54 13,72 14,51 14,11 14,72 14,09 14,96
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3,64% (2016), 7,41% (2017), 5,68% (2018), dan -1,22% 

(2019). Tekanan pada industri manufaktur baik di level 

nasional maupun skala DKI Jakarta tidak lepas dari 

pengaruh eskalasi perang dagang AS dengan Tiongkok 

sejak tahun 2018.

Walaupun aktivitas produksi sudah memperlihatkan 

adanya pemulihan pada triwulan III 2019, namun ternyata 

belum signifikan mengangkat kinerja industri manufaktur. 

Hal ini tercermin dari pertumbuhan Industri Besar Sedang 

(IBS) yang pada triwulan III 2019 yang tumbuh sebesar 

-9,28%, masih terkontraksi, namun tidak sedalam periode 

sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar -9,78%. 

Indikator meningkatnya aktivitas produksi tergambar dari 

peningkatan penggunaan listrik untuk industri dari 987 

GigaWatt-Hour (GWh) pada triwulan II 2019 menjadi 1.147 

GWh pada triwulan III-2019. Volume impor crude material 

juga tumbuh sebesar -4,10%, masih melemah, namun 

tidak sedalam periode sebelumnya yang tumbuh negatif 

-6,03%.
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 Gambar 3.22  
Perbandingan Laju Pertumbuhan Industri Manufaktur Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia

 Gambar 3.23  
Pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan dan Produksi Industri Besar Sedang (IBS) di Provinsi DKI Jakarta

Sumber: BPS dalam BI, 2019
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Lebih spesifik lagi tantangan yang menekan kinerja 

industri manufaktur di DKI Jakarta adalah kontraksi pada 

industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer. 

Industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer 

merupakan penyumbang utama industri manufaktur DKI 

Jakarta dengan pangsa sebesar 54%. Pada triwulan 

III 2019, pertumbuhan industri kendaraan bermotor, 

trailer, dan semi trailer tercatat tumbuh negatif mencapai 

-16,78%, melanjutkan pertumbuhan negatif dari triwulan II 

2019 sebesar -15,05%. 

Di tengah masifnya arus mobilitas penduduk ke Jakarta, 

kebutuhan terhadap infrastruktur dasar juga semakin 

tinggi. Beban populasi yang semakin padat menuntut 

pemerintah provinsi untuk terus mengembangkan 

sarana transportasi publik yang layak, memadai, dan 

ramah lingkungan. Sebagai halaman depan Indonesia, 

perbaikan infrastruktur di Jakarta menjadi prioritas 

pembangunan karena bukan hanya berfungsi terhadap 

peningkatan pelayanan publik tetapi juga sekaligus 

menjadi magnet investasi. 

 

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus 

melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi 

publik seperti MRT dan LRT. Dari pengoperasian MRT 

Fase 1, ditargetkan penumpang yang terlayani hingga 

33 juta orang/tahun atau 91 ribu/hari. Selain itu, melalui 

Layanan Transportasi Terintegrasi diharapkan dapat 

menjangkau 1,2 juta penumpang/hari dengan Jak Lingko 

(BRT, Bus Besar, Bus Sedang, dan Bus Kecil). Saat 

ini, sekitar 23% warga DKI Jakarta telah menggunakan 

transportasi publik.  

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam 

mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan 

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan proporsi 

industri baik dalam lapangan kerja maupun PDRB. 

Beberapa kebijakan yang relevan dalam mendukung 

industri manufaktur antara lain program pembinaan 

dan pengembangan industri, program pengawasan dan 

pengendalian industri, serta program pembinaan dan 

penempatan tenaga kerja.

Kemudian berkaitan dengan perbaikan infrastruktur di 

sektor transportasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

bersama dengan PT MRT Jakarta telah mencanangkan 

Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan 

berorientasi transit. TOD sendiri adalah konsep penataan 

kota yang berorientasi pada pejalan kaki dan akses 

Sumber: BPS dalam BI, 2019

 Gambar 3.24  
Penggunaan Listrik untuk Kebutuhan Industri di Provinsi DKI Jakarta
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kendaraan umum massal sehingga masyarakat dapat 

menjangkau kendaraan umum dengan mudah alih-alih 

menggunakan transportasi pribadi. Penataan tersebut 

meliputi tata kawasan, arus penumpang, dan integrasi 

antarmoda. Kehadiran TOD nantinya diharapkan akan 

mengurangi volume kendaraan, mengurangi polusi, 

meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat 

secara umum. Transit Oriented Development dapat 

mendukung pilar smart mobility, smart environment, smart 

people, dan smart living di Jakarta.

 

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin 

ketat antarnegara, perbaikan iklim investasi merupakan 

syarat mutlak guna menggaet lebih banyak investor. 

Dengan peningkatan aliran investasi tersebut maka akan 

berdampak positif terhadap pengembangan industri, 

inovasi, dan infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta. 

Salah satu barometer yang selama ini dipertimbangkan 

investor adalah sejauh mana kemudahan berinvestasi 

di suatu negara atau daerah yang tercermin dari Indeks 

Kemudahan Berinvestasi (Ease of Doing Business/

EoDB).

Oleh karena Jakarta berkontribusi terhadap 78% 

penilaian EoDB di Indonesia maka Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta pun berupaya mempercepat peningkatan 

peringkat EoDB Indonesia dengan memasukkan pada 

Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Peningkatan peringkat 

EODB difokuskan dalam dua indikator yakni Starting 

a Business dan Dealing with Construction Permit. 

Peningkatan peringkat EoDB dapat diraih jika para 

pelaku usaha di Ibukota sudah merasakan kemudahan 

mengurus izin. Salah satunya melalui aplikasi perizinan 

online, JakEVO. DKI Jakarta telah menghadirkan inovasi 

aplikasi JakEVO untuk memberikan kemudahan bagi 

para pelaku usaha.

 Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

 

Keadaan dan Kecenderungan

Gemerlap ekonomi Jakarta menjadi daya tarik utama arus 

urbanisasi di Jakarta. Ekses dari pesatnya pembangunan 

di kota-kota besar umumnya berupa tingkat ketimpangan 

yang tinggi. Menyadari besarnya tantangan mengatasi 

persoalan kemiskinan dan ketimpangan di kota, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya 

menghadirkan program-program yang berorientasi pada 

penciptaan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut 

terbukti dengan penurunan persentase penduduk yang 

hidup di bawah garis kemiskinan dari 3,78% (September 

2017) menjadi 3,42% (September 2019). Selain itu, 

ketimpangan yang diukur dengan gini ratio di Jakarta 

juga menurun dari 0,409 (September 2017) menjadi 0,391 

(September 2019). 

Bentuk dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

terhadap kesejahteraan sosial antara lain dengan 

menjaga alokasi belanja perlindungan sosial yang terus 

meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016, alokasi belanja 

perlindungan sosial Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 

3,2 triliun atau 5,63% terhadap total Belanja Daerah. Nilai 

Sumber: BPS (diolah dari berbagai tahun)

 Tabel 3.6  
Perkembangan Gini Ratio Jakarta dan Indonesia

Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19

Gini Ratio Jakarta 0.411 0.397 0.413 0.409 0.394 0.390 0.394 0.391

Gini Ratio Indonesia 0.397 0.394 0.393 0.391 0.389 0.384 0.382 0.380
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bantuan sosial terus meningkat hingga Rp 7,1 triliun atau 

mencapai 9,12% terhadap total belanja daerah tahun 

anggaran 2019.

Tantangan dan Pembelajaran

Isu utama yang mewarnai diskursus pembangunan 

ekonomi di Jakarta adalah pesatnya pertumbuhan 

ekonomi namun menyisakan soal ketimpangan. 

Tingkat ketimpangan di Jakarta memang lebih tinggi 

dibandingkan level nasional. Akar masalahnya adalah 

karena konsentrasi ekonomi yang terlalu kuat di Jakarta 

sehingga menyebabkan derasnya arus urbanisasi. 

Implikasinya, persaingan ekonomi semakin ketat dan bagi 

kelompok masyarakat yang tidak mampu bersaing maka 

menyebabkan ketimpangan yang masih lebar. Beberapa 

kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 

menjaga tingkat kesenjangan misalnya dengan bantuan 

sosial kepada kelompok lanjut usia, anak sekolah, dan 

keluarga tidak mampu.

Dalam beberapa tahun terakhir, capaian Indeks Gini 

DKI Jakarta sudah menunjukkan ketimpangan yang 

melebihi rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan 

semakin rendahnya peran kelompok penduduk 

dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total 

pendapatan yang diterima penduduk DKI Jakarta. 

Bahkan, peran kelompok penduduk dengan pendapatan 

40 persen terendah dan 40 persen menengah sudah 

lebih rendah dibandingkan dengan 20 persen penduduk 

dengan pendapatan teratas di DKI Jakarta.

Lebih jauh lagi, kemiskinan hakikatnya tidak hanya 

mengenai kesenjangan pendapatan, melainkan bersifat 

multidimensi sehingga hal ini berkorelasi dengan aspek 

kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. 

Kondisi saat ini di DKI Jakarta masih terdapat warga 

miskin/rentan miskin yang tidak mendapatkan akses 

kebutuhan dasar dan kehidupan yang layak. 

Adanya persoalan tersebut dapat menghambat 

pembangunan dan stabilitas perekonomian DKI Jakarta, 

sehingga perlu upaya khusus dalam perbaikan kualitas 

kehidupan dan penghidupan masyarakat, salah satunya 

melalui penggunaan Indeks Kemiskinan Multidimensi 

(IKM), yang mencakup akses masyarakat terhadap 

pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup, serta perlu 

adanya perlindungan fiskal dan keadilan hukum bagi 

masyarakat.

Lebih lanjut, tantangan dalam menipiskan ketimpangan 

di DKI Jakarta sangat berkaitan dengan usaha 

mempersempit gap antara kelompok 20% penduduk 

berpendapatan atas dan 40% penduduk berpendapatan 

bawah. Kondisinya, proporsi penduduk berpendapatan 

40% terbawah sedikit meningkat dalam empat tahun 

terakhir dari 16,03% (Maret 2016) menjadi 17,52% 

(September 2019). Di sisi lain, pangsa penduduk 

berpendapatan 20% teratas cenderung menurun dalam 

periode yang sama, meskipun penurunannya relatif 

kecil. Artinya, perlu upaya lebih maksimal lagi untuk 

Uraian 2016 2017 2018 2019

Belanja Bantuan Sosial 2.339,69 3.233,85 4.183,52 4.466,44

Subsidi Pangan Murah  - 190,00 855,50 1.078,60

PBI APBD 865,36 1.029,42 1.582,28 1.552,71

Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial 17,10 19,49 19,20 29,11

Total Belanja Perlindungan Sosial 3.205,05 4.453,27 6.621,30 7.097,75

Total Belanja Daerah 56.973,17 61.821,92 75.093,83 77.857,61

Proporsi Belanja Perlindungan Sosial (%) 5,63 7,20 8,82 9,12

Sumber: APBD Provinsi DKI Jakarta (diolah dari berbagai tahun)

 Tabel 3.7  
Perkembangan Belanja Perlindungan Sosial Provinsi DKI Jakarta
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mengangkat proporsi pendapatan 40% kelompok bawah.

Kebijakan dan Strategi

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan maka kebijakan 

yang ditempuh adalah secara progresif menjaga 

pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di 

bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi 

dari rata-rata nasional. Lalu memberdayakan dan 

meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi 

semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, 

suku, asal, agama, kemampuan ekonomi atau status 

lainnya.

Kebijakan afirmatif lainnya dalam bentuk menjamin 

kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan, 

termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan 

praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, 

kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan 

kebijakan tersebut. Selain itu juga mengadopsi kebijakan, 

terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, 

serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih 

besar.

Adapun bentuk program-program yang berpihak 

pada 40% penduduk terbawah dari sisi pendapatan 

antara lain, (1) Program Wajib Belajar 12 Tahun; (2) 

Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; 

(3) Program Penanganan Fakir Miskin; (4) Program 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; (5) Program 

Penataan Administrasi Kependudukan; (6) Pembinaan 

Kewirausahaan dan Pengembangan UKM; (7) Program 

Pembinaan dan Pengembangan UKM; (8) Program 

Pembinaan dan Pengembangan Koperasi; (9) Program 

Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja; (10) Program 

Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis; (11) 

Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan 

perundangan di bidang Ketenagakerjaan; (12) Program 

Pembinaan dan Pengembangan Industri; (13) Program 

Rehabilitasi Sosial; (14) Program Pengelolaan Kelautan 

dan Perikanan; (15) Program Pengembangan Pertanian, 

Peternakan dan Kesehatan Hewan; (16) Program 

Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya 

Kesehatan Perorangan; (17) Program Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga; 

(18) Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan 

Perumahan Rakyat; (19) Program Pelayanan Penghuni 

Rumah Susun; dan (20) Program Penataan Kawasan 

Permukiman.

Sumber: BPS, 2019

 Gambar 3.25  
Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Mar. 2016 Mar. 2017Sep. 2016 Sep. 2017 Mar. 2018 Mar. 2019Sep. 2018 Sep. 2019
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Jabodetabek tren

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Salah satu wujud percepatan pengentasan kemiskinan 

dan ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta adalah dengan 

melakukan pemberdayaan ekonomi warga. Beberapa 

upaya yang telah dilakukan untuk memberikan keadilan 

ekonomi antara lain revitalisasi dan pembangunan 

pasar rakyat dan pasar terpadu, pembinaan dan 

pengembangan kewirausahaan terpadu, dan peningkatan 

kemitraan antara UMKM dengan BUMD maupun 

perusahaan swasta lainnya.

Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Keadaan dan Kecenderungan 

Berdasarkan hasil pemantauan Indikator Renstra 

Dinas Perhubungan, Persentase Perjalanan Penduduk 

Menggunakan Sarana Kendaraan Bermotor umum 

(11.2.1.(a)#) tercatat mencapai angka 15% di tahun 2018 

dan terus meningkat menjadi 21,7% di tahun 2019.

Jumlah penumpang kereta api menunjukkan tren positif 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah penumpang 

kereta api di Jabodetabek mencapai 336.798.524 

penumpang, meningkat dari 315.854.000 di tahun 2017. 

Hal ini menunjukan adanya tren perubahan perilaku 

penumpang untuk beralih ke kendaraan umum.  

Sementara, dari sisi hunian yang layak dan terjangkau, 

pada tahun 2018 tercatat sebanyak 99,36% rumah tangga 

telah memiliki akses terhadap hunian yang layak dan 

terjangkau. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan 

dengan data di tahun 2017 (99,49%), meskipun telah 

berhasil mencapai target tahun 2018 (72,24%).

Tantangan dan Pembelajaran

BPS DKI Jakarta mencatat setiap hari ada sekitar 

1,4 juta pelaju dari daerah sekitar Ibu Kota (2015). 

Kecenderungan perluasan di wilayah Jabodetabek 

yang pesat dan kurang terkendali secara signifikan 

meningkatkan biaya transportasi, mengurangi tingkat 

mobilitas, dan menurunkan kualitas hidup.

Perluasan yang pesat dan tidak terkendali dari kota 

Jabodetabek tersebut sebagian besar berwujud 

permukiman berlantai rendah (hampir 64 persen total 

Sumber: BPS, 2019

 Gambar 3.26  
Jumlah Penumpang Kereta Api di Jabodetabek (dalam ribu orang)
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wilayah Jakarta) dan gedung-gedung berlantai rendah 

yang menyebabkan habisnya persediaan lahan di 

Jakarta. Sebagai dampak dari fenomena ini, Jakarta saat 

ini tidak memiliki cukup ruang untuk pembangunan di 

masa depan.

Jakarta mengubah paradigma pembangunannya dengan 

tidak lagi berorientasi pada kendaraan pribadi khususnya 

mobil melainkan lebih berorientasi pada pejalan kaki 

dan kendaraan umum massal. Perubahan tersebut tidak 

hanya berhenti di penyediaan sistem transportasi massal 

yang memadai namun juga konsep pembangunan 

kota yang memberikan kemudahan dan kenyamanan 

bagi penghuninya, termasuk penataan kawasan, arus 

penumpang, dan integrasi antarmoda.

Sumber: BPS, 2019

 Tabel 3.8
Jumlah Penumpang Kereta Api Menurut Bulan - Tahun 2018

Penumpang Penumpang 
Luar Kota

Penumpang 
Jabodetabek

Januari 799,669 28,074,686

Februari 735,479 25,362,418

Maret 839,280 29,222,573

April 854,910 28,942,394

Mei 783,503 24,994,811

Juni 1,168,897 24,832,550

Juli 990,553 29,085,594

Agustus 1,004,874 28,097,988

September 900,649 27,618,636

Oktober 897,182 29,316,976

November 988,055 28,048,871

Desember 1,023,044 29,201,027

Jumlah/Total 11,166,115 336,798,524

Sumber: BPS, 2019

 Gambar 3.27 
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau (%)
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Sementara, upaya untuk penyediaan hunian yang 

layak dan terjangkau menghadapi sejumlah tantangan. 

Pertama, persebaran jumlah penduduk yang tidak 

merata. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh arus 

urbanisasi yang menarik penduduk pendatang memadati 

titik-titik tertentu yang notabene merupakan area kumuh 

miskin dan kumuh padat. Pada area-area tersebut, 

umumnya berada di atas lahan ilegal maupun tidak 

sesuai dengan peruntukan. Penumpukan penduduk 

juga banyak terjadi di sekitar bantaran sungai, bawah 

kolong jembatan, hingga area-area lainnya yang tidak 

layak untuk dihuni. Kondisi tersebut pada akhirnya 

menyebabkan berbagai masalah lain, mulai dari 

terbatasnya akses sanitasi dan air bersih, kriminalitas 

yang tinggi, kesehatan, dan sebagainya. 

Kedua, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah untuk 

membangun sarana dan prasarana permukiman penduduk 

yang memadai. Lahan yang terbatas dan semakin 

tingginya harga beli lahan, membuat upaya penyediaan 

hunian bagi warga menjadi semakin sulit dilakukan.  

Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

untuk meningkatkan penggunaan sarana kendaraan 

bermotor umum serta akses penduduk terhadap hunian 

yang layak dan terjangkau dapat dijelaskan sebagai 

berikut, 

A. Kawasan Berorientasi Transit/Transit Oriented 

Development (TOD) MRT

Tantangan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta 

terkait dengan emisi gas rumah kaca menjadi salah 

satu pendorong dikembangkannya konsep kawasan 

berorientasi transit atau Transit Oriented Development 

(TOD) di beberapa stasiun yang ada di fase 1 koridor 

selatan – utara. TOD merupakan area perkotaan yang 

dirancang untuk memadukan fungsi transit dengan 

manusia, kegiatan, bangunan, dan ruang publik yang 

bertujuan untuk mengoptimalkan akses terhadap 

transportasi publik.

Sejumlah keuntungan bagi masyarakat dengan konsep 

kawasan berorientasi transit yang dikembangkan PT MRT 

Jakarta, yaitu:

• Mengurangi penggunaan kendaraan, kemacetan jalan, 

dan polusi udara;

• Pembangunan yang mendukung pejalan kaki serta 

gaya hidup sehat dan aktif;

• Meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan 

ekonomi;

• Berpotensi menciptakan nilai tambah melalui 

peningkatan nilai properti;

• Meningkatkan jumlah penumpang transit dan 

keuntungan dari penjualan tiket;

• Menambah pilihan moda pergerakan kawasan 

perkotaan.

Dalam mengembangkan perencanaan TOD, PT MRT 

Jakarta menggunakan delapan prinsip, yaitu:

1. Fungsi campuran (pengembangan fungsi campuran 

dalam radius tempuh jalan kaki dari setiap stasiun, 

yaitu fungsi komersial, perkantoran, kelembagaan, 

hunian, dan fasilitas umum);

2. Kepadatan tinggi (memaksimalkan kepadatan dan 

keaktifan di sekitar stasiun transit) yang sesuai dengan 

daya dukung kawasannya;

3. Peningkatan kualitas konektivitas (koneksi sederhana, 

langsung, dan intuitif yang mendukung mobilitas 

penggunaan menuju, dari, dan di antara stasiun 

yang bebas kendaraan bermotor dan memiliki sistem 

penanda yang jelas menuju stasiun dalam kawasan 

pengembangan);

4. Peningkatan kualitas hidup (pengalaman ruang 

yang menarik, aman, dan nyaman yang menunjang 

kebutuhan harian penumpang, pejalan kaki, pekerja, 

penghuni, dan pengunjung melalui jalan, plaza, ruang 

terbuka yang dapat memberi kontribusi positif kepada 

identitas dan karakter kawasan transit terpadu);

5. Keadilan sosial (memampukan komunitas baru yang 

dapat bertahan dan sukses dalam jangka waktu 

panjang dengan membuka kesempatan pekerjaan 

dan hunian untuk semua kalangan sosial ekonomi, 

mempertahankan komunitas dan jaringan sosial yang 

ada di daerah pengembangan, dan menyediakan 
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infrastruktur sosial untuk mendukung identitas dan 

hubungan komunitas yang lebih kuat);

6. Keberlanjutan lingkungan (mengurangi dampak 

buruk pembangunan terhadap lingkungan dengan 

desain yang ramah lingkungan, penurunan jejak 

karbon sebagai dampak dari optimalisasi jalan kaki 

dan bersepeda, pembaruan air dan energi, menjaga 

ekosistem alam dan kota, serta pengolahan limbah 

untuk sumber daya baru);

7. Ketahanan infrastruktur (merancang kota yang dapat 

bertahan dari bencana besar dan dampak perubahan 

iklim); dan

8. Pembaruan ekonomi (pengembangan ekonomi lokal 

yang dapat menarik investasi dan peluang kerja baru).

