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Jendela
Mempertahankan Karakter Kampung

P

emerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hadir
untuk memenuhi kebutuhan warganya. Termasuk
kebutuhan hunian yang layak bagi warga yang tinggal di
kawasan perkampungan. Sejak tahun 2018, Pemprov DKI
Jakarta gencar melakukan penataan kampung di Jakarta.
Ada 21 kampung yang menjadi prioritas.
Pencanangan pembangunannya, telah dilakukan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sejumlah
wilayah Jakarta. Mulai dari Kampung Susun Kunir di
Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, Kampung Susun
Produktif Tumbuh di Cakung, Jakarta Timur, hingga
Kampung Tanah Merah di Jakarta Utara. Kampung
Susun Akuarium, Tahap I telah selesai pembangunannya.
Sejak Agustus 2021 lalu, warga sudah menempati rumah
barunya di Kampung Susun Akuarium.
Kampung Susun tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian layak, tapi juga
menciptakan ekosistem hunian dalam membangun masa depan warga. Karena
itu, pembangunan Kampung Susun melibatkan berbagai pihak agar sesuai dengan
kebutuhan warga yang menempatinya. Warga dapat mengusulkan dan mengajukan
desain hunian sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu, kelak mereka
akan tumbuh dan berkembang menjadi warga kota yang tetap mempertahankan
karakter kampung.*
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Menata Kampung
Kota Jakarta
Penataan kampung di Jakarta tidak hanya
soal penyediaan hunian, tapi juga membangun
komunitas perkampungan yang produktif.

K

ampung memiliki banyak makna. Mulai dari
sebagai kelompok rumah yang merupakan
bagian dari kota, kesatuan administrasi terkecil
yang menempati wilayah tertentu, hingga merujuk
pada keterbelakangan, serta sesuatu yang belum
modern dan kolot.
Keberadaan kampung sendiri tidak bisa dipisahkan
dari budaya Indonesia. Ilmuwan dan psikologi sosial
asal Inggris, John Charles Tuner dalam bukunya,
Housing by People menyebut, kampung sebagai
bentuk pemukiman yang unik dan merupakan
lingkungan tradisional khas Indonesia. Kampung
biasanya ditandai dengan ciri kehidupan yang
terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat,
gotong-royong, dan sebagainya.
Sayangnya, saat ini kampung kerap diidentikan
sebagai kawasan pemukiman yang kumuh, dengan
ketersediaan sarana umum yang buruk. Bahkan,
dalam buku Sejumlah Masalah Perkampungan Kota,
budayawan sekaligus arsitek, dan mantan Rektor
Universitas Diponegoro, Eko Budiharjo menulis,
kampung hampir pasti
daerah kumuh (slum
area). Terutama kampung-kampung ilegal yang
banyak bermunculan pada ruang-ruang marjinal
kota seperti tepian sungai, atau tanah-tanah milik
negara.
Keberadaan kampung-kampung kota di atas
merupakan fenomena yang banyak terjadi pada
kota-kota di negara berkembang, seperti Indonesia.
Salah satunya di Jakarta yang menjadi poros
urbanisasi.

Sarana
SaranaInformasi
InformasiPemerintah
PemerintahProvinsi
ProvinsiDKI
DKIJakarta
Jakarta

EDISI 11 TAHUN 2021

Pemprov
DKI Jakarta telah
menuntaskan pembangunan tahap I
Kampung Akuarium
di Penjaringan,
Jakarta Utara dan
sebanyak 107
Kepala Keluarga
(KK) telah
memiliki rumah
yang layak huni.

Foto
Safran H.
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Sejarah Panjang
Perkampungan di Jakarta memiliki sejarah yang
panjang. Di masa kolonial Belanda, Batavia
dibentuk dengan banyak area perkampungan
yang luas, untuk membedakan permukiman
bangsawan Belanda dan masyarakat biasa.
Salah satunya, Kampung Jawa di sekitar
kawasan Mangga Dua, Jakarta Barat.
Dikutip dari situs jakarta.go.id, Kampung Jawa
merupakan salah satu kampung tua di Jakarta.
Dahulu kampung tersebut adalah tempat
bermukim para prajurit Sultan Agung yang
memilih menetap pasca serangan ke Batavia
pada tahun 1628-1629. Warganya sangat
dicurigai dan dicap buruk oleh VOC kala itu. Pada
era 1960-an Jakarta juga dijuluki big village.
Melihat fakta tersebut, keberadaan kampung
kota yang kerap dilabeli buruk merupakan hal
yang tidak bisa dihindari dari Jakarta. Hanya
saja, citra yang selama ini melekat tentang
kampung kota yang kumuh dan jauh dari kata
layak, menjadi tantangan yang harus dibenahi
oleh Pemprov DKI Jakarta.
Tak bisa dipungkiri, kampung-kampung tersebut
merupakan bagian Jakarta. Keberadaannya
juga menjadi penyangga Ibu Kota. Kampungkampung
ini
biasanya
menjadi
tempat
bermukim para buruh, maupun pekerja, baik di
sektor formal maupun informal yang menjadi
salah satu faktor penggerak ekonomi Jakarta.
Merujuk hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 menunjukkan
bahwa, 445 (86%) rukun warga (RW) di Jakarta
masuk kategori kumuh dan 15 (3,37%) RW di
antaranya tergolong kumuh berat. Sebagian
tersebar di sejumlah kampung-kampung kota,
seperti Kampung Akuarium, Kampung Tanah
Merah, Kampung Kunir, Kampung Tongkol, dan
sebagainya.
Di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,
kampung-kampung kumuh tersebut dibenahi.
Saat pencanangan pembangunan Kampung
Susun Akuarium tahun lalu, Anies mengatakan,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap
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mengadopsi istilah kampung. “Yang kita
tiadakan kumuhnya. Tapi kampungnya terus
berkembang
untuk
menemukan
formatformat baru, dan warganya bisa merasakan
kebahagian di kampung-kampung di Jakarta,”
kata Anies saat itu.
Bersama Menata Kampung
Sejak 2018, Pemprov DKI Jakarta gencar menata
kampung-kampung
di
Jakarta.
Penataan
perkampungan bukan hanya soal akses jalan
saja, tetapi juga mencakup banyak hal, agar
Jakarta menjadi kota yang lebih baik dan layak
huni.
Melalui program Community Action Plan
(CAP) atau rencana aksi peningkatan kualitas
permukiman berbasis masyarakat, warga
dilibatkan dalam penataan kampung mereka.
Setidaknya ada 21 kampung yang menjadi
prioritas penataan. Salah satunya, yang sudah
selesai dibangun adalah Kampung Susun
Akuarium Tahap I di Jakarta Utara.
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“Yang kita tiadakan adalah kumuhnya,
kampungnya terus berkembang untuk
menemukan format-format baru, dan
warganya bisa merasakan kebahagian
di kampung-kampung di Jakarta.
Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta

LAPORAN UTAMA

Penataan Kampung Akuarium mengakomodir
kebutuhan warga yang diaplikasikan dalam
rancang bangunan Kampung Susun Akuarium
oleh para kolaborator. Sehingga mereka tidak
hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga
lingkungan yang baik untuk menumbuhkan
generasi-generasi unggul di masa depan. Saat
ini sudah ada 107 Kepala Keluarga (KK) yang
menempati Kampung Susun Akuarium.
Pada 2021, Pemprov DKI Jakarta kembali menata
Kampung Tanah Merah, Kampung Bukit Duri,
dan Kampung Kunir di Pinangsia, Jakarta
Barat. Sama seperti Kampung Susun Akuarium,
penataan Kampung Kunir dilakukan
melalui pendekatan CAP dengan
membangun Kampung Susun
yang diperuntukan bagi 33
Kartu Keluarga (KK).
“Penataan
Kampung
Kunir
tidak
hanya
mendirikan
bangunan
kampung
susun,
tapi
membangun komunitas
p e r k a m p u n g a n
yang
produktif
dan
menghasilkan
sesuatu,”
kata Anies saat peresmian
pembangunan
Kampung
Susun Kunir, Oktober lalu.
Kampung Susun Kunir nantinya
dilengkapi
berbagai
sarana
dan
prasarana pendukung, seperti ruang usaha
warga, area komunal, serta galeri sejarah, dan
area pajang atau display situs arkeologi berupa
penanda jejak tembok Kota Tua. “Artinya,
ada interaksi lebih dari sekadar bertemu,
tetapi rumah sebagai tempat yang produktif,
lingkungan yang bisa menghasilkan sesuatu,”
ujar Anies.
Selain CAP, sebagai bagian dari upaya pelibatan
warga, program penataan kampung kota juga
membuka kesempatan bagi siapa saja yang
ingin terlibat. Mereka yang tertarik, tidak harus
bermukim di sekitar kawasan perkampungan
yang akan ditata.
Melalui Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB)

99

Permukiman, warga DKI Jakarta bisa saling
bantu membantu untuk menata kampung
kota. Kegiatan kolaborasi dilaksanakan dengan
melibatkan banyak agregator seperti, Yayasan
Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Human Inisiative.
Anies mengatakan, KSBB dibuat karena Pemprov
DKI Jakarta ingin menyediakan wadah kepada
siapa saja yang tertarik untuk ikut terlibat dalam
penataan kota. Dia meyakini, ada banyak orang
yang ingin berbuat baik dan ikut membantu
dalam membangun DKI Jakarta, namun tidak
tahu harus bagaimana dan kepada siapa
melakukannya. “Melalui program KSBB, maka
semua tujuan baik tersebut akan bisa
terwujud,” kata Anies.
Adanya
KSBB,
menegaskan
bahwa Pemprov DKI Jakarta
akan terus melaksanakan
peningkatan
kualitas
pemukiman dan mengajak
semua pihak untuk ikut
terlibat. “Kehadiran KSBB
menjadi
penggerak
interaksi
antar
warga
Jakarta,” ujar Anies.
Anies menyebutkan, program
penataan Kampung Asuh
yang ada di Tanah Merah,
Jakarta Utara misalnya, bukan
sekedar pembangunan infrastruktur
saja yang akan terwujud, tapi juga
pembangunan ikatan emosional antar warga.
Dengan
begitu,
diharapkan
ada
upaya
penguatan persatuan antar warga yang ikut
terlibat di dalamnya.
“Rasa solidaritas, rasa saling menghormati, dan
menghargai itu akan muncul lewat program ini
dan akan menjelma sebagai ikhtiar mengurangi
ketimpangan sosial dan efek rasa dari
ketimpangan tersebut karena warganya saling
menolong dan saling support,” jelas Anies.
Sebagaimana
diketahui,
KSBB
Penataan
Permukiman
adalah
gerakan
bersama
untuk membantu sesama masyarakat untuk
peningkatan
kualitas
permukiman.
KSBB
Permukiman menyasar 200 RW kumuh yang
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Kampung Tanah
Merah, di
Kecamatan Koja,
Jakarta Utara,
menjadi salah satu
kampung yang
menjadi prioritas
Pemprov DKI
Jakarta untuk
ditata ulang.

Foto
Safran H.

menjadi target Pemprov DKI Jakarta pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah 2017-2022 serta 21 kampung prioritas.

di Indonesia. “Peran strategis yang diemban DKI
Jakarta tersebut membuat arus urbanisasi sulit
dibendung,” kata Riza.

Sepanjang 2018 hingga 2020, kolaborasi ini telah
melakukan penataan setidaknya di 78 RW. Pada
pelaksanaannya, ada tiga jenis paket KSBB
yang bisa dipilih oleh kontributor berdasarkan
estimasi biaya dan item pekerjaan. Selain paket
penataan RW utama, masih ada paket penataan
RW lengkap, dan paket penataan RW bersama.
Ketiganya bisa dipilih oleh kontributor dengan
mengakses langsung situs corona.jakarta.go.id/
id/ksbb-permukiman.

Di sisi lain, bertambahnya penduduk, membuat
Pemprov DKI Jakarta juga harus dapat
menyediakan hunian yang layak bagi mereka.
Karena itu, kata Riza, Pemprov DKI Jakarta
menyusun
strategi
perencanaan
untuk
melaksanakan penataan tata ruang yang bisa
menyasar kepada semua kalangan yang ada
di Ibu Kota. “Masyarakat pun turut dilibatkan
dalam semua tahapan pembangunan, mulai
dari perencanaan hingga pengawasan,” ujar
Riza.