Dalam pembangunan MRT Jakarta fase 1 koridor selatan 

– utara, PT MRT Jakarta sedang mengembangkan 

rencana induk kawasan transit terpadu di lima stasiun, 

yaitu Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Fatmawati, kawasan 

Cipete (yang mencakup Stasiun Cipete, Stasiun Haji 

Nawi, Stasiun Blok A), kawasan Blok M (termasuk 

Stasiun Sisingamangaraja), dan Stasiun Dukuh Atas. 

Pemerintah DKI Jakarta pun telah memberikan mandat 

kepada PT MRT Jakarta untuk menjadi operator utama 

pengelola kawasan TOD di delapan stasiun, yaitu 

Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Blok M, Stasiun Senayan, 

Stasiun Istora, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun 

Setiabudi, Stasiun Dukuh Atas, dan Stasiun Bundaran 

Hotel Indonesia.

B. Bus Rapid Transit (BRT) TransJakarta

TransJakarta adalah sebuah sistem transportasi Bus 

Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan 

Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, 

Indonesia. TransJakarta dirancang sebagai moda 

transportasi massal pendukung aktivitas ibukota yang 

sangat padat. Dengan jalur lintasan terpanjang di dunia 

(251,2 km), serta memiliki 260 halte yang tersebar dalam 

13 koridor. TransJakarta yang awalnya beroperasi mulai 

pukul 05.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, kini beroperasi 

24 jam. Saat ini, TransJakarta telah sukses meningkatkan 

persentase jumlah pengguna transportasi umum hingga 

200% dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Integrasi 

moda transportasi massal juga berhasil dilakukan dengan 

adanya sistem BRT yang terdiri atas layanan mikrobus 

(Angkot) yang diberi nama Mikrotrans dan penyediaan 

transportasi berbasis rel pertama (MRT) dalam satu 

program terintegrasi yang diberi nama Jak Lingko.

Sumber: PT MRT

 Gambar 3.28  
Konsep pengembangan Kawasan Berorientasi Transit Transit Oriented Development (TOD) MRT 
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih 

penghargaan Honorable Mention pada ajang Sustainable 

Transport Award (STA) 2020. Penghargaan yang 

menjadi bagian dari acara 17th Annual Transforming 

Transportation Conference tersebut diberikan atas 

keberhasilan Jakarta dalam mengaplikasikan sistem 

transportasi berkelanjutan atau BRT, yang terwujud 

melalui TransJakarta.

Kedua kebijakan di atas, merupakan salah satu bentuk 

komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 

mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. Komitmen tersebut 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2012 tentang Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang 

menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari 9 

juta ton pada tahun 2015 menjadi 7,8 juta ton pada 2017. 

Sementara itu, target pengurangan emisi gas rumah 

kaca dari tahun 2017 ke tahun 2030 diharapkan dapat 

mencapai 22,16%. 

Rencana Mitigasi dengan pengurangan emisi terbesar 

adalah dengan cara peningkatan efisiensi pembangkit 

listrik (mengurangi 7,2 juta ton emisi CO2), penggunaan 

kereta listrik (mengurangi 230.000 ton emisi CO2) dan 

bus pengumpan (mengurangi 80.000 ton emisi CO2). 

Mitigasi dengan potensi penurunan lainnya adalah pada 

pelaksanaan Penerangan Jalan Umum dengan sel surya, 

Bus Rapid Transit, dan green building. Transportasi 

merupakan salah satu sektor kunci yang paling banyak 

memberikan kontribusi untuk pengurangan gas rumah 

kaca.

C. CAP/CIP dan Gugus Tugas Reforma Agraria 

(GTRA) 

Dalam rangka mewujudkan kota dan permukiman 

yang berkelanjutan, Gubernur menerbitkan sejumlah 

regulasi untuk mendukung upaya tersebut. Di antaranya, 

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang 

Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka 

Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, Keputusan 

Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas 

Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, serta 

Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang 

Gugus Tugas Reforma Agraria yang kemudian direvisi 

melalui Keputusan Gubernur Nomor 574 Tahun 2019. 

Seluruh regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan 

kepastian hukum dalam proses pelaksanaan peningkatan 

kualitas permukiman secara terpadu, sinergis, kolaboratif 

dan berkelanjutan.  

Kebijakan penataan kawasan dilakukan dengan 

pendekatan Community Action Plan/Collaborative 

Implementation Program (CAP/CIP). Selain itu, untuk 

mengatasi problem legalitas lahan yang seringkali 

menjadi kendala dalam penataan kawasan, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta juga membentuk GTRA. Kampung 

Tongkol, Lodan, Kerapu, Akuarium, Kunir dan Walang 

menjadi 6 lokasi awal pelaksanaan tugas GTRA tersebut. 

Seluruh kampung tersebut juga merupakan kampung 

prioritas penataan kampung sebagaimana tertuang dalam 

Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 dan menjadi 

target pelaksanaan CAP/CIP. Hingga tahun 2022, target 

pelaksanaan CAP/CIP mencakup sebanyak 200 RW 

Kumuh. 

Melalui banyaknya intervensi dari Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta, diharapkan proses pembangunan kampung-

kampung tersebut dilakukan secara komprehensif dan 

lintas sektor. Permasalahan-permasalahan kampung 

yang selama ini belum terselesaikan dapat dituntaskan, 

mulai dari persoalan pertanahan, permukiman, akses 

layanan dasar, fasilitas umum, hingga pengelolaan 

kampung. 

Dalam kerja-kerjanya, GTRA mengupayakan keterlibatan 

dan partisipasi masyarakat secara optimal. Dalam 

berbagai putaran pertemuan, perwakilan masyarakat dan 

organisasi pendamping terus dilibatkan guna memastikan 

tercapainya kesepakatan antara masyarakat dan 

pemerintah. Tak hanya itu, perwakilan masyarakat juga 

mempresentasikan secara langsung pada pemerintah 

terkait dengan usulan dan gagasan penyelesaian 

persoalan kampungnya. 
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 Gambar 3.29 
Proyeksi Tonase Sampah ke TPST Bantargebang
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Sumber: Unit Pengelola Sampah Terpadu - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs dilakukan 

dengan berbagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD). 

Terdapat beberapa KSD yang mendukung percepatan 

pencapaian TPB/SDGs Tujuan 11 meliputi: KSD 23, 

pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, 

pembangunan waduk/situ/embung, dan tanggul 

pantai; KSD 24, penyediaan perumahan melalui skema 

pendanaan uang muka nol rupiah (DP 0 Rupiah); KSD 

28, pengembangan Transit Oriented Development 

(TOD); KSD 29, penciptaan layanan transportasi 

terintegrasi melalui Jak Lingko; KSD 30, pembangunan 

dan pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT); KSD 

31, pembangunan dan pengoperasian Light Rail Transit 

(LRT); KSD 33, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

serta sertifikasi pengemudi angkutan umum; KSD 

34, pengembangan sistem angkutan umum melalui 

revitalisasi terminal; KSD 35, pembangunan fasilitas 

park and ride dan optimalisasi manajemen perparkiran; 

KSD 44, pembangunan taman maju bersama; KSD 

45, peningkatan kualitas kawasan permukiman dan 

masyarakat; KSD 53,  pengelolaan kawasan pesisir teluk 

Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan  dan 

agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk 

audit lingkungan pulau reklamasi; KSD 58, perbaikan tata 

kelola rumah susun sederhana sewa dan rumah susun 

milik; KSD 66, penguatan peran Walikota/Bupati dalam 

penataan kawasan; KSD 67, pengelolaan pengurangan 

risiko bencana daerah; KSD 70, pengembangan kawasan 

wisata/destinasi DKI Jakarta; KSD 71, pengendalian 

pencemaran udara;  KSD 72, mitigasi dan adaptasi 

bencana iklim; dan KSD 73, peningkatan kualitas fasilitas 

pedestrian. 

 Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang 

 Bertanggung Jawab

Keadaan dan Kecenderungan 

Persentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 (indikator 

12.4.2.(a)#) yang mencapai 18,35% di tahun 2018 atau 

melampaui target yang ditentukan (10%). Sementara itu, 

Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota (Indikator 

12.5.1.(a)#) menunjukkan tren akan tercapai/membaik 

dari 2017 (11%) yakni sebesar 12,40 % di tahun 2018. 

Namun, nilai ini belum mencapai target yakni sebesar 

14%.

Sementara itu, tren rata-rata jumlah berat sampah 

dan rata-rata kendaraan masuk per hari ke TPST 

Bantargebang terus naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2019, tercatat sebanyak 1.331 rit/hari truk yang masuk 

ke TPST Bantargebang dengan berat mencapai rata-

rata 7.700 ton/hari. Angka ini menunjukan peningkatan 

kinerja pengangkutan truk sampah. Hal ini menyebabkan 
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Sumber: Unit Pengelola Sampah Terpadu - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

 Gambar 3.30 
Tren TPST Bantargebang berdasarkan rata-rata berat sampah per hari (ton/hari)

Sumber: Unit Pengelola Sampah Terpadu - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

 Gambar 3.31 
Tren TPST Bantargebang Berdasarkan Rata-Rata Kendaraan Masuk per Hari (rit/hari)

200

0

400

600

800

1400

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  Tabel 3.9  
Rata-Rata Berat Sampah per Hari (ton/hari) TPST Bantargebang

Sumber: Unit Pengelola Sampah Terpadu - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Tahun Rata-rata berat sampah per hari (ton/hari) Rata-rata kendaraan masuk per hari (rit/hari)

2019 7702,07 1331
2018 7452,6 1281
2017 6875,49 1213
2016 6561,99 1058
2015 6419,14 961
2014 5664,88 836
2013 5651,44 778
2012 5263,63 745
2011 5172,84 673
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penurunan Persentase volume sampah di kota (indikator 

12.5.1.(a)#) dimana pada tahun 2018 mencapai 12,40%  

atau membaik dari tahun 2017 (11%). 

Sementara itu, Komposisi terbesar sampah TPST 

Bantargebang adalah Sisa Makanan sebanyak 39%, 

Plastik (33%), Kain (9%) dan bahkan terdapat juga 

sampah B3 (4%). Masih banyaknya sampah/limbah B3 

yang masuk ke TPST Bantargebang menjadi salah satu 

tantangan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan zat, energi dan/

atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, 

dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, 

serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain 

(Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). 

Limbah B3 perlu dikelola dengan baik agar tidak 

mencemari lingkungan.

Tantangan dan Pembelajaran

Terdapat dua tantangan utama untuk mencapai target pada 

Tujuan 12 terkait persampahan kota. Pertama, mengubah 

pola perilaku konsumen dan produsen untuk mengurangi 

timbulan sampah mulai dari sumber. Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta telah memiliki sejumlah regulasi yang 

mendukung upaya pengurangan timbulan sampah tersebut. 

Namun, pada implementasinya belum dapat berjalan 

secara optimal. Penyebabnya, regulasi yang ada belum 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

Misalnya, kebijakan sampah terpilah belum sepenuhnya 

terintegrasi dengan sistem pengangkutan/pengelolaan 

sampah lebih lanjut. Pada sisi yang lain, kesadaran 

masyarakat yang masih minim akan dampak buruk untuk 

lingkungan yang ditimbulkan dari sampah juga berperan 

terhadap masih tingginya timbulan sampah dari sumber. 

Kedua, Provinsi DKI Jakarta juga menghadapi 

tantangan terkait dengan terbatasnya daya tampung 

TPST Bantargebang. Kondisi TPST Bantargebang 

sudah hampir mencapai batas maksimum, sampah 

yang dibuang ke TPST Bantargebang masih dalam 

keadaan tercampur dan jumlah sampah yang masuk 

mencapai 7.700 ton per hari dari Provinsi DKI Jakarta. 

Di sisi yang lain, secara administratif wilayah TPST 

Bantargebang terletak di tiga wilayah kelurahan yakni 

Kelurahan Ciketing Udik, Sumur Batu, dan Cikiwul, 

Sumber: Unit Pengelola Sampah Terpadu - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

 Gambar 3.32  
Komposisi Sampah TPST Bantargebang (%)
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Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa 

Barat. Meskipun terletak di Kota Bekasi, namun status 

tanah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Sebelumnya, TPST Bantargebang dikelola oleh PT 

Godang Tua Jaya (GTJ). Sejak September 2016 beralih 

dikelola oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. 

Semakin terbatasnya kapasitas tampung dan lokasi 

TPST Bantargebang tersebut mendesak Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta untuk membuat inovasi-inovasi lain. 

Misalnya, usaha mengubah sampah (waste) menjadi 

sumber daya (resources), misalnya lewat recycle center, 

waste to energy (ITF), PLTSa. 

Kebijakan dan Strategi

Terdapat sejumlah kebijakan yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi 

volume timbulan sampah dari sumber dan mengelola 

sampah di tempat pembuangan akhir, yakni: 

A. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang 

TPST Bantargebang memiliki luas area 110,3 Ha yang 

terdiri dari luas efektif (yang digunakan secara langsung 

untuk menampung sampah) 81,91% dan sisanya 18,09% 

digunakan untuk prasarana seperti jalan masuk, jalan 

kantor dan Instalasi Pengolahan Lindi. TPST tersebut 

merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

TPST mulai beroperasi pada tahun 1989 oleh BKLH 

Provinsi DKI Jakarta dan BKL Provinsi Jawa Barat yang 

kemudian direvisi dengan surat persetujuan kelayakan 

lingkungan AMDAL, RKL dan RPL No. 660.1/206.BPLH.

AMDAL/III/2010 tanggal 11 Maret 2010. Volume Sampah 

rata-rata saat ini sebesar 6.500 ton – 7.000 ton/hari.

B. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) 

Bantargebang

Pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) 

TPST Bantargebang dibangun pada tahun 2018 oleh 

Pusat Teknologi Lingkungan (PTL), Badan Pengkajian 

dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama dengan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kerjasama tersebut 

didasarkan pada MoU yang ditandatangani oleh 

Gubernur DKI Jakarta dengan Kepala BPPT pada 20 

Desember 2017, serta perjanjian kerjasama antara 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Direktur 

 Tabel 3.10
Luas Zona Lahan Urug Saniter

Sumber: UPST DLH Provinsi DKI Jakarta

Total Luas TPST Bantargebang

Zona 1

Zona 3

Zona 5

Luas Zona yang ada

Zona 2

Zona 4

13.198,89

12.170,17

1.332,64

260,42

32.779

4.508,73

1.308,34

ZONA Luas(Ha)

Pusat Teknologi Lingkungan tahun 2018. Lalu, pada 

tahun 2019 telah disusun perjanjian kerjasama tentang 

pembangunan pilot project Pengolahan Sampah Proses 

Termal-PLTSa antar kedua belah pihak tersebut.

Pilot project PLTSa menggunakan teknologi proses 

termal yang dapat memusnahkan sampah secara cepat, 

signifikan dan ramah lingkungan. PLTSa ini didesain 

untuk beroperasi secara kontinyu 24 jam/hari dan 250-

300 hari/tahun, menggunakan bahan bakar sampah 

dengan kapasitas 100 ton/hari dan menghasilkan 

listrik sebesar 700 kW yang akan digunakan untuk 

pengoperasian internal unit PLTSa. Proyek ini akan 

digunakan sebagai sarana riset dan percontohan untuk 

penanganan sampah kota-kota besar. Khususnya, bagi 

kota besar (yang masuk dalam Peraturan Presiden 

Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan 

Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik 

Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan) untuk 

menghasilkan energi listrik berbasis teknologi ramah 
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lingkungan. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu 

wilayah yang termasuk di dalam Peraturan Presiden 

tersebut. 

Proyek PLTSa tersebut telah selesai dibangun pada 

bulan Desember 2018. Proses testing peralatan dan 

penyempurnaan dilakukan pada Januari 2019 dan 

kemudian diresmikan pada tanggal 25 Maret 2019.

C. Pengelolaan Sampah Kawasan 

Pengelolaan sampah kawasan secara mandiri 

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Sampah khususnya pada pasal 12 ayat (2), disebutkan 

bahwa setiap  penanggung jawab dan/atau pengelola 

kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan 

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas 

sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian sesaat, 

wajib melaksanakan pengelolaan sampah. Peraturan 

Daerah tersebut didukung dengan adanya Instruksi 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penerapan Pengelolaan Sampah Kawasan 

Secara Mandiri, Keputusan Kepala Dinas Kebersihan 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2016 tentang 

Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Kawasan 

Secara Mandiri, dan Instruksi Kepala Dinas Kebersihan 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 130 Tahun 2016 tentang 

Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Kawasan Secara 

Mandiri. Pengelolaan sampah kawasan secara mandiri 

mengutamakan prinsip bahwa pengelolaan sampah harus 

selesai terkelola di sumber sampah.

Kriteria kawasan dan yang termasuk dalam pengelolaan 

sampah secara mandiri adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Berpengelola adalah kawasan yang memiliki 

pengelola atau penanggungjawab kegiatan dan/atau 

usaha yang bersifat tetap dan mempunyai struktur 

organisasi.

2. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan yang 

tidak/belum memiliki pengelola atau penanggungjawab 

kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.

3. Tempat kegiatan komersial dan/atau industri yang tidak 

terletak dalam suatu kawasan tertentu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas terkait 

telah melakukan sosialisasi atas regulasi seputar 

Sumber: Unit Pengelola Sampah Terpadu - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

 Gambar 3.33 
Diagram Proses PLTSa
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kawasan pengelola sampah secara mandiri tersebut. 

Sosialisasi dilakukan baik secara langsung kepada 

masyarakat di kawasan terkait, maupun melalui laman 

resmi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

DKI Jakarta. Selain itu, Unit Pengelola Sampah Terpadu 

selaku unit yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

Pengelolaan Sampah Kawasan secara mandiri juga 

mengirimkan surat kepada kurang lebih 1000 kawasan 

(yang masuk dalam wilayah berstatus Pengelolaan 

Sampah Kawasan Secara Mandiri) tentang kewajiban 

mereka untuk mengelola sampahnya secara mandiri, serta 

dilakukan monitoring secara berkala terhadap kawasan 

tersebut.

Untuk mempermudah pengolahan data dan informasi 

sudah dibuat pula sistem informasi secara elektronik 

untuk memonitor dan mengevaluasi pengelolaan sampah 

kawasan secara mandiri (https://upst.dlh.jakarta.go.id/

wastemanagement/data). Pada sistem informasi tersebut, 

data dapat diperbaharui secara mutakhir dan dapat 

diperoleh informasi baik secara grafis maupun tabulasi 

mengenai progres pelaksanaan pengelolaan sampah 

secara mandiri.

D. Intermediate Treatment Facility (ITF)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan 

Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menangani 

permasalahan sampah dengan membangun alternatif 

fasilitas pengolahan sampah di dalam kota. Fasilitas 

pengolahan sebagaimana dimaksud yaitu Pembangkit 

Listrik Tenaga Sampah atau Intermediate Treatment 

Facility (ITF). Sesuai dengan Masterplan Pengelolaan 

Sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2032, fasilitas 

tersebut akan dibangun di 4 (empat) lokasi berbeda di 

DKI Jakarta, antara lain di Sunter, Marunda, Cakung, dan 

Duri Kosambi. Pembangunan proyek ini diharapkan dapat 

mengurangi beban dan ketergantungan dengan TPST 

Bantargebang.

Pembangunan PLTSa/ITF ini bertujuan untuk mereduksi 

sampah sebanyak 80-90% dari kapasitas total jumlah 

sampah pada setiap fasilitas PLTSa/ITF (Kementerian 

ESDM RI, 2015). Pengolahan sampah tersebut melalui 

perubahan bentuk, komposisi, dan volume sampah 

dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah tepat 

guna dan ramah lingkungan yang memenuhi persyaratan 

teknis, finansial, dan sosial. Klasifikasi teknologi yang 

akan dibangun dan dioperasikan tersebut terbagi ke dalam 

4 (empat) jenis yaitu dengan menggunakan Teknologi 

Incinerator, Gasifikasi, Pyrolisis, dan Refuse Derived Fuel 

(RDF).

Saat ini tengah dilakukan upaya pengadaan lahan untuk 

3 ITF yang terletak di Cakung Cilincing, Rawa Buaya 

dan satu wilayah lainnya di Jakarta Selatan. Proyek ITF 

tersebut diharapkan rampung pada tahun 2022. 

E. Jakarta Recycle Center (JRC)

Jakarta Recycle Center (JRC) adalah sistem pengelolaan 

sampah dengan mengedepankan pemilahan sampah dari 

sumbernya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama 

dengan Kota Osaki, Jepang, menyelenggarakan program 

JRC sebagai salah satu kegiatan dalam KSD pengurangan 

sampah di sumber. Kegiatan ini merupakan suatu inovasi 

terhadap pengelolaan sampah dengan melibatkan 

berbagai macam stakeholder untuk menumbuhkan budaya 

pemilahan sampah bagi setiap warganya. Pilot project 

JRC ini dilakukan secara bertahap, dimulai di Kecamatan 

Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan target jumlah 

penduduk mencapai kurang lebih 250.000 jiwa. Fokus 

program ini adalah dengan melakukan pemilahan sampah 

dari kawasan rumah tangga dan pengangkutan sampah 

secara terjadwal. Dinas Lingkungan Hidup bersama 

Walikota Jakarta Selatan, Camat, dan Lurah yang ada 

di Kecamatan Pesanggrahan secara aktif melakukan 

sosialisasi terkait proyek tersebut kepada warga setempat. 