Banyak Tantangan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza
Patria mengakui, ada banyak tantangan
dan masalah yang harus dihadapi dalam
penataan pemukiman di Jakarta. Adanya
tantangan itu karena Jakarta merupakan pusat
pemerintahan sekaligus pusat ekonomi terbesar
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Baginya, keterlibatan masyarakat juga termasuk
untuk memberikan kesempatan kepada mereka
untuk bisa memberikan evaluasi dan kritik
kepada Pemprov DKI Jakarta. “Prinsipnya, kita
ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang
lebih baik dalam semua aspek, termasuk tata
kotanya,” tegas Riza. sam/yen
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Direktur Eksekutif Rujak Center For Urban Studies
Elisa Sutanudjaya:

“Kami Memfasilitasi Warga
dalam Peningkatan Kapasitas”

P

emerintah Provinsi
(Pemprov) DKI
Jakarta
menggunakan pendekatan Community Action Plan
(CAP) dan Collaborative Implementation Program
(CIP) dalam penataan kampung di Jakarta. Tujuannya,
agar warga terlibat dalam membangun kampung
mereka sesuai dengan kebutuhannya. Seperti apa
pendekatannya? Berikut petikan wawancara JaKita
dengan Direktur Eksekutif Rujak Center For Urban
Studies, Elisa Sutanudjaya:

memfasilitasi dan mendampingi warga dalam
peningkatan kapasitas teknis dan penyusunan dokumen
perencanaan sebelum CAP resmi dimulai. Semua
kegiatan dilakukan dengan mandiri dan independen.

Seperti apa keterlibatan Rujak dalam program CAP?

Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan
sampai pada pelaksanaan penataan ini?

Sebelumnya, Rujak dan Urban Poor Consorstium
memberikan masukan kepada Bappeda terkait
penyusunan Pergub No. 90 tahun 2018 yang menjadi
dasar hukum pelaksanaan Community Action Plan
(CAP). Sebelum program pendekatan CAP resmi
dimulai, Rujak juga menjadi pendamping teknis
secara mandiri dan independen pada 9 kampung yang
menjadi prioritas DKI Jakarta.

Apa yang dimaksud dengan CAP?

Community Action Plan (CAP) merupakan rencana aksi
peningkatan kualitas permukiman berbasis masyarakat.

Pelaksanaan dan penyusunan itu dilakukan melalui
tahapan-tahapan, seperti persiapan, kemudian
survei, identifikasi masalah dan kebutuhan warga,
penyusunan data dan fakta, analisis, penyusunan
konsep penanganan sampai penyusunan rencana
aksi, termasuk penyusunan Detail Engineering Design
(DED).

Kampung mana saja?

Setelah pelaksanaan CAP, apa langkah berikutnya?

Rujak terlibat secara mandiri dan independen di
beberapa kampung. Salah satunya di Kampung
Susun Akuarium. Saat ini yang sedang berjalan,
perbaikan kampung di Marlina melalui koperasi
serta memanfaatkan dana hibah dari Asian Coalition
for Housing Rights. Kami juga mendampingi
pembangunan
Gang Lengkong di Semper dan
kampung di Muara Angke.

Setelah CAP, terbitlah Collaborative Implementation
Program (CIP) yang merupakan langkah lanjutan untuk
merealisasikan konsep CAP. Pada proses ini, warga
menjadi pelaku aktif kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi,
dan fisik lingkungan. Diharapkan warga ikut berperan
aktif untuk membentuk lingkungan yang lebih baik dan
Pemprov DKI Jakarta dapat membuat kebijakan yang
sesuai dengan kebutuhan warganya.*

Apa tujuan pendampingan di 9 kampung tersebut?
Kami melakukan pendampingan ini bertujuan untuk
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Pencanangan
pembangunan
Kampung Susun
Kunir
ditandai dengan
peletakan batu
pertama dan
pemindahan pasir
di lokasi
pembangunan.

Rumah Layak Huni
di Kampung Susun

Foto

Dharma W.

Konsep pembangunan Kampung Susun melibatkan
berbagai pihak agar rancangannya sesuai dengan
kebutuhan warga yang akan menempatinya.
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S

enyum sumringah terpancar di wajah
warga Kampung Kunir, Tamansari, Jakarta
Barat.
Penantian
panjangnya
untuk
memiliki tempat tinggal yang layak, bakal
membuahkan hasil. Bila tak ada aral melintang,
pada Agustus 2022 nanti, sebanyak 33 Kepala
Keluarga, akan menempati rumah baru di
Kampung Susun Kunir.
Pencanangan pembangunan Kampung Susun
Kunir telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan, pada 14 Oktober 2021 lalu.
Peresmiannya ditandai dengan peletakan
batu pertama dan pemindahan pasir di lokasi
pembangunan. Pembangunannya dilaksanakan
oleh PT Karya Bangun, melalui dana konversi
kewajiban pembiayaan pembangunan rumah
susun sederhana pemegang Izin Pemanfaatan
Ruang.
Kampung Susun Kunir akan dibangun di atas
lahan seluas 860 meter persegi. Bangunannya
empat lantai, terdiri dari 33 unit hunian dan
sarana dan prasarana pendukung. Mulai dari
ruang usaha warga, area komunal, hingga
galeri sejarah dan area display situs arkeologi
berupa penanda jejak tembok Kota Tua.
Saat pencanangan Kampung Susun Kunir, Anies
Baswedan menekankan bahwa pemerintah
melindungi
kepentingan
dan
kebutuhan
warganya dalam hal apapun. Demikian pula
disaat ada pekerjaan yang harus dituntaskan
pemerintah, ada keadilan yang dirasakan
warga dari pekerjaan itu. “Saat ini yang kita
kerjakan adalah memastikan keadilan hadir,
memastikan perlindungan diberikan, dan
memastikan warga mendapatkan hak untuk
memiliki permukiman yang layak,” ujar Anies.
Menurut Anies tujuan pembangunan Kampung
Susun Kunir tidak hanya memenuhi kebutuhan
hunian layak, tapi juga menciptakan ekosistem
hunian dalam membangun masa depan
warga. Karena itu, konsep pembangunan
Kampung Susun melibatkan berbagai pihak
agar rancangannya sesuai dengan kebutuhan
warga yang akan menempati. “Konsep yang
diusung, bukan sekadar rumah untuk tiap
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Pembangunan
Kampung Susun
Kunir, di Tamansari,
Jakarta Barat tidak
hanya memenuhi
kebutuhan hunian
yang layak, tapi
juga menciptakan
ekosistem hunian
yang sesuai
kebutuhan warga
di Kampung Kunir.

Foto
Dharma W.

keluarga, tetapi berkonsep kampung,” kata
Anies.
Kampung menurut Anies merupakan sebuah
komunitas yang bukan sekadar bangunan,
melainkan adanya interaksi yang membuat
sebuah komunitas menjadi hidup dan unik.
“Konsep kampungnya dipertahankan dengan
rancangan yang sesuai,” ujarnya.
Anies berterima kasih kepada tim yang sudah
merancang Kampung Susun ini sesuai dengan
setting lokasinya. Di samping sungai, ada
ruang bersama yang cukup luas. Sementara,
di lantai dasar ada ruang interaksi. “Itu semua
akan menjaga situasi kampung dalam sebuah
rumah susun,” papar Anies.
Nantinya, kata Anies pengelolaan Kampung
Susun
Kunir
setelah
ditempati
akan
diserahkan kepada warga agar memudahkan
pengelolaannya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah
menuntaskan pembangunan Kampung Akuarium
di Penjaringan, Jakarta Utara. “Kita ingin
merasakan hal yang sama untuk warga
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Kampung Kunir. “Insya Allah, Bapak atau Ibu
sekalian segera akan bisa tinggal di rumah
yang layak di tempat ini pada Agustus tahun
depan,” tambah Anies.
Partisipasi Masyarakat
Kepala
Dinas
Perumahan
Rakyat
dan
Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta,
Sarjoko menambahkan, penataan Kampung
Kunir merupakan kolaborasi Pemprov DKI
Jakarta dengan warga. Karena itu, dalam
pembangunannya
melibatkan
partisipasi
masyarakat. “Warga dapat mengusulkan dan
mengajukan desain hunian sesuai dengan
kebutuhan mereka,” katanya.
Sedangkan desain kampungnya merupakan
hasil perencanaan bersama dengan konsep
hunian berciri kampung dan diusahakan
untuk selaras dengan kehidupan sosial dan
lingkungan sekitar. “Saat ini tengah dilakukan
pembangunannya,” ujar Sarjoko.
Sarjoko menyebutkan pembangunan Kampung
Susun
Kunir
melibatkan
banyak
pihak.
Salah satunya, Architecture Sans Frontieres
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Indonesia (ASF) yang membantu warga dalam
pendampingan, mulai dari perencanaan,
pembangunan, hingga menempati hunian
nantinya.
Arsitek ASF Kamil Muhammad mengungkapkan,
keterlibatannya dalam pembangunan Kampung
Susun Kunir diharapkan membawa kebaikan
bagi warga kampung dan lingkungan sekitar.
Kerjasama yang digagas Pemprov DKI Jakarta
ini menjadi harapan bagi warga kampung
untuk bisa menatap masa depan yang jauh
lebih baik. “Kami berharap warga yang tinggal
di perkampungan bisa menjadi bagian dari
kota Jakarta,” katanya.
Karena itu dalam melakukan pendampingan
ke warga, ASF memberi ruang gerak sebebasbebasnya kepada warga Kampung Kunir
untuk menentukan hunian yang cocok bagi
mereka. Mulai dari desain lantainya, luasnya,
hingga adanya tempat usaha warga. “Kita
mengakomodirnya dan menuangkan dalam
bentuk desain. Kita buat prototype-nya, apakah
sudah sesuai keinginan warga,” ujar Kamil
kepada JaKita.
Pembangunan Kampung Susun merupakan
salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk
memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi
warganya. Sejak 2018 lalu, Pemprov DKI Jakarta
melakukan
penataan
kampung-kampung
di Jakarta. Mulai dari sekadar perbaikan
lingkungan, penataan sebagian kampung,
hingga dibangun baru agar menjadi layak
sebagai hunian pemukiman.
Tidak hanya Kampung Kunir yang ditata. Ada
banyak kampung lain yang akan dibangun
Pemprov DKI Jakarta. Setidaknya, ada 21
kampung yang menjadi prioritas. Seperti
Kampung Lodan, Kampung Tongkol, Kampung
Krapu, Kampung Muka, Kampung Walang, dan
Kampung Akuarium. Selain itu ada Kampung
Marlina, Kampung Elektro, Kampung Gedong
Pompa, Kampung Kerang Ijo, Kampung Baru
Tembok Bolong, dan Kampung Blok Empang.
Lalu ada Kampung Tanah Merah, Kelapa Gading
Barat (Jakarta Utara), Kampung Prumpung,
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Jatinegara (Jakarta Timur), di Kebon Jeruk
Jakarta Barat ada Kampung Rawa Barat,
Kampung Rawa Timur, dan Kampung Guji Baru.
Ada juga Kampung Baru, Kebayoran Lama
(Jakarta Selatan) dan Kampung Kunir, Taman
Sari, Kampung Kali Apuran, Cengkareng, dan
Kampung Sekretaris Grogol yang semuanya di
Jakarta Barat.
Penetapan lokasi kampung yang akan ditata
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 878
tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan
Penataan Kampung dan Masyarakat. Dalam
SK itu, koordinasi penataan kampung dipimpin
oleh Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI
Jakarta bertugas menyiapkan buku panduan
CAP, menyusun Detail Engineering Design (DED),
dan menyiapkan shelter di kawasan kampung.
Menariknya, penataan ulang kampung tidak
seragam untuk semua kampung. Setiap
kampung memiliki karakter yang berbedabeda. Pembangunannya juga melibatkan
warga agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan
warga di kampung tersebut.
Hingga kini sudah banyak kampung di Jakarta
yang ditata ulang. Selain Kampung Akuarium
dan Kampung Kunir, juga ada Kampung Produktif
Tumbuh Cakung, di Kelurahan Jatinegara,
Jakarta Timur yang diperuntukan bagi warga
Bukit Duri yang menjadi korban penggusuran
tahun 2016 lalu. Pembangunan Kampung
Produktif Tumbuh Cakung ditargetkan kelar
pada Maret 2022. Pemukiman ini juga dilengkapi
dengan beberapa fasilitas. Mulai dari tempat
ramah anak, rumah serbaguna, koperasi hingga
lokasi khusus untuk berwirausaha.
Pemprov DKI Jakarta juga menata infrastruktur
di kawasan Kampung Tanah Merah, Jakarta
Utara. Mulai dari pembangunan saluran
air, drainase, jalan, hingga pembangunan
jembatan Kali Batik. Selain itu Pemprov DKI
Jakarta melakukan penataan kampung Kerapu,
Lodan, Jakarta Utara. Penataan kampung juga
dilakukan di Kampung Elektro di Muara Baru,
Penjaringan, Jakarta Utara.
					