Sosialisasi ditujukan kepada pengurus RT, pengurus RW, 

pengurus kawasan, lembaga masyarakat, Ibu Rumah 

Tangga dan Asisten Rumah Tangga.

Saat ini program JRC sudah dilakukan di 2 kawasan 

perumahan dengan jumlah penduduk mencapai 771 

jiwa. Sampah yang sudah terpilah akan diangkut sesuai 

jadwal yang ditentukan dan telah disepakati oleh warga. 
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Pendampingan dan sosialisasi juga terus dilakukan agar 

warga bisa langsung mempraktikkan pemilahan sampah. 

Sampah yang sudah diangkut kemudian dibawa ke TPS 

3R Pesanggrahan untuk kemudian diproses lebih lanjut. 

Sampah anorganik dipilah sesuai jenisnya dan dibersihkan 

agar dapat menjadi bahan daur ulang yang layak. Sampah 

organik yang berupa sisa makanan, rumput dan daun akan 

diproses menjadi kompos. Peran aktif masyarakat dalam 

pemilahan sampah serta komunikasi antara pemerintah 

dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam usaha 

pengurangan sampah dari sumber.

Sumber: UPST DLH Provinsi DKI Jakarta

 Gambar 3.34  
Pola Pengangkutan Sampah Anorganik

 Gambar 3.35 
Jadwal pengangkutan JRC

Sumber: UPST DLH Provinsi DKI Jakarta
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F. Bank Sampah

Merupakan skema di mana masyarakat dapat membuka 

rekening di bank sampah lokal dan secara berkala 

melakukan deposit dengan sampah yang sudah disortir. 

Skema ini mencakup pemilahan sampah, mengubah 

sampah organik menjadi kompos, sementara sampah 

nonorganik masuk ke bank sampah. Sampah ditimbang 

dan diberi nilai uang tertentu. Uang selanjutnya dapat 

disimpan di akun peserta/nasabah. Nasabah juga dapat 

menarik secara langsung. 

Prinsip dasar bank sampah adalah bank dapat 

mengumpulkan, menyimpan, dan menjual kembali 

sampah, sekaligus di saat bersamaan diharapkan dapat 

mengubah perilaku, dan masyarakat dapat menikmati 

lingkungan yang bersih. Saat ini terdapat 1.698 bank 

sampah di Jakarta.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs dilakukan 

dengan berbagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Dasar 

hukum yang digunakan adalah: 

1. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah.

2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1042 

Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah 

(KSD) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019.

 

Terdapat beberapa KSD yang mendukung percepatan 

pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs yang meliputi: KSD 

25, Pembangunan Intermediate Treatment Facility 

(ITF);  KSD 26, Pengurangan sampah di sumber; 

KSD 27, Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah 

Terpadu (TPST) Bantar Gebang; KSD 71, Pengendalian 

Pencemaran Udara; dan KSD 72, Mitigasi dan Adaptasi 

Bencana lklim. 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan 

Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang 

Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah 

Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, 

dan Pasar Rakyat. Peraturan tersebut mengatur tentang 

larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di 

mal, swalayan, hingga pasar. Larangan ini efektif berlaku 

mulai Juli 2020.

Selain itu, telah diterbitkan juga Instruksi Gubernur 

Nomor 107 tahun 2019 tentang Pengurangan dan 

Pemilahan Sampah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. Pengurangan sampah dari sumber adalah 

bentuk partisipasi warga kota dalam pengelolaan 

sampah, maka prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) 

harus dimulai dari lingkungan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. Sebagai pelopor dan teladan pengelolaan 

sampah mandiri, instansi dan aparatur Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mempercepat 

partisipasi aktif warga dalam pengurangan, pemilahan, 

dan pengolahan sampah di sumber.

 Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Keadaan dan Kecenderungan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan usaha 

adaptasi terhadap perubahan iklim, terutama terhadap 

bencana alam, salah satunya ditunjukkan dengan 

Indikator Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan 

Daerah (Indikator 13.1.2*#) nilai pencapaian adalah 6,16% 

(2019) meningkat dari 4,97 (tahun 2017). Pencapaian ini 

berhasil melampaui target sebesar 6,08 (2019). Indikator 

ini merupakan proksi dari indikator Jumlah korban 

meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 

100.000 orang (13.1.2*).  

Dari beragam aksi mitigasi yang dilaksanakan di 

wilayah DKI Jakarta hingga tahun 2017, terdapat 22 

aksi mitigasi yang memiliki data yang memadai. Hasil 

perhitungan menunjukkan capaian reduksi emisi pada 

2017 sebesar 7,8 juta ton CO2e, atau sebesar 22% dari 

target Pemerintah DKI Jakarta di tahun 2030 (penurunan 

mencapai 30% dari baseline). Selain itu, perhitungan 

ulang dilakukan dengan menggunakan data terbaru 
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menghasilkan revisi terhadap reduksi emisi yang telah 

dilaporkan pada Dokumen Pelaporan, Evaluasi dan 

Pemantauan di tahun-tahun sebelumnya untuk aksi 

mitigasi tahun 2015 dan 2016. Hasil perhitungan capaian 

penurunan emisi dari aksi mitigasi di DKI Jakarta dapat 

dilihat secara lengkap pada tabel 3.11.

Reduksi emisi GRK yang dicapai oleh sektor energi 

pada 2017 mencapai angka 7,8 juta ton CO2e. Capaian 

tersebut setara dengan 24% dari target penurunan emisi 

yang tercantum dalam RAD GRK Provinsi DKI Jakarta.  

Penurunan  emisi  tersebut  didominasi  oleh capaian 

penurunan dari dua pembangkit listrik di DKI Jakarta, 

2015 
(rekalkulasi)

2016 
(rekalkulasi) 2017

Target Penurunan 
pada 2030

1 Bus	Rapid	Transit 162,943 32,214 20,271 40,663 41,264 309,917 13.31%

2 Feeder	Busway 10,265 48,562 14,734 63,897 80,104 367,306 21.81%

3 ATCS 5,940 - 78,292 65,848 118.90%

4 PJU	Lampu	Hemat	Energi 20,314 28,519 19,831 27,698 42,634 67,110 63.53%

5 Konservasi	Energi	Gedung	
Pemprov

35,831 4,601 - 9,519 3,053 129,458 2.36%

6 Bangunan	Hijau	Non-Pemprov 13,789 14,092 13,505 13,686 24,895 5,522,972 0.45%

7 Kereta	Rel	Listrik 241,059 148,107 128,027 136,004 230,533 171,300 134.58%

8 Biofuel - - 124,424 261,684 - 4,145,200 -

9 PLTS	Kep.	Seribu 60 59 60 59 0 Non-RAD -

10 PLTS	Gedung	Pemprov 88 85 382 367 282 Non-RAD -

11 PJU	Tenaga	Surya 10 111 111 109 0 Non-RAD -

12 Penggunaan	Gas	Engine	pada	
Bangunan	Komersial

21,504 19,262 16,860 10,753 6,346 Non-RAD -

13
Peningkatan	Efisiensi	dan	
Substitusi	Bahan	Bakar	
Pembangkit	Listrik

- 3,711,837 8,546,443 7,653,869 7,223,284 Non-RAD -

14
Penurunan	Konsumsi	Listrik	
Penggunaan	Sendiri	(Own-Use)	
pada	pembangkit	listrik

- 59 52 134 718 Non-RAD -

15 Penggunaan	Sepeda	
Menggantikan	Sepeda	Motor

- - 14 14 19 Non-RAD -

511,802 4,007,509 8,884,713 8,218,457 7,731,423 31,574,882 24.49%

1 LFG	Recovery 67,832 48,195 73,944 48,195 18,841 838,937 2.25%

2 Pengomposan 14,608 27,377 23,586 25,559 27,921

3 3R 129,812 29,155 20,957 25,067 28,926 138,174 41.14%

4 -

5 IPLS	Pulo	Gebang -

6 IPAL	Setiabudi 3,289 1,849 423 1,849 2,957 100,511 2.94%

1.342.183* 6,13%*

3,011,621 2.62%

1 Penanaman 741 - 0.693 0.587 2.68 -** -**

741 - -** -** -** 653,577 -**

728,085 4,114,690 9,003,624 8,319,734 7,810,661 35,240,080 22.16%

Aksi Mitigasi

0.28%

Seluruh	Aksi	Sektor	Limbah 71,121 107,182 118,910 101,276 79,235

SEKTOR	AFOLU

Seluruh	Aksi	Sektor	AFOLU

**TOTAL

SEKTOR	LIMBAH

606

Seluruh	Aksi	Sektor	Energi

- 606 590 214,306

Capaian 2016 terhadap 
Target 2030

SEKTOR	ENERGI

Laporan PEP 
untuk 2015

Laporan PEP 
untuk 2016

Hasil Perhitungan Laporan PEP 2018

IPLT	Duri	Kosambi

 Tabel 3.11  
Hasil Perhitungan Reduksi Emisi GRK DKI Jakarta (Ton CO2e)

*)   di luar target ITF
**) perhitungan sektor kehutanan tidak dapat dibandingkan dengan target RAD GRK karena menggunakan baseline sesuai 
dengan panduan Bappenas yang berbeda dengan baseline yang disusun dalam RAD GRK (penjelasan pada BAB IV sub-bab C2)
Sumber: Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan RAD Penurunan Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta
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yaitu IP UPJP Priok dan PJB UP Muara Karang. Aktivitas 

efisiensi energi dan substitusi bahan bakar (peningkatan 

penggunaan gas untuk menggantikan BBM) pada kedua 

pembangkit tersebut berkontribusi pada 93% penurunan 

emisi sektor energi. Jika dibandingkan dengan target 

reduksi emisi setiap subsektor, subsektor industri energi 

menghasilkan capaian terbesar yang diperoleh dari 

pembangkit listrik sebagai bagian dari industri energi, 

namun capaian tersebut merupakan capaian dari 

aktivitas non-RAD. Capaian pada subsektor lain-lain 

mencapai 62% (aksi PJU lampu hemat energi) sedangkan 

capaian pada empat subsektor lain masih di bawah 10%, 

yaitu transportasi (5%), industri (0%), komersial (1%), dan 

rumah tangga (0%).

 

Aksi mitigasi pengolahan limbah padat domestik yang 

teridentifikasi dan dapat dihitung capaian penurunan 

emisi GRK-nya meliputi LFG recovery di TPST 

Bantargebang, pengomposan, dan 3R (3R kertas yang 

menyumbang reduksi emisi GRK). Penurunan emisi 

GRK dari LFG recovery di tahun 2017 lebih rendah dari 

tahun sebelumnya karena kendala operasional dan 

pemeliharaan di lapangan. Aksi mitigasi pengomposan 

yang dihitung capaiannya baru berdasar data 

pengomposan di unit Bank Sampah dan di TPST 

Bantargebang. Sementara, jumlah sampah yang 

dikomposkan di TPS 3R di wilayah DKI Jakarta belum 

dicatat dengan baik sehingga belum dapat dilaporkan. 

Reduksi emisi GRK yang terjadi di tahun 2017 dari 

kegiatan pengomposan dan 3R (kertas) merupakan 

kontribusi dari sampah yang diolah (dikomposkan dan 

diproses 3R) di tahun-tahun sebelumnya, mengingat 

baseline kegiatan  mitigasi tersebut adalah landfill  

(TPA)  yang  menghasilkan  emisi  GRK  berdasar 

proses dekomposisi secara bertahap mengikuti reaksi 

orde pertama (FOD, first order decay). Aksi mitigasi 

pengolahan limbah cair domestik yang dapat dihitung 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

 Gambar 3.36
Inventarisasi Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
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capaian penurunan emisi GRK-nya hanya IPAL Setiabudi 

dan IPLT (Duri Kosambi dan Pulo Gebang). Kontributor 

terbesar dalam penurunan emisi GRK tahun 2017 sektor 

limbah berturut-turut adalah: 3R, pengomposan, LFG 

recovery, IPAL Setiabudi, dan IPLT (Duri Kosambi dan 

Pulo Gebang).

  

Tantangan dan Pembelajaran

Perubahan iklim adalah ancaman yang tidak hanya 

menjadi isu di tingkat global, namun juga menjadi 

ancaman bagi Provinsi DKI Jakarta. Potensi bencana 

alam terkait perubahan iklim akan terus meningkat. 

Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya untuk 

memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap 

bahaya terkait iklim dan bencana alam. Salah satunya, 

dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi 

Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

Pada RAD Penurunan Emisi GRK, Pemerintah Provinsi 

DKI telah menetapkan target pengurangan Emisi GRK 

sebagaimana tabel 3.11.

Emisi GRK di Provinsi DKI Jakarta berkurang dari sekitar 

9 juta ton pada tahun 2015 menjadi sekitar 7,8 juta ton 

pada 2017. Pengurangan emisi GRK dari tahun 2017 

hingga tahun 2030 ditargetkan mencapai 22,26%. 

Rencana Mitigasi dengan pengurangan emisi terbesar 

adalah dengan peningkatan efisiensi pembangkit listrik 

(7,2 juta ton emisi CO2), penggunaan kereta rel listrik 

(253.000 ton emisi CO2) dan bus pengumpan/Feeder 

Busway (80.000 ton emisi CO2). Mitigasi dengan potensi 

penurunan lainnya adalah pada pelaksanaan Penerangan 

Jalan Umum dengan sel surya, BRT, dan green building. 

Transportasi merupakan salah satu sektor kunci yang 

paling banyak memberikan kontribusi untuk pengurangan 

gas rumah kaca.

Saat ini, baru sekitar 17 dari 34 aksi yang terdapat di 

dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

131 Tahun 2012, yang berjalan dan dapat terukur capaian 

reduksinya. Sejumlah kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan aksi-aksi tersebut, antara lain :

Beberapa aksi tidak didukung dengan kebijakan yang 

dibutuhkan;

1. Beberapa kegiatan yang sudah berjalan tidak berlanjut 

karena alasan teknis, misalnya tidak ada pemeliharaan 

alat;

2. Adanya perubahan kebijakan sebelum selesai 

diimplementasikan;

3. Banyak aksi yang sulit diukur emisinya atau kesulitan 

dalam mendapatkan data yang dibutuhkan;

4. Beberapa rencana aksi belum terealisasi;

5. Banyak aksi potensial yang belum masuk RAD GRK.

Pada sisi pelaporan, sejak RAD GRK Provinsi DKI 

Jakarta ditetapkan hingga tahun 2018, sektor pertanian 

tidak dimasukkan ke dalam subsektor dari Agriculture, 

Forestry, and Other Land Use (AFOLU). Melainkan, hanya 

menjadi salah satu jenis dari Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Hal tersebut membuat tidak lengkapnya perhitungan total 

emisi GRK yang dapat diturunkan. 

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat menyadari 

bahwa dampak perubahan iklim yang terjadi pada saat 

ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menurunkan 

emisi GRK sebesar 30% (sekira 35,24 juta ton CO2e) 

dari total emisi GRK pada tahun 2030. Komitmen 

tersebut disampaikan dalam pertemuan para Mayor pada 

Konferensi Tingkat Tinggi Tentang Perubahan Iklim bulan 

Desember 2009 di Kopenhagen dan telah dituangkan 

dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2030. 

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2012 

tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK 

yang terintegrasi dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 

dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah 

Kaca. Sejumlah peraturan lain yang mendukung upaya 

penurunan emisi GRK tersebut yakni, Peraturan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

RPJMD Tahun 2017-2022;  Peraturan Gubernur Provinsi 
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DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan 

Gedung Hijau; dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang 

Daftar Kegiatan Strategis Daerah. 

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan 

terhadap tingkat dan status emisi GRK DKI Jakarta 

melalui kegiatan Inventarisasi GRK. Kegiatan tersebut 

ditujukan untuk mengetahui besarnya kontribusi emisi 

GRK yang mencakup karbon dioksida (CO2), metana 

(CH4), nitrous oksida (N2O), hidrofluoro karbon (HFC), 

perfluoro karbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF6) 

dari sektor-sektor potensial penghasil emisi GRK, yaitu 

pembakaran dan pengadaan energi (Energi), proses 

produksi dan penggunaan produk (IPPU), pertanian/

kehutanan/penggunaan lahan lainnya (AFOLU), dan 

limbah (padat dan cair).

Jakarta juga 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 GRK dan membangun 

ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, melalui:

1. menyusun roadmap untuk mewujudkan netralitas 

emisi GRK pada tahun 2050 dan menetapkan target 

sementara untuk tahun 2030;

2. menunjukkan bagaimana Jakarta akan beradaptasi 

dan meningkatkan ketahanan terhadap bahaya iklim 

yang dapat berdampak saat ini, dan dalam skenario 

perubahan iklim di masa depan;

3. menyusun manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, 

lingkungan, dan ekonomi dari penerapan rencana 

tersebut, dan menyebarluaskan manfaat ke seluruh 

penduduk kota; dan

4. berkolaborasi dengan mitra Jakarta untuk menyusun 

metode implementasi rencana aksi penurunan emisi 

GRK dan adaptasi perubahan iklim.

Selain itu, saat ini terdapat dua program Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan untuk mempercepat 

penurunan emisi GRK di level masyarakat yakni 

Program Kampung Iklim (Proklim) dan Program Sekolah 

Adiwiyata. Proklim merupakan program lingkup nasional 

dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat 

(setingkat RW atau kelurahan) dalam melakukan 

upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara 

berkesinambungan. Pada tahun 2018, Proklim sudah 

diterapkan di 83 kampung dan akan ditingkatkan hingga 

mencakup semua wilayah Jakarta pada tahun 2022. 

Proklim mendorong tindakan nyata dari masyarakat 

untuk melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi dalam 

perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah 

kaca, seperti lewat pengomposan sampah, gerakan 3R, 

panen hujan, dan penghematan energi di tingkat rumah 

tangga. Proklim telah diterapkan di Jakarta di antaranya 

di Sunter Jaya, Petukangan Selatan, Malaka Sari, dan 

Pulau Panggang.

Sementara, Program Sekolah Adiwiyata merupakan 

program lingkup nasional dalam rangka mendorong 

terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah 

dalam upaya pelestarian lingkungan hidup untuk 

pembangunan berkelanjutan. Saat ini terdapat 365 

Sekolah Adiwiyata di Provinsi DKI Jakarta dengan rincian 

kategori  sebagai berikut:

➢  Mandiri : 12 sekolah

➢  Nasional : 39 sekolah

➢  Provinsi : 44 Sekolah

➢  Kota/kabupaten : 218 Sekolah

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs dilakukan 

dengan berbagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD). 

Hal ini diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1107 Tahun 2019. 

Terdapat beberapa KSD yang mendukung percepatan 

pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs yang meliputi: KSD 
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25, Pembangunan Intermediate Treatment Facility 

(ITF);  KSD 26, Pengurangan sampah di sumber; KSD 

27, Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 

(TPST) Bantar Gebang; KSD 44, Pembangunan taman 

maju bersama; KSD 67, Pengelolaan Pengurangan 

Risiko Bencana Daerah; KSD 71, Pengendalian 

Pencemaran Udara; dan KSD 72, Mitigasi dan Adaptasi 

Bencana lklim. 

Upaya lain yang dapat dilakukan juga dengan memastikan 

pelibatan masyarakat dan semua pemangku kepentingan 

pada upaya pengurangan dampak perubahan iklim. Salah 

satunya, melalui Program Ambitious City Promises (Forum 

Ikhtiar Jakarta) yang diinisiasi oleh International Council 

for Local Environmental Initiatives (ICLEI) bekerjasama 

dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Inisiatif tersebut 

bertujuan untuk mengarustamakan pengurangan emisi 

GRK yang partisipatif dan inklusif. Program tersebut 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama 

dari kalangan pemuda dan pelajar, pemuka agama, serta 

pelaku industri.

Upaya percepatan lain yang dapat dilakukan yakni melalui 

Revisi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK 

(Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2012) disesuaikan 

dengan Paris Agreement (2016), Pembentukan Pokja 

Perubahan Iklim untuk mempermudah pengumpulan 

data dan koordinasi implementasi rencana aksi, serta 

menyusun Climate Action Plan pada tahun 2020 (Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK dan Rencana Aksi 

Daerah Adaptasi Perubahan Iklim). 

  Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Keadaan dan Kecenderungan 

Luas kawasan konservasi ekosistem laut dan pesisir yang 

dikonservasi dan direhabilitasi di provinsi DKI Jakarta 

meningkat dari 140,9 hektar pada 2017 menjadi 141 

hektar pada tahun 2018. Hal ini menunjukan upaya dalam 

merehabilitasi pesisir dan ekosistem laut belum terlalu 

optimal. Pergerakan angka dari tahun 2017 ke 2018 

hanya 0,1 hektar. 

Jumlah nelayan di DKI Jakarta berdasarkan data dari 

DKPKP (2018) sejumlah 31.171 orang, terdiri dari 2.777 

nelayan pemilik yang menetap, 5.247 nelayan pekerja 

yang menetap, 820 nelayan pendatang sebagai pemilik 

dan 22.328 nelayan pendatang sebagai pekerja. Jika 

dibandingkan dengan angka tahun 2017 maka jumlah 

nelayan meningkat. Pada tahun 2017 terdapat 29.699 

nelayan yang terdiri dari 2.777 nelayan pemilik yang 

menetap, 3.881 nelayan pekerja yang menetap, 813 

nelayan pendatang sebagai pemilik dan 22.228 nelayan 

pendatang sebagai pekerja. 

Jakarta Utara menjadi lokasi permukiman dari nelayan. 