sya/bam
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Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Sarjoko:

“Penataan
Kampung Sesuai
Kebutuhan Warga”

H

pembayaran
unian yang
melalui
layak badan
menjadiswasta
dambaan
di bawah
setiap
PT JakLingko
warga Ibu Indonesia
Kota. Karenanya,
yang merupakan
Pemerintah
up
gabungan
Provinsidari
(Pemprov)
seluruh DKI
operator
Jakarta berupaya
angkotan
umum mewujudkan
untuk
massal di seluruh
kebutuhan
Jakarta.
tempat
Ada
tinggal
MRT,
Transjakarta.,
yang
layak bagi
PT KAI,warganya.
dan PT MITJ
Salah
yang satunya,
menjadi
shareholder
dengan
melakukan
.(pemegang
penataan
saham).
di 21 Tujuannya
kampung
agar JakLingko
prioritas.
Bagaimana
ini mampu
konsep mengintegrasikan
dan pelaksanaan
sistem pembayaran
penataan
kampung di termasuk
Jakarta ini?
penetapan
Berikut
tarifnya. wawancara
petikan
Itu sudah disiapkan
Kepala Dinas
dan diluncurkan
Perumahan
kemarin.dan
Rakyat
JadiKawasan
ada satu Pemukiman
kartu yang bisa
DKI Jakarta
dipakai
oleh beberapa
Sarjoko
dengan redaksi
moda JaKita:
transportasi sekaligus
yakni Transjakarta, MRT, LRT, KRL. Satu kartu atau
Seperti
aplikasi super
apa konsep
apps JakLingko
yang diterapkan
ini memudahkan
dalam
penataan
mobilitas masyarakat.
kampung di Jakarta?
Penataan
Apakah sudah
kampung
ada hitungannya
ini kolaborasi
berapa
pemerintah
jumlah
dan
peningkatan
warga. Karena
penumpang
itu masyarakat
dengan integrasi
harus
berperan
pembayaran
aktif.
ini?
Melalui pendampingan, warga
mengusulkan dan mengajukan desain hunian
sesuai
Ada kajian
dengan
detil yang
kebutuhan
terkait jumlah
mereka.
penumpang
Konsep
ini
pengguna
disebut moda
Community
transportasi
Actiondengan
Plan (CAP)
integrasi
dan
Collaborative
layanan tiket ini.Implementation
Termasuk denganPlan
penetapan
(CIP).
Dengan
tarifnya. pendekatan
Tapi masih berlangsung
ini akan diketahui
mengingat
apa
keinginan
pelaksanaan
warga
integrasi
terhadap
pembayaran
hunian mereka.
dan tarifnya
juga belum ditetapkan. Jadi nanti bisa diketahui
Bagaimana
berapa jumlah
desain
peningkatan
kampung susun?
penumpangnya.
(irw/sya)
Desain kampung susun merupakan hasil
perencanaan bersama dengan konsep hunian
berciri kampung. Diusahakan untuk selaras
dengan kehidupan sosial dan lingkungan sekitar.
Apakah setiap kampung konsep
dan penataannya sama?
Kalau konsep sama, pendekatannya dengan CAP
dan CIP. Tapi penataannya disesuaikan tipologi
masing-masing kampung dan kebutuhan
warganya. Apa yang menjadi kebutuhan
warga dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
Sedangkan sarana prasarananya berkoordinasi
dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman.
Bagaimana mekanisme penataannya?
Ada dua yang dilakukan. Pertama, perbaikan
Hunian yang sudah ada, perbaikan jalan,
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pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan
misalnya
saluran
air,
fasilitas
umum,
lingkungannya dan lainnya. Kedua, penyediaan
hunian baru baik di lokasi kampung yang sama
atau di tempat lain (relokasi) yang sudah
disediakan pemerintah. Seperti warga di Bukit
Duri Jakarta Selatan kita sediakan hunian di
Kampung Susun Cakung, Jakarta Timur.

responsif ini salah satu cara kita menghormati
cagar budaya dan konteks Kota Tua Jakarta
dengan memberi ruang dan menjaga jejak
sejarah berupa situs arkeologi pada area rusun.
Nanti ada 4 lantai lengkap dengan ruang usaha
publik, area komunal, galeri sejarah dan area
situs arkeologi berupa penanda jejak tembok
kota tua.

Sejak kapan penataan kampung itu dilakukan?

Bagaimana dengan pengelolaan
kampung susun?

Kita sudah lakukan sejak 2018. Ada yang hanya
perbaikan lingkungan saja, penataan sebagian
kampung, dan ada yang dibangun baru agar
menjadi layak sebagai hunian pemukiman.
Hingga saat ini
berapa kampung
yang sudah ditata?
Sudah
banyak.
Ada
Kampung Lodan, Elektro,
Bukit Duri, Tanah Merah,
Kampung
Produktif
Cakung, Akuarium, Kunir
dan ada beberapa lagi.
Jadi kita bukan hanya baru
menuntaskan Akuarium dan
Kunir saja.
Bagaimana untuk Kampung Kunir?
Ya, ini salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta.
Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun
2018 dan Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018,
pemukiman di Jalan Kunir ini akan dibangun
kampung susun dengan penataan kolaboratif
lewat CAP antara Pemprov DKI dan warga
kampung serta melibatkan para ahli sebagai
pendamping warga dalam merencanakan
lingkungan pemukiman yang layak huni.
Bagaimana dengan perencanaannya?
Perencanaan sangat partisipatif dan menghasilkan
prinsip desain kampung susun yang ASRI yakni
Adaptif, Sehat, Responsif, dan Inklusif. Prinsip

Pengelolaan kampung susun berada di tangan
warga lewat koperasi. Pemprov DKI Jakarta
mendorong pemberdayaan koperasi untuk
pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas
di kampung tersebut.
Kapan target
penataan kampung selesai?
Targetnya selesai tahun 2022.
Pembangunan
Kampung
Kunir harus rampung pada
Agustus
2022.
Sedangkan
Kampung Akuarium saat ini
sudah rampung tahap I dan
tahun depan semua terpenuhi.
Setelah Kampung Kunir,
di mana target penataan kampung
berikutnya?
Kita menyiapkan hunian di Jalan Tongkol, Jakarta
Utara. Saat ini sedang sayembara desain.
Sayembara ini dimaksudkan untuk mencari
gagasan pembangunan kampung susun yang
bisa beradaptasi dengan konsep kawasan Kota
Tua. Di kampung Tongkol nanti akan ada stock
housing (stok rumah) untuk warga yang tak bisa
pertahankan rumahnya.
						

						 sya
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A.

PENATAAN KAMPUNG YANG
SUDAH BERJALAN
1. Kampung Susun Akuarium
Lokasi : Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan,
Penjaringan, Jakarta Utara.
Rencana bangunan total : 5 blok dengan 241 unit
hunian bertipe 36
Tahap 1 : 2 Blok dengan 107 unit hunian, 3 kios,
dan ruang galeri.
Pembangunan tahap 1 dimulai 17 Agustus 2020
Serah terima bangunan tahap 1 pada 17 Agustus
2021
Luas area kampung susun: 10.575 meter persegi
Kolaborator yang terlibat: Rujak Center for Urban
Studies, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK)
Sistem pengelolaan: Koperasi Akuarium Bangkit
Mandiri

2. Kampung Susun Produksif Tumbuh
Lokasi : Cakung, Jakarta Timur
Diperuntukan untuk warga penggusuran Bukit Duri,
Jakarta Selatan
Kampung susun dirancang untuk 79 subjek hukum,
terdiri dari 75 warga dan 4 badan hukum
(1 yayasan, 1 koperasi, dan 2 sanggar kegiatan sosial
dan pemberdayaan ekonomi warga)
Kolaborator : Koperasi Pawang Sejahtera, Yayasan
Ciliwung, dan Studio Akanoma.

3. Kampung Susun Kunir
Lokasi : Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat
Model bangunan : rumah susun empat lantai
Diperuntukan untuk 33 Kepala Keluarga (KK)
Model pendekatan : CAP
Pembangunan dimulai 14 Oktober 2021
Pembangunan diperkirakan selesai pada
Agustus 2022.
Fasilitas: ruang usaha, area komunal, galeri
penanda jejak Kota Tua.
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4. Kampung Tanah Merah
Lokasi :
Kampung Tanah Merah, Rawa Badak Selatan
dan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara
Wilayah penataan:
-RW 22 yang masuk Kelurahan Kelapa Gading
Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara
-RW 9 dan 10 di Kelurahan Rawa Badak Selatan,
Koja, Jakarta Utara
Penataan/perbaikan kampung meliputi :
-Penyerahan 68 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
-Peningkatan kualitas jalan dengan betonisasi
sepanjang 3,1 kilometer
-Peningkatan saluran dengan pemasangan saluran
-U-ditch beton
-Vertikal garden
-Enam Gapura
-Pipa air bersih PAM Jaya untuk 1.100 pelanggan
-Septic tank komunal
-Pembangunan Masjid Al Asyaroh di RW 10, Rawa
-Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara
-Kampung Asuh Yayasan Himmata
-Pembangunan Jembatan Betik yang
menghubungkan Kampung Tanah Merah
dengan Kelapa Gading Barat.
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B.

DAFTAR 21 KAMPUNG YANG DITATA
PEMPROV DKI JAKARTA

Jakarta Utara

.

1.Kampung Lodan, Pademangan
2.Kampung Tongkol, Pademangan
3.Kampung Krapu, Pademangan
4.Kampung Muka, Pademangan
5.Kampung Walang, Pademangan
6.Kampung Akuarium, Pademangan
7.Kampung Marlina, Penjaringan
8.Kampung Elektro, Penjaringan
9.Kampung Gedong Pompa, Penjaringan
10.Kampung Kerang Ijo, Penjaringan
11.Kampung Baru Tembok Bolong, Penjaringan
12.Kampung Blok Empang, Penjaringan
13.Kampung Tanah Merah, Kelapa Gading Barat
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7

9
11

4
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8

1

5
6

3

2
10

13
Jakarta Utara

18
Jakarta Barat
6
15

16

17
Jakarta TImur

Jakarta Selatan

14

Jakarta Timur
14. Kampung Prumpung, Jatinegara
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Jakarta Barat

Wilayah Jakarta Utara
Wilayah Jakarta Timur
Wilayah Jakarta Barat

15. Kampung Rawa Barat, Kebon Jeruk
16. Kampung Rawa Timur, Kebon Jeruk.
17. Kampung Guji Baru, Kebon Jeruk
18. Kampung Kunir, Taman Sari
19. Kampung Kali Apuran, Cengkareng
20.Kampung Sekretaris, Grogol

Jakarta Selatan

Wilayah Jakarta Selatan
21. Kampung Baru, Kel. Pondok Pinang
Sumber data : Diolah dari berbagai sumber
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Infografis: Tommy.K.R
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Kampung Susun
Kunir terdiri dari
33 unit hunian
yang dilengkapi
dengan sarana
dan prasarana
pendukung,
seperti ruang
usaha warga, area
komunal dan area
display situs
arkeologi.
.

Foto
Dharma W.

JALAN PANJANG DESAIN
KAMPUNG KUNIR
Desain Kampung Susun Kunir tidak saja mengakomodir
kebutuhan warga, tapi juga menjaga eksistensi cagar
budaya Kota Tua.
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P