Dengan jumlah nelayan yang terus meningkat, maka 

tren kebutuhan permukiman terus tinggi. Salah satu 

dampaknya permukiman informal yang padat semakin 

banyak. Hal ini direspon oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta sejak tahun lalu saat terbit Peraturan Gubernur 

Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas 

Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan 

Permukiman Terpadu. Terdapat 26 kelurahan yang 

tersebar di 6 kecamatan ditarget untuk ditingkatkan 

kualitasnya dan ditata menjadi lebih baik. 

Kemudian dalam hal kepatuhan pelaku usaha di 

sektor perikanan masih ditemui banyak pelanggaran. 

Sepanjang 2018 DKPKP menemukan 65 pelanggaran 

dari hasil pemeriksaan terhadap 89 pelaku usaha 

perikanan (kapal). Angka yang cukup tinggi karena lebih 

dari separuh pelaku usaha yang diperiksa melakukan 

pelanggaran.  

Tantangan dan Pembelajaran

Konservasi di teluk Jakarta menghadapi tantangan dari 

persoalan sampah dan pencemaran air. Pusat Penelitian 

Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) mengatakan 8,32 ton sampah masuk teluk jakarta 

setiap hari. Kemudian data dari Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 menyebutkan 60% 

sungai di Jakarta telah tercemar berat. 

Pengembalian fungsi dan ekosistem pesisir menjadi 
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penting untuk dilakukan. Tantangan ini tentu harus 

dijawab melalui kolaborasi, karena warga sendiri yang 

dapat memastikan terjaganya ekosistem pesisir.

Tingginya jumlah pelanggaran dari pelaku usaha 

menunjukan bahwa pengawasan dari Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan. Minimnya 

kesadaran dari pelaku usaha untuk patuh terhadap 

regulasi yang ada juga menjadi tantangan lainnya. 

Akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih hingga 

transportasi publik juga masih menjadi tantangan 

terutama bagi permukiman nelayan di sekitar teluk 

jakarta. Memang dibutuhkan sinergi kerja antar OPD, 

mengingat persoalan permukiman padat di utara Jakarta 

membutuhkan perencanaan yang tidak sektoral. 

Kebijakan dan Strategi

Kartu asuransi nelayan menjadi salah satu kebijakan 

dalam rangka melindungi nelayan. Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta telah membagikan kartu tersebut untuk 

menjamin kelangsungan dan keberlanjutan usaha, 

mengingat usaha nelayan merupakan sektor dengan 

resiko yang tinggi. Melalui Kelompok Usaha Bersama 

(KUBe) kartu tersebut dibagikan pada nelayan anggota-

anggotanya. Sebanyak 3.123 kartu dibagikan pada tahun 

2016, kemudian 1.200 kartu dibagikan pada tahun 2017 

dengan pembiayaan dari APBN melalui KKP. Sementara 

pada tahun 2018 sebanyak 3.123 kartu dibagikan dengan 

pembiayaan dari APBD Perubahan. Terakhir tahun 2019 

sebanyak 137 kartu dibagikan dengan kembali dibiayai 

oleh APBN melalui KKP. 

Dalam hal konservasi, DLH Provinsi DKI Jakarta telah 

mendukung pencapaian melalui pelaksanaan program 

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, 

pemantauan kualitas air, pengangkatan sampah dari 

badan air, hingga pencegahan pencemaran. Berdasarkan 

data DLH Provinsi DKI Jakarta (2018), jumlah sampah 

yang diambil dari laut 20-25 ton per hari, sedangkan 

sampah yang diambil dari muara sungai mencapai 200-

400 ton per hari.

Selain itu, DKPKP Provinsi DKI Jakarta juga 

melaksanakan kegiatan transplantasi karang sebanyak 

2.000 unit pada tahun 2018. Tahun berikutnya pada 2019 

transplantasi karang dilakukan sebanyak 3.500 unit 

dengan luasan setara 0,7 hektar. Kemudian kegiatan 

fish shelter sebanyak 100 unit dengan luasan setara 1 

hektar. Hal tersebut menjadi salah satu kebijakan yang 

mendukung rehabilitasi ekosistem laut di pesisir utara 

Jakarta.

Dalam proses pembangunan pesisir utara Jakarta, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan 

putaran pembahasan master plan. Organisasi nelayan 

dan organisasi masyarakat lainnya telah dilibatkan secara 

inklusif. Difasilitasi oleh TGUPP Bidang Pengelolaan 

Pesisir, master plan tersebut telah selesai disusun dan 

dokumennya diberi judul Wajah Baru Pesisir Jakarta.

Secara eksplisit dokumen tersebut memperlihatkan 

pembagian peran dalam proses pembangunan ke depan. 

Kolaborasi menjadi pendekatan baru untuk membangun 

pesisir Jakarta. Terlebih lagi, dalam acara diseminasi 

atau public expose dokumen tersebut, Gubernur 

secara tegas menyebut proses pembangunan harus 

mengedepankan kolaborasi secara inklusif.

Implementasi CAP/CIP juga menjadi salah satu strategi 

untuk meningkatkan kondisi lingkungan permukiman. 

Selain itu, juga membuka akses pada fasilitas umum dan 

sosial yang menjadi kebutuhan warga. 

Guna meningkatkan persentase kepatuhan pelaku usaha, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan frekuensi 

pengawasan terhadap para pelaku usaha perikanan. 

Berdasarkan target dalam APBD 2019, angka frekuensi 

pengawasan meningkat dari tahun 2018.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Seluruh OPD harus menyesuaikan prioritas kerja dengan 

master plan yang telah dihasilkan. Pelibatan masyarakat 

dalam proses kebijakan juga sebaiknya dipastikan 

terlaksana dengan melibatkan lebih banyak lagi aktor 

TPB/SDGs Provinsi DKI JakartaTujuan Pembangunan Berkelanjutan72 



nonpemerintah agar capaian dapat optimal ke depan.

Kebijakan afirmatif untuk melindungi nelayan juga harus 

ditingkatkan terutama akses terhadap pendanaan usaha 

(modal) dan jaminan keberlangsungan usaha, seperti 

asuransi. Akses nelayan terhadap wilayah tangkap juga 

harus dilindungi oleh pemerintah di tengah cepatnya 

pembangunan di Jakarta. Selain itu, upaya untuk 

mempermudah akses bagi nelayan untuk memasarkan 

hasil tangkapan ikan juga perlu dilakukan. Misalnya, 

revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pembinaan 

Kelompok Usaha Nelayan, dan sebagainya. 

Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir utara Jakarta 

dan perairan di Kepulauan Seribu juga harus melibatkan 

masyarakat. Dalam pelaksanaannya masyarakat harus 

diposisikan sebagai aktor yang aktif sejak perencanaan, 

pelaksanaan bahkan hingga perawatan hasil rehabilitasi. 

Rasa kepemilikan masyarakat harus dibangun 

dengan pelibatan tersebut karena salah satu kunci 

keberlangsungan rehabilitasi dan konservasi adalah rasa 

kepemilikan dari masyarakat itu sendiri. 

Terakhir, beberapa KSD yang berhubungan langsung 

dengan tujuan ini adalah KSD nomor 46 yakni menjadikan 

Kepulauan Seribu sebagai pusat konservasi ekologi, KSD 

nomor 48 yakni revitalisasi dan pembangunan dermaga 

dan pelabuhan dan KSD nomor 53 yakni pengelolaan 

kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan 

rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem 

pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau 

reklamasi. Melalui KSD maka kerja-kerja yang berkaitan 

dengan ekosistem laut dapat diprioritaskan oleh OPD 

terkait dan capaian ke depan dapat optimal.

  Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Keadaan dan Kecenderungan 

Provinsi DKI Jakarta berupaya menjaga ekosistem 

daratan untuk keberlanjutan sebagai kota besar dan untuk 

generasi mendatang. Salah satu indikator penting dalam 

tujuan 15 adalah indikator Penambahan Rasio Ruang 

Terbuka Hijau/RTH Hutan (indikator 15.1.1.(a)#). Pada 

tahun 2018, indikator 15.1.1.(a)# mencapai angka 0,026% 

atau meningkat dari tahun 2017 (0,024%). Pencapaian ini 

berhasil melebihi target 0,0085%. Indikator ini merupakan 

proksi terhadap indikator proporsi tutupan hutan terhadap 

luas lahan keseluruhan (indikator 15.1.1.(a)).  

Berdasarkan data Dinas Kehutanan, terdapat 14 hutan 

kota yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta dengan 

luas area sebesar 149,2 Ha. Sementara, untuk Hutan 

Mangrove/Bakau tercatat seluas 430,45 Ha. Sebanyak 

30% dari total area hutan mangrove tersebut, masih 

perlu dilakukan rehabilitasi. Dinas Kehutanan mencatat 

sebanyak tiga jenis kawasan hutan berdasarkan 

peruntukannya yang berada di wilayah Provinsi DKI 

Jakarta. Kawasan tersebut meliputi kawasan pelestarian 

alam seluas 107.628,32  Ha (Taman Nasional Kepulauan 

Seribu - Daratan (Pulau Penjaliran Barat dan Penjaliran 

Timur), Taman Nasional Kepulauan Seribu - Perairan, 

dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk); kawasan suaka 

alam seluas 133,02  Ha (Cagar Alam Pulau Bokor, 

Suaka Margasatwa - Pulau Rambut - Daratan, Suaka 

Margasatwa - Pulau Rambut - Perairan, dan Muara 

Angke); Hutan Lindung Angke Kapuk seluas 44,76 Ha; 

dan Hutan Produksi Angke Kapuk seluas 158,35 Ha. 

Tantangan dan Pembelajaran

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, menyatakan pentingnya ruang terbuka 

hijau (RTH). Hutan kota merupakan salah satu bentuk 

RTH. Pasal 29 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut 

menyatakan RTH terdiri dari RTH publik dan RTH privat. 

Pasal 29 ayat (2) menyatakan RTH di wilayah kota 

paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Pasal 29 ayat 

(3) menyatakan proporsi RTH publik paling sedikit 20% 

dari luas wilayah kota. Jika dikaitkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota 

pasal 8 ayat (3) yang menyatakan persentase luas 

hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan, 

maka dapat dinyatakan seharusnya 1/3 (satu per 

tiga) RTH berwujud hutan kota. RTH kota mempunyai 

fungsi utama menunjang sistem penyangga kehidupan 
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No Hutan Kota Luas (ha) Status (SK/Tahun Pembebasan) Kepemilikan Kota Administrasi

1 Srengseng 15 SK Gubernur No 202/1995 Pemprov DKI Jakarta Barat
2 Waduk Sunter Utara 8,2 SK Gubernur No 317/1999 Pemprov DKI Jakarta Utara
3 Kampus  UI 55,4 SK Gubernur No 3487/1999 UI Jakarta Selatan
4 Komplek Lanud Halim Perdana Kusuma 3,5 SK Gubernur No 338/2002 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur
5 Kemayoran 4,6 SK Gubernur No 339/2002 Sekretariat Negara Jakarta Utara
6 Komplek Kopassus Cijantung 1,75 SK Gubernur No 868/2004 Kopassus Jakarta Timur
7 Blok P Walikota Jakarta Selatan 1,64 SK Gubernur No 869/2004 Pemprov DKI Jakarta Selatan
8 PT. JIEP Pulogadung 8,9 SK Gubernur No 870/2004 PT. JIEP Pulogadung Jakarta Timur
9 Mabes TNI Cilangkap 14,43 SK Gubernur No 871/2004 Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur

10 Buperta Cibubur 27,32 SK Gubernur No 872/2004 Kwarnas Pramuka Jakarta Timur
11 Kawasan Berikat Nusantara Marunda 1,59 SK Gubernur No 196/2005 PT. Kawasan Berikat Nusantara Jakarta Utara
12 PT. Jakarta Propertindo 2,49 SK Gubernur No 197/2005 PT. Jakarta Propertindo Jakarta Utara
13 Masjid Istiqlal 1,08 SK Gubernur No 198/2005 Masjid Istiqlal Jakarta Pusat
14 Situ Rawa Dongkal 3,28 SK Gubernur No 207/2005 Pemprov DKI Jakarta Timur

149,18
15 Dukuh 0,5 Hasil Pembebasan 2004 Pemprov DKI Jakarta Timur
16 Cipedak 0,49 Hasil Pembebasan 2006 Pemprov DKI Jakarta Selatan
17 Srengseng Sawah 0,57 Hasil Pembebasan 2007 Pemprov DKI Jakarta Selatan
18 Ujung Menteng 1,43 Hasil Pembebasan 2008 Pemprov DKI Jakarta Timur
19 Rawa Buaya 6,19 Hasil Pembebasan 2009 Pemprov DKI Jakarta Barat
20 Hutan Kota Jl. Kahfi II Jagakarsa 1,18 Hasil Pembebasan 2009 Pemprov DKI Jakarta Selatan
21 Hutan Kota Pondok Labu 2,02 Hasil Pembebasan 2009 Pemprov DKI Jakarta Selatan
22 Munjul 3,66 Hasil Pembebasan 2009 dan 2011 Pemprov DKI Jakarta Timur
23 Kembangan Utara 2,29 Hasil Pembebasan 2010 Pemprov DKI Jakarta Barat
24 Hutan Kota Rawa Malang Semper Timur 5,77 Hasil Pembebasan 2011 Pemprov DKI Jakarta Utara
25 Setu 1,09 Hasil Pembebasan 2012 Pemprov DKI Jakarta Timur
26 Hutan Kota Jalan JOE 0,93 Hasil Pembebasan 2012 Pemprov DKI Jakarta Selatan
27 Hutan Kota Rorotan 2,18 Hasil Pembebasan 2012 dan 2013 Pemprov DKI Jakarta Utara
28 Pondok Ranggon 0,44 Hasil Pembebasan 2013 Pemprov DKI Jakarta Timur
29 Cilangkap 4,28 Hasil Pembebasan 2013 Pemprov DKI Jakarta Timur
30 Hutan Kota Sukapura 2,4 Taman Ternak Tahun 2014 Pemprov DKI Jakarta Utara
31 Cilincing 0,9 Hasil Pembebasan 2015 Pemprov DKI Jakarta Utara
32 Pulogebang 1,1 Hasil Pembebasan 2015 Pemprov DKI Jakarta Timur
33 Cipayung 1,33 Hasil Pembebasan 2015 Pemprov DKI Jakarta Timur
34 Ciracas 1,31 Hasil Pembebasan 2015 Pemprov DKI Jakarta Timur
35 Sangga Buana 2,8 Hasil Pembebasan 2006 Pemprov DKI Jakarta Selatan

    42,86
192,04

TOTAL  

TOTAL  
GRAND TOTAL  

 Tabel 3.12  
Data Luas Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, 2017

No Jenis Kawasan Nama Kawasan Luas (Ha)

1 Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Kepulauan Seribu - Daratan (Pulau Penjaliran 
Barat dan Penjaliran Timur) 39,5

2 Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Kepulauan Seribu - Perairan 107.489

3 Kawasan Pelestarian Alam Taman Wisata Alam Angke Kapuk 99,82

4 Kawasan Suaka Alam Cagar Alam Pulau Bokor 18

5 Kawasan Suaka Alam Suaka Margasatwa - Pulau Rambut - Daratan 45

6 Kawasan Suaka Alam Suaka Margasatwa - Pulau Rambut - Perairan 45

7 Kawasan Suaka Alam Muara Angke 25,02

8 Hutan Lindung Angke Kapuk Hutan Lindung Angke Kapuk 44,76

9 Hutan Produksi Angke Kapuk Hutan Produksi Angke Kapuk 158,35

 Tabel 3.13  
Data Kawasan Hutan Jakarta serta Peruntukannya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Sumber: data.jakarta.go.id
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berbagai makhluk hidup dan untuk membangun jejaring 

habitat berbagai jenis kehidupan liar. Fungsi ekologis ini 

sangat berperan untuk menjamin keberlanjutan suatu 

wilayah kota secara fisik. Selain fungsi ekologis, suatu 

RTH mempunyai suatu fungsi tambahan/pendukung, 

yaitu fungsi sosial, ekonomi, dan estetika/arsitektural 

untuk menambah nilai kualitas lingkungan, keindahan, 

kesejahteraan dan tatanan budaya penduduk kota 

tersebut

Pada tahun 2030, luas RTH di Ibukota ditargetkan 

sebesar 30% dari luas daratan Provinsi DKI Jakarta. Saat 

ini, tercatat masih seluas kurang dari 10% area daratan 

di Provinsi DKI Jakarta yang telah menjadi RTH. Faktor 

utama yang memicu kondisi tersebut adalah adanya alih 

fungsi lahan. Sementara itu, RTH menjadi pusat dari 

keanekaragaman hayati di Provinsi DKI Jakarta yang 

merupakan vegetasi sekaligus habitat bagi beragam jenis 

fauna. Keterbatasan RTH tersebut akan memengaruhi 

keanekaragaman hayati tersebut. 

Di samping RTH, keanekaragaman hayati di wilayah 

perkotaan juga terdapat pada RTB (Ruang Terbuka 

Biru) sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna 

aquatik,  serta pada pusat-pusat pelestarian flora dan 

fauna ex-situ yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta 

(Taman Margasatwa Ragunan, PT. Taman Impian Jaya 

Ancol sebagai Lembaga  Konservasi  (yang meliputi 

Ocean Dream Samudra, Seaworld Ancol dan Allianz 

Ecopark), Aquarium Air Tawar dan Museum Kupu-Kupu, 

serta Jakarta Aquarium). Pusat-pusat keanekaragaman 

hayati tersebut perlu dipastikan kualitas ekosistemnya 

tetap terjaga, misalnya dari perburuan liar, alih fungsi 

lahan yang mengambil habitat alami dari flora dan 

fauna, eksploitasi berlebihan terhadap flora dan fauna, 

pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Sementara, 

tantangan untuk pengelolaan pusat pelestarian flora 

dan fauna ex-situ utamanya terkait dengan memastikan 

terpenuhinya hak-hak dari fauna (animal welfare). 

Keterbatasan data juga menjadi salah satu tantangan 

terbesar untuk mencapai target pada Tujuan 15. Sebagai 

contoh, saat ini Provinsi DKI Jakarta belum memiliki 

data terkait luasan lahan kritis dan kerusakan kawasan 

hutan kota.  

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai 

target Tujuan 15 yakni melalui penetapan target 30% RTH 

serta penetapan kawasan-kawasan yang diperuntukkan 

Taman Margasatwa Raguna

Taman Impian Jaya Ancol: 
Seaworld Ancol , Ocean Dream 
Samudra, dan Allianz Ecopark

Aquarium Air Tawar, Museum
Kupu-Kupu

Jakarta Aquarium

0.55 ha

550 ha

140 haRagunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

Pusat koleksi Fauna; pegelola UPT
Kebun Binatang Ragunan

Pusat koleksi fauna, khususnya
fauna aquatik baik air asin maupun
air tawar, serta flora; Pengelola
PT. Taman Impian Jaya Ancol

Koleksi Fauna Aquatik Air Tawar,
Pengelola Taman Mini Indonesia
Indah

Koleksi Fauna Aquatik, di bawah 
Taman Safari Indonesia

Kecamatan Pademangan
Jakarta Utama

Kecamatan Cipayung dan 
Kec. Makasar, Jakarta Timur

Grogol Petamburan,
Jakarta Barat

NamaNo.

1

2

3

4

Lokasi KeteranganLuas

 Tabel 3.14  
Kawasan Konservasi Ex-Situ di DKI Jakarta

Sumber: Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta
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bagi pelestarian alam, suaka alam, hutan lindung baik 

yang bersifat in-situ maupun ex-situ. Kawasan-kawasan 

tersebut merupakan habitat bagi flora dan fauna, baik yang 

dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Berdasarkan Profil 

Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta yang dirilis 

oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018, kawasan-

kawasan tersebut meliputi,  

A. Kawasan Suaka Alam

1. Cagar Alam 

Cagar Alam Pulau Bokor di Kabupaten Kepulauan 

Seribu ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda 

Nomor 7 tanggal 3 Mei 1939 (staadblad 245) dengan 

luas  18 Ha. Kawasan ini merupakan pulau tak berpayau 

dengan pantai berpasir putih. Walaupun jaraknya 

relatif berdekatan dengan kawasan Suaka Margasatwa 

Pulau Rambut, namun kawasan Cagar Alam Pulau 

Bokor memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda. 

Upaya perlindungan ditujukan untuk melestarikan dan 

memulihkan ekosistem vegetasi alami dan mangrove 

sebagai habitat satwa terestrial dan biota akuatik laut.

 

2. Suaka Margasatwa 

Kawasan suaka alam ini meliputi Suaka Margasatwa 

Pulau Rambut di Kepulauan Seribu dan Suaka 

Margasatwa Muara Angke di Jakarta Utara. Suaka 

Margasatwa Pulau Rambut merupakan kawasan suaka 

alam dengan ciri khas sebagai habitat Mangrove dan 

habitat burung, seperti Bangau Bluwok (Mycteria 

cinerea). Beberapa burung migran di Suaka Margasatwa 

Pulau Rambut, di antaranya Cekakak Australia/Cekakak 

Suci (Todiramphus Sanctus) dan Cikalang Christmas 

(Fregata Andrewsi). Suaka margasatwa ini terkategori ke 

dalam ekosistem lahan basah (wetland) dan masuk dalam 

pengelolaan ekosistem esensial sesuai dalam Instruksi 

Presiden Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembangunan 

yang Berkeadilan.

Suaka Margasatwa Muara Angke pertama kali ditetapkan 

sebagai cagar alam dengan Surat Keputusan Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 18 Juni 1939 

seluas 15,40 Ha. Cagar Alam Muara Angke dikukuhkan 

sebagai suaka margasatwa berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 097/KPTS-

II/98, dengan luas areal 25,02  Ha.  Kawasan  ini  untuk  

melindungi  habitat  satwa  burung  yang  dilindungi, di 

antaranya Bubut Jawa (Centrofus nigrorufus), Perenjak 

Jawa (Prinia familiaris), Jalak Putih (Acridotheres 

melanopterus), dan Cerek Tilil (Charadrius alexandrinus).

Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke memiliki 4 

(empat) tapak berbeda yang didominasi Rhizophora, 

namun dominasi rumput dan semak belukar terdapat di 

daerah terluas di kawasan ini. Tapak tanah kering (semak 

belukar) dapat dijumpai di sebelah barat sepanjang 

Sungai Angke yang memiliki ciri  khas  tumbuhan 

pembeda dengan tapak lainnya, seperti Ketapang 

(Terminalia catappa), Akasia (Acacia auriculiformis), 

Kelapa (Cocos nucifera), dan lain-lain.

 

B. Kawasan Pelestarian Alam

1. Taman Nasional Laut

Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) 

merupakan  kawasan pelestarian alam yang dikelola 

dengan sistem zonasi, terletak kurang lebih 45 km dari 

pusat kota Jakarta dengan koordinat 5°23’ - 5°40’ LS, 

106°25’ - 106°37’ BT sebelah utara Jakarta. Secara 

administratif kawasan TNKpS berada dalam wilayah 

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten 

Administrasi Kepulauan Seribu  yang terdiri dari wilayah 

perairan laut seluas 107.489 Ha (22,65% dari luas 

perairan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu) dan 

2 pulau (Pulau Penjaliran Barat dan Pulau Penjaliran 

Timur) seluas 39,50 Ha (Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 6310/Kpts-II/2002).

TNKpS tersusun oleh ekosistem pulau-pulau sangat kecil 

dan perairan laut dangkal, dengan jumlah pulau kecil 

sebanyak 78 gosong pulau dan hamparan laut dangkal 

pasir karang pulau sekitar 2.136 Ha (reef flat 1.994 Ha, 

laguna 119 Ha, selat 18 Ha dan teluk 5 Ha) (Kemenhut, 

2009). Dari jumlah 78 pulau, 20 pulau di antaranya 

merupakan pulau wisata, 6 pulau sebagai hunian 
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penduduk dan sisanya dikelola perorangan atau badan 

usaha. Pembagian Zona TNKpS, meliputi:

• Zona Inti adalah zona yang diperuntukkan untuk 

pelestarian sumber genetik dan perlindungan proses 

ekologis. Zona ini tertutup bagi kegiatan eksploitasi, 

kegiatan pariwisata dan kegiatan lain, kecuali penelitian. 

Zona ini dikelompokkan menjadi :

1. Zona Inti I meliputi Pulau Gosong Rengat dan 

perairannya yang terletak pada koordinat 50  24’ – 

5045’ LS dan 106025’ – 106040’ BT, luas ± 1.356,8 

Ha. Zona ini diperuntukkan bagi perlindungan penyu 

sisik (Eretmochelys imbricata).

2. Zona Inti II terbentang pada koordinat 50  27’ – 50  29’ 

LS dan 1060  28’ BT, dengan luas area ± 2.440,94 

Ha. Pulau-pulau Termasuk Dalam Zona Inti II adalah 

Pulau Penjaliran Barat, Pulau Peteloran Barat, Pulau 

Penjaliran Timur, Pulau Peteloran Timur, dan Perairan 

Gosong Penjaliran.

3. Zona Inti III meliputi perairan Pulau Kayu Angin Bira 

dan Pulau Belanda yang terletak pada koordinat 

5026’36” – 5029’ LS dan 1060  26’ – 106032’ – 

1060  33’ BT, dengan  luas  ±  613,06  Ha. Zona  ini  

diperuntukkan  bagi  perlindungan ekosistem terumbu 

karang.

• Zona Perlindungan adalah kesatuan dari Zona Inti 

I dan II yang merupakan tempat mencari makan dan 

berkembang biak bagi penyu sisik. Zona tersebut 

terbentang pada koordinat 50  30’24”LS dan 106025’30” 

– 106037’ BT dan 5030’54” – 5033’54” LS dan 106030’ 

– 106033’ BT, dengan luas ± 13.798,11 Ha. Zona 

perlindungan meliputi pulau dan perairan di sekitar Pulau 

Jagung, Pulau Renggit, Pulau Hantu Barat, Pulau Karang 

Buton, Pulau Sebaru Besar, Pulau Hantu Timur, Pulau 

Karang Mayang, Pulau Sebaru Kecil, Pulau Yu Barat, 

Pulau Nyamplung, Pulau Lipan, Pulau Yu Timur, Pulau 

Kelor Barat, Pulau Kapas, Pulau Bundar, Pulau Satu, dan 

Pulau Kelor Timur.

• Zona Pemanfaatan Intensif, merupakan wilayah yang 

diperkenankan untuk kegiatan rekreasi alam. Sebagian 

besar pulau-pulau di kawasan ini telah dibangun sebagai 

kawasan permukiman dan pariwisata bahari. Zona 

tersebut terletak pada koordinat 5030’24” – 5033’24” 

LS dan 10603’- 106037’ BT dan 5033’54” – 5037’36” LS 

dan 106030’ – 106037’ BT, dengan luas ± 12.913,84 Ha 

yang meliput Pulau Gosong Laga, Pulau Melintang Timur, 

Pulau Putri Gundul, Pulau Semut Besar, Pulau Kayu 

Angin Melintang, Pulau Tongkeng,   Pulau Semut Kecil, 

Pulau Perak, Pulau Macan Besar, Pulau Gosong Sepa, 

Pulau Petondan Barat, Pulau Macan Kecil, Pulau Sepa 

Barat, Pulau Petondan Timur, Pulau Bira Besar, Pulau 

Sepa Timur, Pulau Panjang Besar, Pulau Bira Kecil, Pulau 

Cina, Pulau Panjang Kecil, Pulau Genteng Besar, Pulau 

Jukung, Pulau Kayu Angin Barat, Pulau Genteng Kecil, 

Pulau Melinjo, Pulau Putri Barat, dan Pulau Kayu Angin 

Genteng.

• Zona  Penyangga,  adalah  zona  yang  diperuntukkan  

untuk  mendukung  kegiatan sosial ekonomi dan 

budaya masyarakat dan perikanan tangkap tradisional. 

Fungsi zona tersebut adalah untuk menyaring dampak 

negatif dari kegiatan budidaya di dalam maupun luar 

kawasan. Penduduk di Kepulauan Seribu bermukim 

di zona tersebut. Kegiatan penangkapan ikan di zona 

tersebut diperkenankan tetapi harus menggunakan  alat  

tradisional,  seperti  pancing  bubu.  Zona  terbentang  

pada koordinat 5024’ – 5042’ LS dan 106025’ – 106040’ 

BT dengan luas ±75.669,26 Ha. Pulau-pulau yang 

Termasuk dalam Zona Penyangga Pulau Dua Barat, 

Pulau Kelapa,  Pulau Kotok Kecil, Pulau Dua Timur, Pulau 

Harapan, Pulau Karang Congkak,  Pulau Karang Baka, 

Pulau Kaliange Besar, Pulau Karang Pandan, Pulau 

Bulat, Pulau Kaliange Kecil,  Pulau Semak Daun, Pulau 

Pemagaran, Pulau Karang Bongkok, Pulau Karya, Pulau 

Rakit Tiang, Pulau Kotok Besar, Pulau Panggang, dan 

Pulau Pramuka.

 

2. Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam Angke Kapuk ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor 667/KPTS-II/1995. Kawasan ini merupakan 

bagian dari kawasan Hutan Angke Kapuk. Kawasan 
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ini merupakan sisa hutan mangrove yang relatif paling 

baik dibandingkan dengan areal lainnya di Pantai Utara 

Jakarta. Taman wisata alam ditujukan untuk melindungi 

ekosistem mangrove dan habitat satwa, sumber ilmu 

pengetahuan, dan potensi wisata alam.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga 

mendorong pertanian perkotaan (urban farming) dengan 

memanfaatkan lahan-lahan terbatas. Lahan-lahan 

tersebut terletak di daerah berpenduduk padat (rumah 

susun, sekolah, gedung pemerintah, taman komunitas, 

bahkan gang dan jalan sempit), dengan menerapkan 

pertanian vertikal, rak hidroponik, aquakultur mini dan 

kombinasi antara kultur aqua dan hidroponik.

Implementasi kebijakan tersebut didukung oleh regulasi 

di antaranya, 

• Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta  Nomor 1 

Tahun  2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

2030;

• Peraturan Daerah  Provinsi DKI Jakarta  Nomor 1  

Tahun  2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

• Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota;

• Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2359 

Tahun 1987 tentang Tanaman Langka yang Harus 

Dilindungi;

• Keputusan  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  

1796  Tahun  1989  tentang Penetapan Salak Condet 

(Salacca zalacca) dari Jenis Flora dan Burung Elang 

Bondol (Haliastur indus) dari Jenis Fauna Sebagai 

Identitas/Maskot Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

• Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Penanaman dan Pelestarian 

Tanaman Khas Jakarta.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan 

pusat keanekaragaman hayati yang telah diatur pada tata 

ruang wilayah DKI Jakarta sesuai dengan peruntukannya. 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mempercepat 

pencapaian target Tujuan 15 yakni, dengan menetapkan 

sejumlah Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yakni: KSD 

44 yakni Pembangunan Taman Maju Bersama dan 

Ruang Terbuka Hijau dan KSD 46 yakni Menjadikan 

Kepulauan Seribu sebagai Pusat Konservasi Ekologi. 

Selain itu, penegakan hukum untuk praktik pelanggaran 

terkait keanekaragaman hayati seperti perburuan liar, 

perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, harus 

ditingkatkan. 

 Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan  

 yang Tangguh

Keadaan dan Kecenderungan

DKI Jakarta akseleratif mendorong pencapaian tujuan 

16. Hal ini terlihat dari tren pencapaian sebagian 

besar indikator terutama pada aspek tata kelola, 

pelayanan publik, pengarusutamaan gender serta 

keamanan. Dalam tata kelola dan pelayanan publik, 

berbagai indikator seperti penggunaan e-procurement 

pada belanja pengadaan (16.6.1.(c)), indeks reformasi 

birokrasi (16.6.1.(d)), kepatuhan pelaksanaan UU 

pelayanan publik (indikator 16.6.2.(a)), Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap pelayanan publik (indikator 

16.6.2.(a)#), pencatatan kelahiran anak umur di bawah 

5 (indikator 16.9.1*), persentase anak yang memiliki 

akta kelahiran (indikator 16.9.1.(b)), opini laporan 

keuangan WTP (indikator 16.6.1.(a)#) dan SAKIP 

(indikator 16.6.1.(b)#) tercatat mencapai target RAD dan 

mengalami peningkatan.

Pada aspek keamanan berbagai indikator seperti 

kematian penduduk disebabkan konflik (indikator 

16.1.2.(a)), proporsi penduduk yang menjadi korban 

kejahatan kekerasan (16.1.3.(a)), Indeks Demokrasi 

(indikator 16.7.2.(a)#), proporsi korban kekerasan 

dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi 

(indikator 16.3.1.(a)) tercatat mencapai target RAD dan 

membaik. Hal serupa terjadi pada pengarusutamaan 

gender, seperti indikator keterwakilan perempuan 

dalam legislatif (indikator 16.7.1.(a)) serta penanganan 

pengaduan pelanggaran HAM terutama kekerasan 
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terhadap perempuan (indikator 16.10.1.(b)) yang terus 

membaik. 

Dalam tata kelola dan pelayanan publik, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan predikat 

WTP pada opini laporan keuangan daerah. Sementara, 

capaian predikat SAKIP mengalami peningkatan dari 

tahun 2017 dengan skor 65,05, predikat B meningkat 

skornya menjadi 71,04, serta mendapat predikat BB. 

Kemudian pada tahun 2019, skornya kembali meningkat 

73,84 dan dapat mempertahankan predikat BB. 

Persentase penggunaan e-procurement terhadap 

belanja pengadaan juga mengalami peningkatan dari 

89% pada tahun 2018 menjadi 98% pada tahun 2019. 

Indeks reformasi birokrasi juga mengalami peningkatan 

serupa, tercatat pada tahun 2017 nilai indeks sebesar 

63,75 meningkat 70,92 pada tahun 2018. Melalui 

perbaikan berbagai aspek tata kelola tersebut, Indeks 

Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik 

juga tercatat tinggi, pada tahun 2018 sebesar 83,76 

melampaui target RAD. 

Sementara itu, untuk tren proporsi anak umur di bawah 5 

tahun (0-4 tahun) yang kelahirannya dicatat oleh lembaga 

pencatatan sipil pada tahun 2017 mencapai 94,78% 

kemudian tahun 2018 tercatat 96,78% dan meningkat 

pada tahun 2019 menjadi 98,23%. Persentase anak 

(umur 0-17 tahun) yang memiliki akta kelahiran juga 

meningkat, tercatat pada tahun 2017 sebesar 81,95% 

dan meningkat pada 2018 sebesar 90,09%. Kemudian 

untuk persentase kepemilikan akta lahir (usia 0-17 

tahun) penduduk 40% berpendapatan rendah mengalami 

penurunan, pada tahun 2017 tercatat 96,36% dan tahun 

berikutnya 2018 turun di angka 95,85%. 

Indikator-indikator terkait administrasi kependudukan 

dan catatan sipil menunjukan tren membaik. Namun 

khusus untuk indikator kepemilikan akta kelahiran, 

khususnya bagi masyarakat 40% berpendapatan bawah 

harus menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. Melalui inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil 

diharapkan mendorong peningkatan capaian secara 

optimal. 

Tren membaik dalam aspek keamanan juga terlihat 

dalam beberapa indikator seperti proporsi penduduk 

yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 

bulan terakhir tercatat menurun dari tahun 2016 sebesar 

1,38% menjadi 0,12% pada tahun 2018. Di sisi lain 

proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang 

melaporkan kepada polisi meningkat persentasenya, 

tercatat sebanyak 33,73% pada tahun 2017 menjadi 

35,93% pada tahun 2018. Hal ini menunjukan bahwa 

kesadaran masyarakat untuk turut menghentikan 

kekerasan cukup tinggi, selain itu juga akses pada 

 Tabel 3.15  
Tren Kepemilikan Akta Lahir Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Sumber: diolah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Basis Data Terpadu Kemensos

Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang 
kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan 
sipil, menurut umur

Persentase kepemilikan akta lahir untuk 
penduduk 40% berpendapatan bawah 

Persentase anak yang memiliki akta kelahiran 

94,78 96,78 98,23

96,36 95,85 -

81,95 90,09 -

INDIKATOR 2017 2018 2019
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Sumber: BPS

penegak hukum, utamanya kepolisian saat terjadi 

kekerasan terus membaik. 

Dalam tiga tahun terakhir indeks demokrasi di Provinsi 

DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun 

2016 tercatat berada di angka 70,8 kemudian meningkat 

pada tahun 2017 menjadi 84,73 dan tahun 2018 berada 

di angka 85,08. Terdapat 3 aspek dalam pengukuran 

indeks demokrasi, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik 

dan lembaga demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir 

aspek kebebasan sipil mendapatkan poin tertinggi, pada 

tahun 2016 sebesar 81,11 kemudian meningkat 87,73 di 

tahun 2017 dan 95,09 di tahun 2018. Sementara, hak-

hak politik menjadi aspek dengan poin terendah. Tren ini 

juga didukung oleh angka-angka dari tahun 2009 yang 

menunjukan aspek hak-hak politik nyaris selalu berada 

di bawah dibandingkan dua aspek lain. Pada tahun 2017 

sebesar 80,96 dan tahun 2018 turun menjadi 75,43.

Terdapat 7 indikator dalam aspek hak-hak politik, 

antara lain kejadian di mana hak memilih atau dipilih 

masyarakat terhambat; kejadian yang menunjukkan 

ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok 

penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak 

memilih; kualitas daftar pemilih tetap (DPT); penduduk 

yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang 

memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout); 

keterwakilan perempuan terhadap total anggota DPRD 

Provinsi; demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan; dan   

pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan. Indikator dengan poin terendah dalam 

aspek hak-hak politik adalah kejadian yang menunjukkan 

ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok 

penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak 

memilih dengan skor 60 pada tahun 2017 dan pada 

tahun 2018 skor tak membaik, tetap 60. Hal ini perlu 

disikapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama 

memastikan berjalannya regulasi afirmatif terhadap 

penyandang disabilitas. 

Sinergi kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 

KPU juga dibutuhkan untuk mendorong peningkatan skor 

tersebut, karena persoalan akses penyandang disabilitas 

dalam menggunakan hak memilih merupakan tanggung 

jawab bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 

KPU. Inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil selama ini juga 

harus dikolaborasikan guna memaksimalkan akses bagi 

penyandang disabilitas.

Dalam pengarusutamaan gender, indikator keterwakilan 

perempuan dalam DPRD menunjukan tren yang baik, 

angka perempuan yang berhasil menduduki kursi di DPRD 

meningkat. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 

(19,81%), Provinsi DKI Jakarta berhasil meningkat dengan 

persentase mencapai 21,7% di tahun 2019. 

Terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat 

perhatian khusus, seperti jumlah kasus kejahatan 
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pembunuhan pada satu tahun terakhir yang belum 

mencapai target RAD. Meski demikian, angka kasusnya 

menurun, pada tahun 2017 tercatat sebanyak 76 kasus 

yang dilaporkan, sementara tahun 2018 sebanyak 75 

kasus yang dilaporkan. Perlu dicatat bahwa indikator ini 

diukur melalui pelaporan kasus ke Kepolisian Daerah 

Metro Jaya yang ruang lingkup kerjanya mencakup 

Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, 

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, 

Bandara Soekarno-Hatta dan Kesatuan Pelaksanaan 

Pengamanan Pelabuhan/KP3. 

Indikator persentase keterwakilan perempuan sebagai 

pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon 

I dan II) juga membutuhkan perhatian khusus. Tercatat 

pada tahun 2017 sebanyak 17% diisi oleh perempuan dan 

turun menjadi 14,86% pada tahun 2018. Kondisi demikian 

membutuhkan regulasi dan strategi pengarusutamaan yang 

lebih optimal guna memastikan peningkatan keterwakilan 

perempuan pada proses seleksi eselon I dan II. 

Khusus untuk indikator-indikator terkait penyelesaian 

sengketa informasi publik (indikator 16.10.2.(b)#) Provinsi 

DKI Jakarta belum mencapai target RAD. Pada tahun 2016 

sengketa informasi berhasil diselesaikan 100%, tahun 

2017 menurun drastis menjadi 45%, dan tahun berikutnya 

2018 meningkat hingga 100%. Kemudian, di tahun 2019 

menurun menjadi 74%. Adapun penurunan di tahun 2019 

karena adanya tunggakan penyelesaian sengketa pada 

tahun sebelumnya, dimana lebih dari separuh sengketa 

yang diajukan untuk diselesaikan pada tahun 2018 baru 

dapat diselesaikan pada tahun 2019. Dalam hal ini, peran 

dari Komisi Informasi di tingkat pusat dibutuhkan terutama 

memastikan tata kelola penyelesaian sengketa informasi 

menjadi lebih optimal. 

Tantangan dan Pembelajaran

Sebagai ibukota, Provinsi DKI Jakarta menjadi miniatur 

Indonesia karena keragaman penduduknya, baik 

secara usia, etnis hingga agama. Pada tahun 2018 data 

Bakesbangpol mencatat sebanyak 6.310.430 warga 

beragama Islam, 680.860 warga beragama Kristen, 

346.392 warga beragama Katolik, 14.713 beragama 

Hindu, 380.297 beragama Buddha, 1.214 beragama 

Konghucu dan 136 penganut aliran kepercayaan. 

Kemudian, BPS pada tahun 2018 mencatat komposisi 

umur penduduk Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh 

rentang usia produktif, dan tertinggi pada rentang 30-

34 tahun sebanyak 1.032.201 orang. Pemuda di bawah 

usia 30 tahun, yakni rentang umur 15-30 tahun angkanya 

mencapai 2.460.286 orang.

Kemudian, sebagai pusat pemerintahan, DKI Jakarta juga 

menjadi tuan rumah bagi hampir seluruh partai politik dan 

organisasi masyarakat. Pada tahun 2017 Bakesbangpol 

mencatat terdapat 750 organisasi masyarakat di wilayah 

Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 458 organisasi terdaftar 

di tingkat Kabupaten dan Kota. Kemudian 37 organisasi 

masyarakat berbasis etnis, 39 organisasi keagamaan, 50 

organisasi pemuda, 73 organisasi wanita, 65 organisasi 

profesi dan 28 federasi atau serikat buruh. Tak hanya itu, 

seluruh partai politik juga memiliki kantor di Provinsi DKI 

Jakarta. Sebanyak 7.761.598 terdaftar menjadi pemilih di 

DKI Jakarta pada pemilu 2019 lalu.

Keragaman tersebut tentu menjadi tantangan utama yang 

harus dijawab secara tepat oleh Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. Terutama memastikan hubungan antar 

kelompok masyarakat maupun dengan pemerintah dapat 

terjalin hubungan yang baik. Hal tersebut menjadi penting 

mengingat sebagian besar variabel indeks demokrasi 

berkaitan dengan hubungan antar kelompok masyarakat, 

maupun kelompok masyarakat dengan pemerintah. Untuk 

menjaga capaian dari indeks demokrasi dibutuhkan 

berbagai pendekatan lintas sektor yang inovatif. 