embangunan
Kampung
Susun
Kunir
di Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat
melalui proses yang panjang. Mulai
dari tahap perencanaan hingga dimulainya
pembangunannya pada Oktober lalu. Berbagai
diskusi digelar, agar Kampung Susun Kunir tidak
hanya dapat menampung kebutuhan warga,
tapi juga selaras dengan Kota Tua Jakarta,
tempat kampung ini berdiri.
Koordinator Architecture Sans Frontieres (ASF)
Indonesia, Kamil Muhammad, memiliki peran
penting dalam mendesain Kampung Susun
Kunir. Arsitek dari ASF Indonesia itu sudah
terlibat mendampingi warga sejak awal. “Kami
mendampingi warga saat mereka masih tinggal
di shelter,” ujar Kamil ketika ditemui Jakita.
Menurut Kamil, diskusi dilakukan dengan warga
terkait persiapan penataan Kampung Kunir.
Berbagai isu dan kebutuhan warga dibahas.
Termasuk desain huniannya.
“Semangat
kolaborasi antara ASF bersama warga, telah
menumbuhkan antusias warga menyongsong
masa depan mereka,” katanya.
Kamil menceritakan, keterlibatan ASF Indonesia
berawal dari sebuah riset tentang penataan
kampung partisipatif di beberapa wilayah
Jakarta, salah satunya di Kampung Kunir.
Belakangan
diskusi
berkembang.
ASF
mendampingi warga dan berkonsolidasi dengan
Pemprov DKI. “Dari sana diusulkan alternatif
hunian,” ujar Kamil.
Menurut Kamil, ada sejumlah tahapan yang
harus dilalui, sebelum terwujud desain yang
kini siap dibangun. Diskusi rutin dilakukan
untuk membahas apa yang dibutuhkan warga
dan inovasi apa yang bisa diberikan ASF untuk
menjembatani kebutuhan mereka. “Ada rasa
memiliki dalam setiap detil desain hunian
Kampung Susun Kunir ini,” ujarnya.
Dalam proses desain huniannya juga ditentukan
bersama. “Kami tidak mendengarkan satu pihak
saja. Kami menyebutnya continuous feedback.
Setiap masukan berlanjut terus dinamis yang
dituangkan dalam desain bangunan,” terang
Kamil.
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Satu hal yang diperhatikan dalam pembuatan
desain hunian, yakni harus memperhatikan
aspek cagar budaya. Inovasi yang disuguhkan
harus bisa mengakomodir kebutuhan warga
sekaligus menjaga eksistensi cagar budaya
Kota Tua. “Itulah kenapa kita cukup kencang
membahas. Kita lakukan diskusi dengan warga
dengan melibatkan pihak yang berkompeten
agar kita tahu hunian seperti apa yang harus
dibangun jika berada di kawasan cagar budaya,”
jelas Kamil.
Hal ini dilakukan agar pasca terbangunnya
hunian kampung yang baru nanti terbangun
sebuah kontinuitas aktivitas yang sejalan
dengan pelestarian cagar budaya tersebut. “Kita
tidak ingin begitu sudah terbangun kampung
susun, mereka tempati lalu selesai. Tidak seperti
itu. Harus ada pengembangan kampung yang
guyub kehidupan sosial, dan ekonominya,”
tambah Kamil.
Selain itu, ekosistem lingkungan yang terbangun
nantinya juga harus dijaga, perawatan tanaman
dan penghijauannya. “Ini yang kita tekankan
saat menyusun desain hunian,” ujar Kamil.
Prinsip Hunian
Kamil menjelaskan, hunian Kampung Susun
Kunir nantinya akan mengandung prinsip ASRI
yakni, Adaptif, Sehat, Responsif, dan Inklusif.
Prinsip Adaptif tercermin dari tata letak ruangan
dalam unit hunian yang dapat menyesuaikan
kebutuhan penghuni.
Sedangkan
Responsif merupakan wujud
penghormatan kepada cagar budaya dan
konteks Kota Tua Jakarta dengan memberi
ruang dan menjaga jejak sejarah berupa
situs arkeologi pada area rusun. Sementara
prinsip Inklusif tercermin dari proses desain
yang melibatkan para calon penghuni yang
dilaksanakan secara kritis.
Kamil berharap setelah Kampung Susun Kunir
berdiri bisa dijaga kelestarian dan keasriannya.
“Saya ingin agar kampung-kampung di Jakarta
bukan sesuatu yang berjarak lagi. Kampung
harus jadi bagian dari kota,” ujar Kamil. sya
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Warga Kampung
Kunir diberi
kesempatan untuk
menyampaikan ide
dan gagasannya
tentang hunian
yang layak sesuai
kebutuhan
mereka.

Foto
Dharma W.

Menata Masa Depan
di Kampung Kunir
Warga Kampung Kunir, Taman Sari, Jakarta Barat bakal memiliki tempat tinggal
yang layak. Di Kampung Susun Kunir mereka menata masa depan.

P

eristiwa pahit itu masih teringat dibenak
Suswantoro. Rumahnya di Kampung Kunir,
Taman Sari, Jakarta Pusat diratakan
tanah, pada Mei 2015 silam. Kendaraan alat
berat meluluhlantahkan rumah peninggalan
orang tuanya itu. Kampung Kunir, yang berada
di bantaran anak sungai Ciliwung itu, digusur
karena adanya proyek pembangunan jalan
Inspeksi Sungai Anak Kali Ciliwung.
Warga korban penggusuran itu, disediakan

.
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tempat di Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara.
Tapi sayangnya, banyak warga yang enggan
pindah ke rumah vertikal itu. Biaya sewa rumah
susun, tidak terjangkau oleh kantong warga
Kampung Kunir. “Kalaupun ada yang pindah ke
Rusun, tidak bertahan lama,” ujar Suswantoro
ketika ditemui Jakita.
Menurut Suswantoro, warga korban gusuran
sebagian ada yang pulang kampung. Ada pula
yang memilih bertahan di bekas lahan rumahnya.

LAPORAN UTAMA

Tidak sedikit pula yang memilih pindah ke
tempat lain dengan mengontrak rumah. “Tapi
mereka masih suka datang, mengunjungi warga
yang masih bertahan,” ujarnya.
Suswantoro termasuk yang memilih bertahan
di Kampung Kunir. Ia enggan mengambil jatah
rumah susun di Marunda, Jakarta Utara. Baginya
biaya sewa Rusun terlalu berat. Apalagi ia tidak
memiliki penghasilan tetap. Bertahan menjadi
satu-satunya pilihan Suswantoro. “Saat itu hidup
sangat sulit. Saya sempat tidur di emperan
Rumah Toko (Ruko),” katanya mengenang
masa-masa pahit dalam hidupnya.
Belakangan, Suswantoro membangun bedeng
di atas lahan bekas rumahnya, sekadar tempat
berteduh keluarganya dari terik dan hujan. Untuk
menghidupi keluarganya, bersama istrinya
Wilastri, ia membuka warung kecil-kecilan. “Ini
salah satu perjuangan agar kampung kami
kembali,” ujarnya.
Penantian panjang Suswantoro untuk kembali
ke Kampung Kunir membuahkan hasil. Di era
pemerintahan Gubernur Anies Baswedan,
Pemerintah Provinsi (Pemprov ) DKI Jakarta
kembali menata Kampung Kunir. Di atas lahan
seluar 860 meter akan dibangun Kampung
Susun Kunir yang diperuntukkan bagi 33 Kepala
Keluarga, warga korban gusuran tahun 2015 lalu.
Pencanangan pembangunan Kampung Susun
Kunir sudah dilakukan Anies Baswedan pada
Oktober 2021 lalu. Sejak awal dicanangkan
pembangunan Kampung Susun, warga setempat
juga diberi kesempatan untuk menyampaikan
ide dan gagasannya tentang hunian yang
layak sesuai kebutuhan mereka. “Insya Allah,
pada Agustus 2022 nanti, warga Kampung Kunir
sudah bisa menempati rumah yang layak huni,”
ujar Anies.
Di Kampung Kunir, Pemprov DKI Jakarta juga akan
membangun sarana dan prasarana pendukung.
Seperti ruang usaha warga, area komunal, galeri