Kemudian, selain potensi konflik yang cukup besar, 

pencatatan administrasi kependudukan menjadi tantangan 

lain. Tingginya angka urbanisasi menyebabkan sebagian 

penduduk memiliki kartu identitas tempat asalnya. 

Selanjutnya, tingginya jumlah penduduk rentang usia 

15-35 tahun dalam kependudukan Provinsi DKI Jakarta 

harus menjadi perhatian dari pemerintah. Kondisi 

demikian dapat menjadi peluang di kemudian hari karena 
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bonus demografi, namun dapat menjadi tantangan 

jika tidak dikelola secara tepat, seperti meningkatnya 

pengangguran, tawuran, kekerasan hingga kriminalitas. 

Praktik penyampaian pendapat seperti demonstrasi 

juga menjadi tantangan lain, mengingat Provinsi DKI 

Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Penanganan aksi-

aksi penyampaian pendapat harus dilakukan bersama 

dengan Kepolisian maupun pemerintah pusat dengan 

cara-cara yang tepat dan sesuai prosedur. Dalam hal 

ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan 

dukungan melalui melalui kegiatan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum dari Satpol PP. Pada tahun 2019 

terdapat 109 kegiatan penanganan unjuk rasa dan 

kerusuhan massa di Provinsi DKI Jakarta.

Hal penting lain yang harus terus dioptimalkan 

adalah menjamin hak-hak disabilitas atas fasilitas 

yang memudahkan dalam menggunakan hak memilih 

dalam pemilu. Mengingat skor untuk variabel ini belum 

meningkat sejak tahun 2017, dibutuhkan kerja ekstra 

pengarusutamaan di lingkungan Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. Pada tahun 2017, Dinas Sosial mencatat 

terdapat 14.471 orang penyandang disabilitas di Provinsi 

DKI Jakarta (sumber: data.jakarta.go.id). 

Pengelolaan informasi publik maupun penyampaian 

keluhan dan pendapat masyarakat melalui internet 

juga harus terus ditingkatkan. Mengingat keragaman 

penduduk dan kompleksitas persoalannya di Provinsi DKI 

Jakarta, penerimaan keluhan dan respon atas keluhan 

yang cepat terutama dalam menanggulangi konflik 

menjadi tantangan tersendiri. Sinergi dengan instansi 

vertikal seperti Kepolisian, Kanwil Hukum dan HAM 

maupun Kanwil ATR/BPN juga harus terus ditingkatkan. 

Kemudian tantangan dalam mempertahankan capaian 

WTP dan SAKIP bertumpu pada konsistensi pelaksanaan 

reformasi birokrasi, keterbukaan informasi dan partisipasi 

publik. Dalam konteks reformasi birokrasi tantangan 

terbesarnya tentu meningkatkan serta memperkuat 

regulasi dan tata kelola yang telah selaras dengan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas, seperti seleksi 

dan promosi dengan merit system, adanya perjanjian 

kerja, pengukuran capaian berbasis indikator kinerja (key 

performance indicators).

Pencapaian peningkatan keterwakilan perempuan dalam 

DPRD memiliki tantangan tersendiri, terutama memastikan 

isu kesetaraan gender telah diarusutamakan secara 

optimal di masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

perlu menjadi katalis untuk mengoptimalkan hal tersebut. 

Kebijakan dan Strategi

Pencapaian indeks demokrasi di Provinsi DKI Jakarta 

salah satunya didukung dengan adanya program 

penguatan pembinaan politik masyarakat di bawah 

Bakesbangpol. Melalui optimalisasi forum-forum dialog 

dengan warga, forum pimpinan daerah hingga forum 

lintas agama menjadi strategi yang selama ini dilakukan. 

Selain itu, penguatan sistem keamanan mandiri dari 

warga melalui pos keamanan lingkungan (Poskamling) 

juga terus diupayakan secara optimal. Pada tahun 2018 

Bakesbangpol mencatat terdapat 5.526 Poskamling di 267 

Kelurahan. Upaya ini melibatkan unsur masyarakat secara 

berjenjang, mulai dari kelurahan hingga kota administrasi. 

Kegiatan peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam 

Pemilu dan peningkatan pemahaman atas undang-

undang di bidang politik dari Bakesbangpol menjadi salah 

satu kegiatan yang relevan menyasar pemilih pemula dan 

anak muda. Selain itu kegiatan tersebut juga mendorong 

anak muda untuk terlibat dalam proses kebijakan. 

Organisasi nonpemerintah juga memberikan kontribusi 

yang tidak sedikit, seperti kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Unity In Diversity (UID) melalui peningkatan 

partisipasi pemuda dalam SDGs, kegiatan dari Akbar 

Tanjung Institute melalui Sekolah Kepemimpinan Politik 

Bangsa maupun kontribusi dari organisasi lain, termasuk 

organisasi keagamaan.

Selain itu, Satpol PP juga memberikan kontribusi bagi 

pencapaian indeks demokrasi terutama meningkatkan 

kesadaran masyarakat atas ketertiban dan kepatuhan 
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pada hukum. Pendekatan yang digunakan tak hanya 

koersif, tetapi juga persuasif, melalui kampanye-

kampanye ketertiban umum. Beberapa contoh kegiatan 

yang cukup inovatif adalah kampanye dengan musik soal 

ketertiban di car free day serta kampanye Bulan Tertib 

Trotoar. Dengan pendekatan demikian diharapkan dapat 

mengakselerasi peningkatan kesadaran dari masyarakat. 

Kemudian peran Satpol PP lainnya adalah memastikan 

disabilitas dapat mengakses fasilitas-fasilitas publik.  

Program dari BPAD, Bappeda, Inspektorat, BKD 

dan OPD lainnya berupa perbaikan tata kelola aset 

pemerintah, digitalisasi aset, sistem informasi keuangan, 

sistem pengadaan barang dan jasa, perbaikan laporan 

keuangan, unit pemberantasan pungutan liar di tingkat 

Kabupaten/Kota, hingga pengelolaan data terbuka 

menjadi salah satu faktor penting mendorong pencapaian 

target predikat WTP dan SAKIP membaik. Selain 

itu Gubernur juga membentuk Bidang Pencegahan 

Korupsi dalam TGUPP. Organisasi nonpemerintah yang 

berkontribusi dalam pencapaian ini juga termasuk UCLG 

dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan. 

Untuk keterbukaan informasi, Provinsi DKI Jakarta 

menempati posisi kedua sebagai badan publik 

Pemerintah Provinsi yang paling informatif di tahun 2018 

dari Komisi Informasi Pusat. Program pengembangan 

komunikasi dan informasi publik dari Diskominfotik 

mengalokasikan anggaran khusus bagi Komisi Informasi 

Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, keberadaan Jakarta 

Smart City (JSC) juga menjadi ruang partisipasi warga 

untuk memberikan masukan, dan kritikan. Sehingga, 

Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi kota cerdas 

karena melibatkan warganya dan seluruh sumber daya 

yang dimiliki (kekuasaan, modal, ruang, dsb) untuk 

menciptakan kehidupan yang lebih baik.

PPID Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2020 telah 

menyediakan 2.381 informasi publik dan sebanyak 

110.391 kali informasi diunduh. Selain itu, terdapat 1.128 

permohonan informasi publik dari masyarakat dan 1.095 

permohonan telah diselesaikan dengan rata-rata lama 

penyelesaian 7 hari. Pencapaian tersebut didukung oleh 

adanya sistem layanan informasi publik yang bersifat 

online (ppid.jakarta.go.id). 

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam DPRD 

didukung oleh program kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan serta program penguatan 

pembinaan politik masyarakat dari Bakesbangpol 

dan DPPAPP. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai 

kelompok masyarakat, terutama kelompok perempuan 

dalam partai politik menjadi strategi lainnya. Selama 

ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong 

keterlibatan kelompok-kelompok perempuan dalam 

berbagai kegiatan. Partai politik menjadi aktor 

nonpemerintah yang berkontribusi dalam pencapaian ini. 

Terakhir, Disdukcapil melalui program penataan 

administrasi kependudukan telah melakukan jemput 

bola untuk meningkatkan pelayanan administrasi 

kependudukan. Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) juga telah dibangun oleh UPT 

Informasi Kependudukan dalam rangka meluaskan 

jangkauan pelayanan. Awal 2018, Gubernur meluncurkan 

Sistem Terintegrasi Dokumen Kependudukan Tiga 

Instansi (SI DUKUN 3 in 1). Selain itu Disdukcapil juga 

bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan 

dan lainnya menyelenggarakan program Dokumen 

Terintegrasi Penuh Rasa Kasih Sayang (Dokter 

Perkasa) untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar 

di panti dapat dilayani haknya mulai dari dokumen 

kependudukan, pendidikan hingga kesehatan. Pelibatan 

PKK melalui kader Dasawisma dalam meningkatkan 

cakupan administrasi kependudukan juga menjadi 

salah satu kontribusi yang cukup signifikan. Kini 

pendataan dasawisma telah menggunakan sistem 

online dengan aplikasi bernama Carik Jakarta. Hal 

ini mentransformasikan pendataan manual menjadi 

pendataan digital. 

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Selama ini terdapat berbagai upaya percepatan yang 

telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
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melalui Satpol PP dan Bakesbangpol, seperti mendorong 

pendekatan persuasif dalam ketertiban umum dan 

penegakan Perda. Hal ini potensial mengoptimalkan 

peningkatan indeks demokrasi, terutama pendekatan 

kolaborasi dari Bakesbangpol dengan berbagai kelompok 

masyarakat maupun pendekatan yang inovatif dan 

persuasif dari Satpol PP. Pemerintah terus mendorong 

kelompok masyarakat untuk mengupayakan terciptanya 

ketertiban umum melalui cara-cara yang mudah diterima 

masyarakat, seperti kampanye fungsi trotoar serta 

hak pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Selain 

itu, Satpol PP pun kini terus bertransformasi untuk 

memberikan contoh (role model) bagi warga dalam 

menaati Perda.

Integrasi upaya pencegahan konflik sosial juga akan 

dilakukan oleh Bakesbangpol dan Satpol PP melalui 

sistem yang terintegrasi dalam Jakarta Smart City. 

Pendekatannya dilakukan dengan monitoring secara real 

time melalui CCTV dan kemudian melakukan analisis atas 

data-data yang terkumpul. Melalui ini upaya pencegahan 

diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal. 

Di samping itu, kebijakan afirmatif untuk meningkatkan 

akses bagi disabilitas terus dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta, seperti pembangunan pedestrian 

dengan guiding block, lift khusus disabilitas pada fasilitas 

publik, akses khusus disabilitas pada transportasi publik 

seperti TransJakarta. Kemudian, pembangunan pelican 

crossing (pedestrian light controlled crossing) di berbagai 

ruas jalan utama juga menjadi kebijakan afirmatif lain 

untuk mempermudah akses disabilitas. Selanjutnya di 

tempat-tempat pelayanan publik juga telah dibangun 

akses untuk disabilitas, termasuk Balai Kota. 

Kebijakan sekolah inklusif telah dilaksanakan di Jakarta 

sejak disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 

2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. 

Regulasi ini harus terus dioptimalkan pelaksanaannya 

sebagai kebijakan afirmatif. Selain itu, penetapan 

aksesibilitas penyandang disabilitas sebagai salah 

satu KSD (sebagaimana tercantum dalam Keputusan 

Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019) diharapkan dapat 

mengoptimalkan kerja OPD-OPD terkait. Berbagai 

intervensi tersebut diharapkan dapat mempercepat 

pencapaian indeks hak-hak politik (yang dideterminasi 

salah satunya oleh aksesibilitas penyandang disabilitas) 

yang saat ini capaiannya masih relatif rendah. 

Upaya percepatan lain juga dilakukan dalam 

meningkatkan tata kelola. Salah satunya, adalah 

meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah 

berbasis teknologi informasi. Peningkatan sistem 

berbasis teknologi informasi tersebut diharapkan mampu 

meminimalisir potensi kesalahan (human error) maupun 

penyalahgunaan. Selain itu, pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran juga terus diperbaiki melalui 

pengukuran atas keluaran dan dampak dari penggunaan 

anggaran. Bappeda, termasuk Sekretariat SDGs juga 

terlibat dalam proses tersebut. 

Optimalisasi tata kelola informasi terus dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Utamanya melalui 

penyediaan informasi real time oleh Jakarta Smart 

City. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

terus mendorong keterbukaan informasi publik yang 

akurat dan mutakhir melalui portal Open Data Jakarta 

(data.jakarta.go.id), portal Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (jdih.jakarta.go.id) maupun kanal-kanal 

media sosial resmi lainnya milik Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. 

Strategi pengarusutamaan gender di lingkungan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus 

berlangsung. Proses pengarusutamaan dipercepat 

dengan adanya payung regulasi terkait. Di antaranya, 

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 tentang 

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 

dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 87 Tahun 

2019 tentang Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan/Sustainable Development Goals di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Untuk mengoptimalkan jangkauan program SI DUKUN 
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3 in 1, terutama bagi kelompok masyarakat 40% 

pendapatan rendah diperlukan serangkaian upaya 

percepatan. Di antaranya, dengan memperluas cakupan 

fasilitas kesehatan yang bekerjasama untuk mendukung 

program SI DUKUN 3 in 1; serta mengoptimalkan 

sinergi dengan program dan kegiatan dari OPD lain, 

seperti DPPAPP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan 

sebagainya. Saat ini Disdukcapil bersama Dinas Sosial 

dan OPD lain bekerjasama dalam program Dokumen 

Terintegrasi Penuh Kasih Sayang (Dokter Perkasa) yang 

menargetkan layanan bagi penghuni panti-panti sosial. 

 Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Keadaan dan Kecenderungan 

Dari aspek fiskal, upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

mendorong kemandirian fiskal daerah tercermin dari 

meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Daerah dari 

35,36 triliun (2017) menjadi 40,29 triliun (2019) atau 

meningkat 13,94%. Perbaikan kapasitas fiskal Jakarta 

juga terlihat dari proporsi Pajak Daerah terhadap Belanja 

Daerah yang pada 2018 sebesar 50,77%, lalu meningkat 

pada 2019 menjadi 57,21%. Bahkan rasio penerimaan 

pajak daerah terhadap PDRB Jakarta juga terus 

meningkat dari 1,47% pada 2018 menjadi 1,71% pada 

2019.

Sejalan dengan tingginya kebutuhan anggaran dalam 

penyediaan infrastruktur dan layanan publik di tengah 

terbatasnya ruang fiskal daerah maka Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta telah berupaya mencari sumber-

sumber alternatif pembiayaan lain. Salah satunya melalui 

skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan 

Usaha (KPDBU). Hingga akhir tahun 2019 setidaknya 

sudah ada empat proyek yang ditawarkan dengan skema 

KPDBU tersebut antara lain 2 proyek yang difasilitasi 

(LRT dan Jakarta Sewerage System/JSS atau Instalasi 

Pengolahan Air Limbah/IPAL Zona 8) dan 2 proyek dalam 

tahap pembahasan awal (Loopline dan Cartenz).

 

Tantangan dan Pembelajaran

Pada tahun 2019, pendapatan pajak daerah di Provinsi 

DKI Jakarta mengalami peningkatan di hampir seluruh 

komponen Pajak Daerah. Komponen utama pajak 

yang mengalami peningkatan adalah Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, dan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak 

Bumi dan Bangunan yang merupakan pangsa terbesar 

(23,93%) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah pada 

tahun 2019 tercatat tumbuh sebesar 8,43% dari Rp 8,89 

triliun (2018) menjadi Rp 9,64 triliun (2019). 

Sementara itu, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 

dengan pangsa terbesar kedua (21,95%) terhadap total 

pajak daerah meningkat 3,4% dari Rp 8,55 triliun (2018) 

menjadi Rp 8,84 triliun (2019). Kemudian, penerimaan 

 Tabel 3.16 
Kinerja Penerimaan Pajak Provinsi DKI Jakarta

* unaudited
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah dari berbagai tahun

Keterangan APBD-P 2016 APBD-P 2017 APBD-P 2018  2019*

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Rp triliun) 33.10 35.36 38.13 40.29

Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah (Rp miliar) 649.18 680.15 671.49 587.91

Jumlah Pendapatan Daerah (Rp triliun) 57.16 62.52 65.81 62.3

Jumlah Belanja Daerah (Rp triliun) 57.36 61.82 75.09 65.05

Total Pendapatan Daerah sebagai Proporsi terhadap Belanja Daerah (%) 99.65 101.13 87.64 95.78

Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (%) 1.53 1.49 1.47 1.71

Proporsi APBD yang didanai oleh Pajak Daerah (%) 57.71 57.20 50.77 57.21
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Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

merupakan pangsa terbesar ketiga (14,23%) pada tahun 

2019 tumbuh 8,43% dari Rp 4,71 triliun (2018) menjadi Rp 

5,73 triliun (2019).

Pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah 

Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), merupakan 

kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha 

dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum 

dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan 

sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan 

pembagian risiko antara para pihak. Penggunaan skema 

KPDBU dalam penyediaan infrastruktur bertujuan untuk 

menyediakan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat 

sasaran dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu 

strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi 

kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.

Skema KPDBU dapat dilakukan dengan prakarsa dari 

Pemerintah (solicited) maupun prakarsa dari Badan 

Usaha (unsolicited) dengan masing-masing keunggulan 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden 

Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah 

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 

(PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur. Adapun lingkup kegiatan yang 

dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU mencakup 

sebagian atau seluruh proses kegiatan KPDBU, seperti 

membiayai, merancang, membangun, merehabilitasi, 

mengoperasikan, memelihara, dan lainnya.

Dalam pengimplementasiannya, skema KPDBU ini 

diharapkan dapat memacu baik aktivitas pembangunan 

pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo 

investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk 

stimulus bagi pihak swasta/badan usaha di antaranya 

adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian 

pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan 

infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara 

berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada 

Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden 

Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah 

dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, 

 Gambar 3.38 
Pangsa Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2019 

Sumber: BPKD DKI Jakarta dalam BI, 2019
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dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 

2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam 

Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan 

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Namun 

demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta harus memperhatikan kemampuan keuangan 

daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal 

dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka 

panjang.

Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 

mendorong kerjasama pemerintah dengan swasta 

melalui skema KPDBU memiliki tantangan tersendiri, 

utamanya dalam proses penyiapan dokumen proyek, 

dalam rangka implementasi skema KPDBU. Selain itu, 

dari sisi investor masih ada kekhawatiran bahwa skema 

KPDBU membutuhkan banyak proses birokrasi, sehingga 

dikhawatirkan bisa menghambat pembangunan proyek. 

Skema ini dinilai membutuhkan banyak proses birokrasi 

pada lembaga yang terkait dalam setiap proyek yang 

ditawarkan.

Kebijakan dan Strategi

Dengan penerapan inovasi kemudahan akses, 

diharapkan peningkatan target penerimaan pajak dan 

retribusi dari tahun ke tahun dapat tercapai. Berdasarkan 

Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2014 tentang 

Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik, 

diharapkan penerimaan pajak dan retribusi di DKI 

Jakarta dapat memenuhi target pendapatan daerah. 

Sejak diterapkan program tax clearance di Jakarta 

pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

terus memperkuat program tersebut pada tahun 2019. 

Program tax clearance mengintegrasikan data pada 

sistem perpajakan di Jakarta sehingga setiap wajib 

pajak yang akan melakukan perpanjangan perizinan 

harus terbebas dari segala jenis tunggakan pajak. Selain 

itu, sistem elektronifikasi pembayaran pajak di Jakarta 

juga diterapkan pada BPHTP (e-BPHTP). Hal tersebut 

mempersingkat proses sebelumnya dengan integrasi 

data antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang 

tertuang dalam RPJMD 2017-2022 telah menginventarisir 

beberapa proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan 

dengan Badan Usaha (KPDBU), di antaranya meliputi, 

dan tidak terbatas pada:

• Stadion Olahraga Bertaraf Internasional

• Jakarta Sewerage System/Pengolahan Air Limbah 

untuk Zona 2, 4, 5 dan 8

• Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di wilayah 

Jakarta/LRTFase II

• Penyelenggaraan MRT yang menghubungkan dengan 

daerah sekitar

• Fasilitas pengolahan sampah (Intermediate Treatment 

Facility/ITF) antara lain berupa Pembangkit 

Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)/Waste To Energy 

(WTE) pada 3 lokasi

• Pembangunan Rumah Sakit Khusus Terpadu Penyakit 

Tidak Menular

• Pengoperasian dan pemeliharaan Velodrome

• Pengoperasian dan pemeliharaan Equestrian

• Penyediaan Infrastruktur Transportasi (termasuk 

pengembangan air strip di Pulau Panjang), Listrik 

dan Air Bersih untuk pengembangan Kawasan 

Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan 

Seribu

• Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional 

Jatiluhur 1

• Pembangunan Integrated Tunnel atau Multipurpose 

Tunnel

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan 

berkelanjutan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara 

aktif terus membangun kemitraan dan keterlibatan para 

aktor nonpemerintah (non state actors). Melalui platform 

Forum Lintas Sektor, pelaksanaan SDGs di Jakarta 

dilakukan dengan prinsip inklusif, universal dan integratif. 

Selain itu, upaya konkret pelibatan masyarakat dalam 

proses perencanaan di Jakarta ialah dengan kegiatan 

Musrenbang dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, Kota/

Kabupaten, hingga ke level Provinsi. Terobosan lain 

yang juga dilakukan ialah dengan pengembangan dan 
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pemanfaatan beragam aplikasi layanan secara digital. 

Melalui pelayanan digital tersebut, warga Jakarta dapat 

secara cepat dan efisien menyampaikan berbagai 

masukan dan kontribusi dalam proses pembangunan di 

Jakarta.

 

Kebijakan pembangunan yang inovatif dan inklusif 

menjadi modalitas penting yang sedang menjadi tren 

pembangunan kota-kota maju di dunia. Hal ini juga masih 

menjadi tantangan pembangunan ekonomi di Jakarta, 

karena pembangunan masih dianggap hanya sebagai 

tanggung jawab pemerintah semata. Padahal, kolaborasi 

yang aktif dan setara dengan pihak-pihak nonpemerintah 

(non state actors) merupakan kunci penting dalam 

mencapai pembangunan yang berkualitas. 

Salah satu bentuk kolaborasi antara Pemerintah 

Daerah dengan swasta misalnya melalui KPDBU. Untuk 

mengoptimalkan skema KPDBU dalam penyediaan 

infrastruktur dan layanan publik lainnya, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 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.

Sementara itu, untuk mempercepat pengimplementasian 

skema KPDBU di Provinsi DKI Jakarta, juga dilakukan 

penguatan sinergi dan kapasitas para pihak yang terkait, 

tidak hanya sebatas pada kelembagaan KPDBU yang 

ada, namun juga seluruh jajaran OPD yang terkait 

termasuk Kementerian/Lembaga di tingkat nasional.

3.2 Pengarusutamaan TPB/SDGs Berbasis Kawasan 

di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota 

Administrasi Jakarta Utara

Dalam Visi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2017-

2022, agenda yang akan dicapai yaitu mengedepankan 

penanggulangan kemiskinan sebagai bagian penting 

dan strategis dalam Menciptakan Jakarta sebagai kota 

maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam 

mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan 

bagi semua. Hal tersebut sejalan dengan semangat 

yang dibawa dalam Agenda Global 2030 yakni Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development 

Goals (TPB/SDGs). TPB/SDGs menargetkan pada akhir 

tahun 2030 tidak ada lagi orang yang hidup dengan 

kondisi kemiskinan ekstrim di muka bumi.

Untuk mencapai target yang besar tersebut, pemerintah 

tak bisa bekerja sendiri. Sementara, pada saat 

yang sama, ada begitu banyak potensi yang dimiliki 

nonpemerintah yang selama ini belum memiliki ruang 

kolaborasi memadai dan terintegrasi guna memperoleh 

dampak lebih besar. Potensi tersebut tidak hanya berupa 

finansial, tetapi juga bersifat non finansial. Melalui 

platform TPB/SDGs, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

berinisiatif untuk membangun ruang kolaborasi tersebut.

Inisiatif tersebut akan dibangun dari lingkup terkecil, 

kelurahan. Diharapkan akan terlahir model untuk 

dikembangkan dan direplikasi pada skala kelurahan 

lainnya, maupun dieskalasi ke lingkup wilayah yang 

lebih besar. Pembangunan model tersebut dimulai 

dengan memilih satu kelurahan di ujung utara Jakarta, 

Kelurahan Kali Baru. Kelurahan ini dipilih dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek, di antaranya 

keterwakilan 17 Goal dalam TPB/SDGs di sana. 

Kelurahan Kali Baru memiliki lanskap daratan dan 

pada bagian utaranya merupakan pesisir. Berdasarkan 

sejumlah data yang ada, di Kelurahan Kali Baru kita bisa 

menemukan tantangan tidak hanya pada aspek sosial 

(anak putus sekolah, kesehatan kronis, dan lainnya), 

tetapi juga aspek lingkungan (terdapat 2 RW Kumuh 

Berat yang tidak berubah status dari data tahun 2013 ke 

tahun 2017), dan aspek lainnya.

Pelaksanaan inisiatif ini dirintis dengan mensinergikan 

antara Tim Koordinasi TPB/SDGs dan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk melalui 

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018. Sinergi itu 
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dimulai melalui momen Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 

Penanggulangan Kemiskinan yang diselenggarakan oleh 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 

Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 dan 12 Desember 

tahun 2019. Pada tanggal 4 Desember 2019, bertempat 

di Ruang Rapat Bahari Kantor Walikota Jakarta Utara, 

telah diselenggarakan diskusi partisipatif dengan 

berbagai sektor baik penduduk lokal di Kelurahan 

Kali Baru maupun pemangku kepentingan lainnya. 

Lebih dari 50 aktor nonpemerintah telah berkomitmen 

untuk berkolaborasi di Kalibaru. Mulai dari LSM/NGO, 

akademisi, dunia usaha, hingga media. 

Diskusi partisipatif tersebut menghasilkan sejumlah 

rekomendasi aksi atas 7 isu pokok yang telah disepakati 

bersama. Ketujuh isu pokok tersebut yakni, zonasi 

hunian/pertanahan, jaringan air bersih, peningkatan 

kapasitas SDM, anak putus sekolah, penyakit kronis, 

kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak, serta 

sampah dan energi terbarukan. Selanjutnya, pada tanggal 

10 Desember 2019, setiap perwakilan dari pemangku 

kepentingan bersama-sama turun ke Kelurahan Kali 

Baru untuk meninjau langsung tantangan pada setiap isu 

pokok tersebut. Hasil dari peninjauan lapangan tersebut 

diharapkan dapat semakin mempertajam rencana aksi 

yang akan disusun bersama antara pemerintah dan 

nonpemerintah untuk mengarusutamakan TPB/SDGs di 

Kelurahan Kali Baru. 

Melalui sesi akhir dari Rakerda TKPK pada tanggal 12 

Desember 2019, Gubernur secara resmi mendeklarasikan 

komitmen untuk menjadikan Kelurahan Kali Baru sebagai 

lokasi awal percontohan kolaborasi antara pemerintah 

dan nonpemerintah untuk mengarusutamakan TPB/

SDGs. Sedikitnya 44 instansi pemerintah dan 57 instansi 

nonpemerintah turut hadir dalam pencanangan inisiasi 

tersebut. Adapun instansi nonpemerintah yang turut 

hadir di antaranya dari sektor akademisi, dunia usaha, 

organisasi masyarakat sipil, filantropi, media, serta unsur 

masyarakat lokal di Kelurahan Kali Baru. 

Keberhasilan dari agenda pengarusutamaan berbasis 

kawasan ini, diharapkan dapat terus direplikasi ke 

lingkup wilayah lainnya, bahkan dieskalasi ke dimensi 

yang lebih luas.

Salah satu sudut pemukiman di kelurahan Kali Baru (dok. Sekretariat SDGs Provinsi DKI Jakarta)

TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Sustainable Development Goals 89



TPB/SDGs Provinsi DKI JakartaTujuan Pembangunan Berkelanjutan90 



Bab IV

Maju Kotanya, Bahagia Warganya
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IV
Praktik-Praktik 
Baik
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Kekerasan pada perempuan dan anak adalah 

isu kritis yang mendapat perhatian khusus 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dijadikan 

salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sejak 

tahun 2018. Berdasarkan data yang dirilis oleh 

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT 

P2TP2A), jumlah korban kekerasan perempuan 

dan anak yang ditangani setelah naik 150% pada 

2018 menjadi 1.769 orang, kemudian turun hampir 

50 persen pada 2019 menjadi 835 orang per 26 

September 2019.

Angka penanganan terhadap korban yang 

semakin berkurang sayangnya belum tentu 

dapat menyatakan bahwa kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di DKI Jakarta juga benar-

benar berkurang. Sangat sering kekerasan 

terhadap perempuan dan anak terjadi dan tidak 

diungkap, menjadi ranah domestik saja, sehingga 

angka kekerasan tersebut merupakan angka 

yang terungkap, dan kemudian mendapatkan 

penanganan, bukan angka yang menyatakan 

jumlah kejadian. Mengingat hal demikian, 

pencegahan dan penanganan kekerasan 

perempuan dan anak harus dilakukan secara 

menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. 

Program-program yang sifatnya pendidikan dan 

pemberdayaan kepada masyarakat, terutama 

perempuan dan anak, tidak boleh dilupakan 

sebagai bagian pencegahan. Masyarakat 

juga didorong untuk berani melaporkan ketika 

menemui kekerasan terhadap perempuan dan 

anak yang terjadi di sekelilingnya dan mengambil 

tindakan untuk mencegahnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 

program-program unggulan dalam pencegahan 

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan 

dan anak ini yaitu sebagai berikut:

Bergandeng Tangan Melindungi Perempuan dan Anak

Sejumlah praktik-praktik baik yang dianggap mendukung upaya pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs 

untuk masing-masing pilar yang ada yakni Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan serta 

Hukum dan Tata Kelola sebagaimana dinarasikan pada kotak-kotak berikut ini: 

Jakarta Aman
Sebuah aplikasi digital 
yang terkoneksi ke 
Jakarta Siaga 112

Jakarta Siaga 112
Layanan darurat 
Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta

Pusat Pelayan 
Terpadu
Terdapat di 8 RSUD/RS 
Polri/RSCM

Unit Reaksi Cepat
Bagian dari Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak

UPT P2TP2A
Memberikan layanan 
terpadu dari berbagai 
aspek

Rumah Aman
Rumah sementara 
yang dirahasiakan 
diperuntukkan bagi 
perempuan dan anak 
korban tindak kekerasan 
(Pergub Nomor 48 Tahun 
2018)

Pos Pengaduan
19 Pos Pengaduan 
sebagai perlindungan 
perempuan dan anak dari 
kekerasan yang terdapat 
di Ruang Publik Terbuka 
Ramah Anak (RPTRA) dan 
Rumah Susun

Layanan Visum Et 
Repertum Gratis
Layanan gratis kepada 
korban kekerasan pada 
perempuan dan anak 
yang ada di rumah sakit 
pemerintah

Praktik Baik Pilar Pembangunan Sosial
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Pemerintah Provins DKI Jakarta telah 
membuka ruang kolaborasi dengan Gojek dalam 
mendukung pemberdayaan sektor informal 
terutama UMKM di Jakarta. Melalui program 
Digital Marketing Training, Gojek mendukung 
Program Pengembangan Kewirausahaan 
Terpadu (PKT) yang telah dilakukan oleh Dinas 
PPKUKM terhadap para pelaku UMKM binaan di 
5 Kecamatan. Sebagai pilot project kolaborasi, 
Gojek turut memberikan pelatihan pemasaran 
berbasis digital kepada pelaku UMKM. Apalagi 
72% dari total transaksi Gofood merupakan 
pelaku usaha mikro dengan omset Rp 300 juta 
dan bahkan 75% transaksi dilakukan secara non 
tunai sehingga mendukung inklusi keuangan. 
Tidak hanya itu, Gojek juga bekerjasama dengan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
untuk menjamin aspek higienitas dari produk 
UMKM binaan. Bahkan, setelah UMKM binaan 

tersebut dinilai berhasil dari sisi penjualan 
dan memiliki kelayakan untuk mendapatkan 
permodalan, Gojek turut memfasilitasi UMKM 
mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 
perbankan. 

Pemanfaatan platform digital juga dilakukan 
dengan kerjasama promosi berbagai event 
pariwisata antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif DKI Jakarta dan Gojek. Sebagai 
contohnya pada perayaan Hari Ulang Tahun 
DKI Jakarta ke-492 tahun ini, Gojek membantu 
mempromosikan rangkaian acara HUT Jakarta. 
Selain itu, kerjasama dengan Gojek juga 
dilakukan dalam aspek pemasaran paket-paket 
wisata yang ada di Jakarta seperti Pulau Seribu. 
Dengan promosi yang semakin gencar maka akan 
mendorong peningkatan jumlah wisatawan baik 
domestik maupun mancanegara.

Pengembangan UMKM dan Pariwisata Berbasis Digital
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Penataan Transportasi Kota Menuju Kota yang Berkelanjutan

Penduduk Jakarta mencapai 10,5 juta jiwa pada tahun 
2019. Jumlah penduduk yang besar ini memberikan 
tantangan yang besar terhadap lingkungan provinsi 
DKI Jakarta. Jakarta berkomitmen dalam sebagai kota 
kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi jumlah 
karbon. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di antaranya 
mengeluarkan regulasi atas pembebasan pajak Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kendaraan bermotor 
berbasis listrik, baik roda dua maupun roda empat untuk 
wilayah DKI Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Peraturan 
Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Insentif 
Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Kendaraan 
Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) 
Untuk Transportasi Jalan. 

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama 
dengan PT MRT Jakarta telah mengembangkan Transit 
Oriented Development (TOD) atau kawasan berorientasi 
transit. TOD sendiri adalah konsep penataan kota yang 
berorientasi pada pejalan kaki dan akses kendaraan 
umum massal sehingga masyarakat dapat menjangkau 
kendaraan umum dengan mudah alih-alih menggunakan 
transportasi pribadi. Penataan tersebut meliputi tata 
kawasan, arus penumpang, dan integrasi antarmoda. 
TOD mengurangi volume kendaraan, mengurangi polusi, 
meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat 
secara umum. Transit  Oriented Development dapat 
mendukung pilar smart mobility, smart environment, smart 
people, dan smart living di Jakarta. 

Sejumlah keuntungan bagi masyarakat dengan konsep 
kawasan berorientasi transit yang dikembangkan, yaitu:
● Mengurangi penggunaan kendaraan, kemacetan jalan, 

dan polusi udara;
● Pembangunan yang mendukung pejalan kaki serta gaya 

hidup sehat dan aktif;
● Meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan 

ekonomi;
● Berpotensi menciptakan nilai tambah melalui 

peningkatan nilai properti;
● Meningkatkan jumlah penumpang transit dan 

keuntungan dari penjualan tiket;

Menambah pilihan moda pergerakan kawasan perkotaan.

Selain menerapkan TOD, Provinsi DKI Jakarta juga 
mengembangkan TransJakarta, sebagai sebuah sistem 
transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia 
Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di 
Jakarta, Indonesia. TransJakarta jalur lintasan terpanjang 
di dunia (251,2 km), serta memiliki 260 halte yang tersebar 
dalam 13 koridor. Integrasi moda transportasi massal 
juga berhasil dilakukan dengan adanya sistem BRT yang 
terdiri atas layanan mikrobus (Angkot) yang diberi nama 
Mikrotrans dan penyediaan transportasi berbasis rel 
pertama (MRT) dalam satu program terintegrasi yang 
diberi nama Jak Lingko. Pemerintah Provinsi juga telah 
melakukan uji coba bus listrik yang rencananya akan 
digunakan oleh PT Transportasi Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih 
penghargaan Honorable Mention pada ajang Sustainable 
Transport Award (STA) 2020. Penghargaan yang menjadi 
bagian dari acara 17th Annual Transforming Transportation 
Conference tersebut diberikan atas keberhasilan Jakarta 
dalam mengaplikasikan sistem transportasi berkelanjutan 
atau BRT, yang terwujud melalui TransJakarta.

Kebijakan di atas, merupakan salah satu bentuk komitmen 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi emisi 
Gas Rumah Kaca. Target penurunan emisi Gas Rumah 
Kaca dari 9 juta ton pada tahun 2015 menjadi 7,8 juta ton 
pada 2017. Sementara itu, target pengurangan emisi gas 
rumah kaca dari tahun 2017 ke tahun 2030 diharapkan 
dapat mencapai 22,16%. 

Penataan Transportasi DKI Jakarta ini merupakan bentuk 
Praktik baik yang dapat menopang pencapaian Tujuan 7 
(Energi bersih dan terjangkau), Tujuan 8 (Pekerjaan layak 
dan pertumbuhan ekonomi ), Tujuan 9 (Industri, inovasi dan 
infrastruktur), Tujuan 11 (Kota dan komunitas berkelanjutan) 
serta Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim).
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat 
penghargaan dari Kementerian PAN-RB untuk 
inovasi pelayanan publik. Telepon Orang Dalam 
Kedaruratan (Telor Dadar) 112 berhasil menjadi 
Top 45 Pelayanan Publik dari ribuan inovasi 
sejenisnya. Inovasi tersebut merupakan program 
respon cepat pengaduan warga dari Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang 
melibatkan berbagai OPD maupun instansi 
vertikal, seperti kepolisian. 

Melalui Telor Dadar 112, warga dapat 
menghubungi pihak berwenang secara gratis 
selama 24 jam, bahkan dari telepon genggam 
tanpa kartu SIM. Tujuan dari inovasi ini ialah 
memangkas birokrasi, memastikan adanya 
pelayanan cepat pada warga dan mengoptimalkan 
teknologi informasi untuk pelayanan publik. Tak 
berhenti sampai di sana, Telor Dadar 112 juga 
terintegrasi dengan aplikasi Jakarta Aman yang 
diluncurkan pada awal tahun 2019.  

Jakarta Aman merupakan salah satu upaya 
untuk meningkatkan rasa aman warga berbasis 
aplikasi. Didesain untuk melakukan pencegahan 
tindak kriminalitas, maupun merespon saat terjadi 
keadaan-keadaan darurat. Artinya, tak sebatas 
menanggulangi atau merespon, tetapi juga 
melakukan langkah pencegahan (preventif). 

Dalam upaya pencegahan, aplikasi Jakarta Aman 
mendorong warga terlibat dalam keamanan di 
lingkungannya, selain itu keluarga juga didorong 
untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap 
seluruh anggota keluarganya. Siskamling 
digital merupakan fitur untuk warga dan RT/
RW berkoordinasi menjaga lingkungannya. 
Sementara, Keluarga Aman menjadi fitur lain 
yang memungkinkan anggota keluarga saling 
memberikan pengawasan keamanan. 
Upaya penanggulangan dilakukan melalui tombol 
panik, dimana warga dalam keadaan darurat 

bisa menekan tombol tersebut untuk kemudian 
terhubung langsung dengan call center 112 dan 
akan langsung diteruskan pada instansi terkait. 
Pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya 
menyambut baik kehadiran aplikasi ini dan siap 
untuk berkolaborasi. 

Gubernur telah menginstruksikan jajaran 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 
menggunakan aplikasi ini. Tercatat, hingga 
Agustus 2019, Jakarta Aman telah diunduh lebih 
dari 10.000 kali. Proses sosialisasi juga terus 
dilakukan oleh jajaran Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta untuk terus meningkatkan jangkauan, 
terutama warga.

Dalam konteks TPB/SDGs, upaya dan inovasi ini 
sangat mendukung pencapaian tujuan 16, karena 
dapat menekan angka kriminalitas, menekan 
angka kekerasan, menghadirkan rasa aman bagi 
warga, serta mendorong sinergi kerja antara 
aparat penegak hukum.

Telepon Orang Dalam Kedaruratan 112 Untuk Jakarta Aman
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Mark Twain

KINDNESS 
is a language 
which the deaf 
can hear 
and 
the blind 
can see
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Bab V

Maju Kotanya, Bahagia Warganya
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V
Penutup
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Pelaksanaan RAD TPB/SDGs DKI Jakarta telah genap memasuki masa satu tahun sejak Peraturan Gubernur 

Nomor 156 Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018. Selama rentang waktu tersebut, tercatat beberapa 

pencapaian penting baik pada pilar ekonomi, sosial, lingkungan maupun hukum dan tata kelola dalam TPB/SDGs. 

Penurunan angka kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, meningkatnya pendapatan daerah, meningkatnya 

angka partisipasi sekolah, meningkatnya pengguna transportasi publik, hingga tingginya indeks demokrasi merupakan 

beberapa pencapaian tujuan-tujuan TPB/SDGs hingga tahun 2019. Tentu pencapaian tersebut harus dioptimalkan ke 

depan melalui perencanaan dan implementasi kebijakan yang tepat. Subbab berikut ini mencoba meringkas sejumlah 

hal yang dapat disimpulkan dari laporan tersebut serta saran untuk perbaikan dan percepatan pencapaian target TPB/

SDGs di Provinsi DKI Jakarta. 

Hingga tahun 2019, dari 253 indikator TPB/SDGs yang 

tercantum di dalam RAD TPB/SDGs tercatat sebanyak 

220 (86,96%) indikator yang telah diidentifikasi data 

pencapaiannya. Sebanyak 33 (13,04%) indikator 

tercatat data pencapaiannya tidak dapat diidentifikasi. 

Penyebabnya antara lain, indikator berstatus diskontinu 

oleh BPS (misalnya indikator 16.1.4* Proporsi penduduk 

yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat 

tinggalnya), tidak tersedia datanya hingga skala provinsi 

maupun kabupaten/kota, dan sebagainya. 

Secara total, dari 220 indikator TPB/SDGs yang telah 

diidentifikasi tersebut, tercatat sebanyak 82 indikator 

(37,27%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). 

Sebanyak 87 indikator (39,55%) tercatat akan mencapai 

target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode 

sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih 

memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena 

pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya 

masih di bawah target dan tercatat sebanyak 51 indikator 

(23,18%).

Tujuh belas tujuan yang terdapat di dalam TPB/SDGs 

diklasifikasikan menjadi empat Pilar Pembangunan yang 

meliputi Pilar Pembangunan Sosial (tujuan 1, 2, 3, 4 dan 

5), Pilar Pembangunan Ekonomi (tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17), 

Pilar Pembangunan Lingkungan (tujuan 6, 11, 12, 13, 14 

dan 15) dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 

(tujuan 16). Narasi penting terkait pelaksanaan pencapaian 

TPB/SDGs pada masing-masing pilar tersebut sebagai 

berikut, 

● Pilar Pembangunan Sosial
Pilar Pembangunan Sosial di dalam RAD TPB/SDGs 

terdiri atas 90 indikator yang berhasil diidentifikasi data 

pencapainnya di tahun 2018 dan/atau 2019. Berdasar 

data yang telah diidentifikasi tersebut, terdapat 33 

(36,67%) indikator berstatus mencapai target yang sudah 

Kesimpulan
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ditetapkan. Sementara, untuk indikator yang berstatus 

“akan tercapai/membaik” dari tahun sebelumnya serta 

berstatus “perlu perhatian khusus” secara berturut-

turut sebanyak 32 (35,56%) dan 25 (27,78%) indikator. 

Sejumlah indikator di Pilar Pembangunan Sosial juga 

tercatat berhasil melampaui target yang telah ditentukan, 

di antaranya Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/

SMK/MA, Skor Pola Pangan Harapan, dan Persentase 

penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan 

melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang 

Kesehatan. 

Sementara, indikator-indikator yang memerlukan 

perhatian khusus karena pencapaiannya berada bahkan 

di bawah data tahun dasar (baseline) di antaranya, 

Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 

tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas 

kesehatan, Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 

penduduk, dan Total Fertility Rate (TFR). Tujuan 3 

(Kehidupan Sehat dan Sejahtera) yang notabene 

didominasi oleh sektor kesehatan menjadi tujuan yang 

memiliki jumlah indikator dengan status “perlu perhatian 

khusus” tertinggi dibandingkan sektor lainnya di Provinsi 

DKI Jakarta. 

Tantangan utama untuk pencapaian target-target pada 

setiap tujuan di dalam Pilar Pembangunan Sosial 

yakni mendorong ketersediaan data pencapaian yang 

valid untuk setiap indikator. Pada sisi yang lain, upaya 

menumbuhkan inovasi dalam penyusunan program 

dan kegiatan baik dari sektor pemerintah maupun 

non pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri. 

Khususnya, untuk sektor-sektor yang masih didominasi 

dengan status “perlu perhatian khusus” seperti pada 

Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). Meningkatkan 

kolaborasi lintas sektor juga menjadi salah satu 

tantangan besar untuk mempercepat pencapaian target 

di Pilar Pembangunan Sosial. 

● Pilar Pembangunan Ekonomi
Sebanyak 52 (91,28%) dari total 57 indikator dalam 

Pilar Pembangunan Ekonomi berhasil diidentifikasi 

data pencapaiannya di tahun 2018 dan/atau 2019. Total 

indikator yang berhasil mencapai target tercatat sebanyak 

17 indikator atau 32,69% dari total indikator yang telah 

diidentifikasi data pencapaiannya. Indikator lain yang 

berstatus “akan tercapai/membaik” dan “perlu perhatian 

khusus” secara berturut-turut sebanyak 18 indikator 

(34,62%) dan 17 indikator (32,39%). Tujuan 17 (Kemitraan 

untuk Mencapai Tujuan) tercatat memiliki jumlah indikator 

dengan status “perlu perhatian khusus” tertinggi pada 

Pilar Pembangunan Ekonomi. Sejumlah indikator di dalam 

tujuan tersebut yang berstatus “perlu perhatian khusus”, di 

antaranya, Pertumbuhan Ekspor Produk Non Migas, dan 

Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer 

pada Perangkat Daerah. 

Di tengah tekanan eksternal yang melanda perekonomian 

global maupun nasional, Provinsi DKI Jakarta juga 

menghadapi tantangan dalam menjaga momentum 

pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi 

Provinsi DKI Jakarta masih tumbuh di atas pertumbuhan 

ekonomi nasional, namun terjadi kecenderungan 

penurunan pertumbuhan PDRB DKI Jakarta dari 
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6,29% (2017) menjadi 6,17% (2018). Tren penurunan 

pertumbuhan PDRB juga berlanjut selama periode tahun 

2019 yakni sebesar 5,89%. Situasi ini perlu mendapat 

perhatian khusus karena implikasi pertumbuhan PDRB 

terhadap penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan, dan 

pendapatan daerah.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 

Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan tren perbaikan 

dari 7,14% (2017), 6,24% (2018), dan 6,22% (2019). 

Namun demikian, capaian tersebut masih di bawah 

target 5,10% (2019). Dengan modalitas pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas dalam penyerapan tenaga 

kerja maka diharapkan tingkat ketimpangan di Ibukota 

Negara juga semakin membaik seperti yang sudah 

terjadi dalam beberapa tahun terakhir dari 0,409 (2017) 

menjadi 0,391 (2019).

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas 

diperlukan ikhtiar menyeimbangkan antara mengejar 

pertumbuhan ekonomi tinggi dengan memperkecil jurang 

ketimpangan. Tantangan utama yang dihadapi dalam 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas antara 

lain menumbuhkan ekosistem investasi yang ramah dan 

kondusif. Apalagi kontribusi investasi swasta terhadap 

ekonomi DKI Jakarta cukup signifikan hingga 38,96% 

terhadap PDRB (2018). 

Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga 

terpacu untuk menawarkan ragam dukungan dan insentif  

dalam rangka meningkatkan minat investasi swasta. 

Salah satunya dengan mengoptimalkan kegiatan promosi 

investasi melalui Business Forum maupun Business 

Matchmaking. Selain itu, tantangan meningkatkan 

investasi juga terkait upaya mengoptimalkan peluang 

investasi dengan pemanfaatan skema Kerja Sama 

Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Melalui 

skema KPDBU tersebut, harapannya pertumbuhan 

investasi akan semakin terakselerasi. 

● Pilar Pembangunan Lingkungan
Pilar Pembangunan Lingkungan terdiri atas 6 Tujuan 

yang secara total mencakup 67 indikator. Sebanyak 

53 (79,10%) dari 67 indikator pada Pilar Pembangunan 

Lingkungan dapat diidentifikasi data pencapaiannya 

di tahun 2018 dan/atau 2019. Pilar Pembangunan 

Lingkungan menempati rasio tertinggi untuk indikator 

yang berhasil mencapai target yakni 47,17% (25 

indikator). Indikator dengan status “akan tercapai/

membaik” dan “perlu perhatian khusus” secara berturut-

turut sebesar 43,40% (23 indikator) dan 9,43% (5 

indikator). 

Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus pada 

Pilar Pembangunan Lingkungan antara lain: Jumlah 

korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana 

per 100.000 orang; serta  Persentase sampah perkotaan 

yang tertangani.

Tantangan dalam Pilar Pembangunan Lingkungan dapat 

dikelompokan ke dalam tiga tantangan utama. Pertama, 

terkait terbatasnya ketersediaan data indikator untuk 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan tujuan-tujuan pada 

Pilar tersebut. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian 
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terutama untuk memastikan pemantauan dan evaluasi 

dapat dilakukan secara berkelanjutan. 

Kedua, kesesuaian antara Indikator RPJMD, Renstra, 

RAD TPB/SDGs dan RKPD/APBD perlu diperhatikan. 

Saat ini, indikator pada Pilar Pembangunan Lingkungan 

yang tercantum di dalam RAD TPB/SDGs masih 

didominasi indikator yang tidak tercantum di dalam 

dokumen RPJMD dan Renstra. Hal ini menyebabkan 

sulitnya mengidentifikasi kegiatan pemerintah yang 

secara langsung dapat berdampak mendukung 

pencapaian tujuan TPB/SDGs. Perlu usaha-usaha 

pengarusutamaan yang lebih intensif lagi agar 

percepatan pencapaian target TPB/SDGs dapat diraih.    

Ketiga, tekanan terhadap kualitas lingkungan 

Provinsi DKI Jakarta (air, udara dan tanah) yang 

semakin meningkat. Percepatan pembangunan yang 

memperhatikan pertumbuhan ekonomi juga perlu 

memperhatikan kualitas lingkungan di dalamnya. 

Keselarasan Ekosistem Lautan (Tujuan 14) dan 

Ekosistem Daratan (Tujuan 15) dengan manusia dan 

segala hasil pembangunannya juga perlu diperhatikan. 

Perlu disadari oleh semua pihak, Provinsi DKI juga 

memiliki keanekaragaman hayati yang perlu dijaga, 

terutama pada kawasan Kepulauan Seribu. Saat ini, 

masalah Ekosistem Lautan dan Ekosistem Daratan belum 

mendapatkan porsi perhatian yang memadai.

● Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Sebanyak 25 (80,64%) dari total 31 indikator yang 

terdapat di dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata 

Kelola telah berhasil diidentifikasi data pencapaiannya 

di tahun 2018 dan/atau 2019. Lebih dari separuh 

indikator-indikator tersebut berstatus akan mencapai 

target atau membaik dibandingkan data periode 

sebelumnya. Sebagian indikator dengan status “perlu 

perhatian khusus” di antaranya persentase keterwakilan 

perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga 

eksekutif (Eselon I dan II), Indeks Hak-hak Politik, 

persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% 

berpendapatan bawah, dan penyelesaian sengketa 

informasi publik. 

Sebagian capaian indikator merupakan pencapaian 

tahun 2018. Namun terdapat sebagian yang merupakan 

pencapaian tahun 2019. Hal ini disebabkan karena alasan 

teknis ketersediaan data serta siklus publikasi data dari 

pemerintah yang berbeda-beda. 

Satu hal penting dari berbagai pencapaian tersebut 

adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah secara 

optimal mampu mendorong perbaikan tata kelola dan 

pelayanan publik. Hal ini tercermin dari sebagian besar 

indikator yang berstatus mencapai target atau membaik 

berhubungan dengan tata kelola dan pelayanan seperti 

opini WTP, indeks reformasi birokrasi, indeks kepuasan 

masyarakat hingga layanan administrasi kependudukan. 

Sementara itu untuk aspek keamanan dan ketertiban 

umum memang masih diperlukan perhatian khusus. 

Koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dan pemerintah pusat sebaiknya terus dioptimalkan, 

mengingat urusan keamanan memang lebih banyak 

menjadi kewenangan pusat. 

Penguatan pada pengarusutamaan gender serta 

perlindungan perempuan dan anak di Provinsi DKI 

Jakarta juga harus terus dioptimalkan. Sejauh ini telah 

dilakukan beberapa terobosan yang cukup baik, seperti 

Jakarta Aman, rumah aman, hingga kampanye di ruang-

ruang publik terkait dengan kekerasan seksual, termasuk 

di transportasi publik. Seluruh upaya dan inovasi tersebut 

harus terus diperkuat serta diperluas cakupannya, 

terutama memastikan kelompok perempuan yang rentan, 

seperti perempuan lanjut usia, miskin dan sebagainya 

dapat keleluasaan akses. 
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Serangkaian tantangan yang dihadapi Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta harus dijawab dengan kebijakan 

dan strategi yang tepat. Pada sisi yang lain, optimalisasi 

akses ke pelayanan publik, khususnya bagi kelompok 

rentan (di antaranya anak, penyandang disabilitas, dan 

Lansia), perlu terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai pemangku 

kepentingan. 

Pembangunan di Provinsi DKI Jakarta sebaiknya selaras 

dengan seluruh upaya pembangunan manusia. Salah 

satu aspek yang perlu menjadi fokus di antaranya 

perubahan perilaku masyarakat (behavioral change)-

menciptakan manusia yang lebih berdaya dan optimal 

dalam memfungsikan dirinya baik sebagai individu 

maupun sebagai bagian dari masyarakat. Keterlibatan 

dari akademisi dan praktisi perilaku (behavioural scientist 

and practitioner) dalam perencanaan dan implementasi 

pembangunan menjadi penting untuk mendukung 

internalisasi fokus tersebut dalam program dan kegiatan. 

Kunjungan-kunjungan kerja yang relevan dengan outcome 

yang terukur ke Pemerintah Provinsi lain, maupun 

Pemerintah Provinsi di negara lain juga sebaiknya 

dilakukan. Tujuannya tentu saja belajar praktik baik dari 

provinsi-provinsi lain, sekaligus mencari mekanisme dan 

strategi implementasi yang lebih baik dan sesuai dengan 

karakteristik megapolitan seperti Provinsi DKI Jakarta. 

Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat menaruh 

perhatian pada optimasi fungsi dan peran Jakarta 

Investment Centre (JIC). JIC sendiri merupakan salah satu 

penerapan dari pilar smart economy untuk memajukan 

iklim perekonomian di ibukota. Melalui JIC, para investor 

dapat berinvestasi melalui layanan sistem satu pintu.

Melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan 

kemudahan akses dalam perizinan diharapkan mampu 

menarik minat lebih banyak investor ke Jakarta. 

Peningkatan investasi tersebut pada akhirnya juga 

akan berefek domino terhadap penciptaan lapangan 

kerja baru sehingga akan menambah jumlah pekerja 

formal. Selain itu, potensi investasi juga dapat diarahkan 

untuk masuk ke sektor pariwisata sehingga dapat 

membantu peningkatan kualitas dan kuantitas wisatawan 

mancanegara maupun domestik. 

Pada indikator SAKIP dibutuhkan perumusan sistem 

dan mekanisme tentang evaluasi internal secara 

inklusif. Keterlibatan secara aktif oleh seluruh staf di 

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik melalui 

pendekatan terbuka maupun tertutup (anonim) untuk 

memberikan masukan, saran dan kritik bagi institusi dan/

atau atasannya perlu dioptimalkan. Dukungan regulasi 

dan mekanisme yang jelas terkait dengan evaluasi 

internal tersebut perlu dipersiapkan. Secara teoritik, 

terdapat beberapa konsep evaluasi kinerja organisasi 

yang selaras dengan prinsip inklusivitas dalam TPB/

SDGs, seperti evaluasi 360 derajat. 

Akses disabilitas, terutama dalam hak-hak politik 

dapat ditingkatkan melalui optimalisasi teknologi 

informasi, salah satunya penerapan e-voting. Hal ini 

potensial menjadi kebijakan afirmatif bagi penyandang 

disabilitas terutama memberikan kemudahan akses 

saat menggunakan hak memilih dan dipilih dalam 

pemilu. Namun dibutuhkan koordinasi dengan KPU dan 
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pemerintah pusat, karena porsi kewenangan Pemilu 

berada di tangan pemerintah pusat. Selain itu kebijakan 

konvensional memperluas penyediaan akses penyandang 

disabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

harus terus digencarkan. 

Bagi pencatatan kelahiran, telah ada inovasi melalui 

SI DUKUN 3 in 1 terutama untuk pencatatan kelahiran 

sebelum 60 hari. Namun, masih dibutuhkan inovasi 

bagi pencatatan kelahiran setelah lewat masa 60 hari, 

terutama bagi masyarakat berpendapatan 40% terendah. 

Untuk mendukung perluasan kepemilikan dokumen 

kependudukan, dibutuhkan prosedur operasional 

administrasi kependudukan yang mudah, transparan, 

dan terintegrasi, seperti layanan jemput dokumen oleh 

Unit Pelaksana PTSP yang bekerjasama dengan Satuan 

Pelaksana Kependudukan di level Kelurahan. Pada sisi 

yang lain, kolaborasi dengan kelembagaan masyarakat 

di tingkat lokal (misalnya: Dasawisma) juga sangat 

diperlukan. Serangkaian upaya tersebut diharapkan 

dapat meminimalisir biaya transaksi dan meningkatkan 

cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, 

khususnya bagi masyarakat berpendapatan 40% 

terendah di Provinsi DKI Jakarta. 

Secara internal, proses pengarusutamaan TPB/SDGs 

sebaiknya dilakukan percepatan, mengingat selama 

tahun 2019 persoalan masih minimnya kesadaran dari 

pemangku kepentingan akan agenda pembangunan global 

2030 menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian. 

Hal lain yang penting untuk dilakukan dalam rangka 

mengakselerasi pencapaian TPB/SDGs yakni melalui 

integrasi pencapaian target setiap indikator dengan 

penilaian kinerja dari pemangku kepentingan, khususnya 

OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Pengarusutamaan TPB/SDGs harus dapat dilakukan 

hingga level kegiatan pemerintah dan nonpemerintah. 

Sehingga percepatan pencapaian TPB/SDGs dapat 

dilakukan. Indikator RAD TPB/SDGs dan tujuan-tujuan 

TPB/SDGs hendaknya dapat masuk menjadi salah satu 

prioritas utama dalam penyusunan RKPD 2021 dan 

tahun-tahun setelahnya. Penyelarasan Tujuan SDGs 

juga dapat dilakukan dengan Kegiatan Strategis Daerah 

(KSD), karena pada dasarnya semua KSD yang berjumlah 

73 kegiatan bersinggungan dengan semua Tujuan 

TPB/SDGs. Hal ini akan memperkaya KSD dengan 

pendekatan TPB/SDGs yang berprinsip berkelanjutan, 

universal dan “no one left behind”. 

Pada kegiatan nonpemerintah, hendaknya akademisi 

dan pakar lebih banyak dilibatkan lagi, baik dalam hal 

penelitian bersama, publikasi ilmiah ataupun ikut serta 

dalam memberikan masukan terhadap arah kebijakan 

yang lebih ramah lingkungan. Organisasi masyarakat sipil 

dan Media; serta Filantropi dan bisnis juga diharapkan 

dapat berperan aktif dalam sinergi pembangunan 

bersama. Perlu dibuat pertemuan rutin forum lintas sektor 

per tujuan untuk mengakselerasi pencapaian TPB/SDGs 

di Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi ini perlu dilakukan 

untuk memastikan setiap tujuan mendapatkan perhatian 

dan pada akhirnya akan dapat ditentukan bentuk 

intervensi kegiatan atau kebijakan apa yang tepat untuk 

Tujuan TPB/SDGs terkait. 

Pengukuran kinerja dengan output dan outcome juga 

sebaiknya mulai dirumuskan. Untuk pengukuran outcome 

dapat dibantu oleh tenaga ahli khusus yang nanti akan 

secara rutin mengukur capaian kinerja utama di setiap 

instansi. Melalui pengukuran outcome, diharapkan 

masing-masing instansi akan mengetahui bahwa 

kinerjanya telah membawa dampak yang signifikan bagi 

masyarakat. Tentu ini dapat menjadi materi publikasi 

secara luas, selain itu juga secara organisasi dapat 

menjadi prestasi dan meningkatkan semangat kerja. 

Sistem ini dapat diintegrasikan dalam LAKIP. 

Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada masalah 
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ketersediaan data. Sebanyak 33 (13,04%) dari total 

253 indikator yang terdapat di dalam RAD TPB/SDGs 

belum dapat diidentifikasi pencapaiannya di tahun 2018 

dan/atau 2019. Saat ini, seluruh indikator TPB/SDGs 

telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pengumpulan dan Pertukaran Data 

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Gubernur tersebut 

mengamanatkan seluruh indikator yang tercantum di 

dalamnya untuk dipantau secara berkala. Pelatihan 

dan pemahaman terhadap metode pengukuran atau 

perhitungan indikator juga perlu dilakukan, sehingga OPD 

beserta wali data terkait dapat melakukan pengambilan, 

pengumpulan dan penghitungan secara akurat dan 

menggunakan metodologi yang konsisten. Salah 

satu kegiatan yang diusulkan adalah Data Discovery 

Workshop Plus (DDW+). 

Kegiatan DDW+ perlu dilakukan terhadap OPD kunci 

terkait setiap indikator-indikator di dalam TPB/SDGs. 

Kegiatan tersebut penting untuk menjaga konsistensi data 

dan metodologi evaluasi dan pelaporan yang sama untuk 

setiap indikator dari tahun ke tahun (hingga tahun 2030). 

DDW+ juga akan berisi penjelasan metadata indikator 

TPB/SDGs termasuk tujuan, manfaat serta pentingnya 

indikator tersebut terhadap kepentingan masyarakat. 

Hal ini penting dilakukan agar dalam tahap perencanaan 

kegiatan RKPD sudah dapat dilakukan pengarusutamaan 

tujuan TPB/SDGs. Rencana pengarusutamaan TPB/

SDGs ke dalam RKPD diharapkan mulai dilakukan pada 

RKPD tahun 2021. 

Pengarusutamaan indikator perlu dilakukan mulai dari 

level perencanaan. Banyak indikator yang belum terbiasa 

digunakan dalam dokumen perencanaan, baik RPJMD, 

Renstra, ataupun RKPD sehingga perlu upaya sosialisasi 

lebih gencar dalam mengarusutamakan Indikator RAD 

TPB/SDGs ke dalam kebijakan pembangunan Provinsi 

DKI Jakarta. 

Terkait dengan peran dari sektor nonpemerintah, upaya 

yang telah dilakukan saat ini yakni dengan memastikan 

sektor tersebut terlibat penuh dalam implementasi 

pengarusutamaan TPB/SDGs berbasis kawasan di 

wilayah pilot (pada tahun 2019 telah dicanangkan 

Kelurahan Kali Baru sebagai wilayah pilot). Selain itu, 

juga mengoptimalkan platform kolaborasi yang dimiliki 

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti Forum 

CSR atau forum sejenisnya  yang secara gradual 

diintegrasikan dengan platform dari TPB/SDGs. Hal ini 

penting dilaksanakan untuk memantau dan mengukur 

kontribusi-kontribusi dari masyarakat sipil, terutama 

mengakhiri praktik kolaborasi yang cenderung sektoral 

dan tumpang tindih. 

Akhir kata, berbagai upaya yang telah dan sedang 

dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan pihak-

pihak lainnya untuk mendorong dan mengakselerasi 

pencapaian TPB/SDGs harus terus dioptimalkan. 

Memperkuat kolaborasi dan membangun kesepahaman 

antaraktor secara lebih baik menjadi kunci keberhasilan 

DKI Jakarta ke depan. 
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