23

sejarah, dan area display situs arkeologi berupa
penanda jejak tembok Kota Tua.
Sedangkan, untuk mengelola Kampung Susun
Kunir, warga membentuk Koperasi Konsumen
Kunir
Pinangsia
Sejahtera.
“Pengelolaan
dan pengawasan Kampung Susun akan
dilaksanakan warga melalui Koperasi,” ujar
salah satu pengurus koperasi, Marsha.
Koperasi ini nantinya menjadi wadah bagi warga
untuk menjalan usaha. Koperasi ini dibina oleh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan
Usaha Kecil Menengah DKI Jakarta.
Kampung Kota Tua
Suswanto masih ingat, Kampung Kunir di masa
lalu merupakan kampung yang asri di tepi anak
sungai Ciliwung. Kampung Kunir sudah berdiri
sejak tahun 1979. Penggagasnya, Samiran dan
Suhadi. Keduanya anggota Pertahanan Sipil
(Hansip).
Kampung Kunir merupakan kampung yang
hidup. Warganya rajin mengikuti perlombaan
kebersihan. Mereka juga rutin mengadakan
pengajian dan kerja bakti. “Saat kerja bakti,
warga turun ke sungai membersihkan sampah
yang terbawa arus dari hulu,” ujar Suswantoro
mengenang.
Kampung yang memiliki moto “Kampung
Kunir Kampungnya Kota Tua” dikenal dengan
kampung yang hijau. Banyaknya warga yang
menanam tanaman sayuran dan buah-buahan.
Kampung Kunir juga sempat terkenal karena
rujaknya. Bahkan pada 2010 lalu, Kampung Kunir
mendapat penghargaan “Green and Clean”
Tingkat Jakarta Barat.
“Jika kampung ini dibangun, kami punya obsesi
akan lebih menghijaukan kembali Kampung
Kunir, sebagai rasa syukur dan bangga kami,”
ujar Suswantoro bersemangat.
					
gro/bam
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KOLOM

Kampung
Akuarium

S

ekitar
sebulan
setelah
penggusuran
Kampung Akuarium lima tahun silam,
saya mendatangi bekas Laboratorium
voor Onderzoek der Zee (Lembaga Penelitian
Laut Pemerintah Hindia Belanda) itu. Di depan
musala darurat yang merupakan satu-satunya
bangunan tersisa, saya bercakap dengan
seorang lelaki tua.
“Rumah saya di sini sejak 1970-an. Ada kamar
yang saya kontrakkan per bulan,” kisahnya
sambil memandang reruntuhan rumahnya dan
sebuah perahu kecil bertenda sekadarnya yang
menjadi tempat tinggal sementaranya waktu itu.
Saya bertanya, kenapa ia tak pindah ke rumah
susun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.
“Hidup saya sehari-hari di sekitar Pelabuhan
Sunda Kelapa, dari rusun jauh,” jawabnya
seraya bercerita harus merogoh kocek untuk
naik angkot dan menyewa rusun.
Ketika asyik mengobrol, saya menatap ibu-ibu
yang mencuci pakaian dan memandikan anakanaknya. Airnya berasal dari selang di bawah
tanah sepanjang 200 meter yang ditarik dari
Kampung Tongkol. “Ini kerjaan teman-teman
LSM, termasuk pompanya,” ungkap seorang
peneliti perkotaan saat bersua di tempat dan
waktu lain.
Peneliti itu juga yang mendampingi warga dalam
Community Action Plan (CAP) untuk merancang
hunian yang sesuai aspirasi mereka beberapa
tahun
kemudian.
Sesudah
dicanangkan
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pembangunannya setahun silam, Kampung
Susun Akuarium pun diresmikan Gubernur Anies
Baswedan pada 17 Agustus 2021.
Pergulatan
hidup
menjadi
keseharian
penghuni Kampung Akuarium. Sebagaimana
warga Kampung Kunir dan Bukit Duri yang
sempat tergusur, mereka bangkit lagi dengan
mendesain tempat tinggalnya sendiri bersama
LSM dan arsitek, lalu membentuk koperasi untuk
mengelolanya setelah dibangun kemudian. Sila
kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, coba diwujudkan dalam
ruang kota. Kehidupan guyub ala kampung
merupakan energinya, seperti nama banyak
wilayah di Ibu Kota, dari Kampung Rambutan
yang mengingatkan kekayaan buah sampai
Kampung Melayu yang merekam etnis dominan
masa silam.
Bukan hanya 241 unit yang dibangun di lima
blok Kampung Susun Akuarium seluas 10.575
meter persegi ini, tapi juga hunian buat
penyandang difabel, kios usaha, serta galeri
untuk memamerkan tinggalan budaya yang
ditemukan di sana. Menghormati liyan (the
other) yang marginal, memfasilitasi usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta
menghargai kesinambungan sejarah masa
lalu dengan masa kini. Itulah yang saya lihat di
Kampung Akuarium yang konsep revitalisasinya
akan dilanjutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
di 20 kampung lain.
				
Ramdan Malik
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Elisabeth Tarigan :

Belajar dari
Negeri Kincir Angin
Berbagai terobosan
dilakukan Elisabeth
Tarigan untuk mengatasi
persoalan air perkotaan di
Jakarta. Belajar
dari Negeri Belanda?

A

ir bersih merupakan salah satu
kebutuhan dasar masyarakat,
tak terkecuali bagi warga
Jakarta. Tapi kenyataannya, masih
ada warga Ibu Kota yang belum
mendapatkan akses air bersih. Data
di PD PAM Jaya menunjukkan, hingga
2020 cakupan pelayanan perpipaan
air bersih Jakarta baru mencapai 64
persen.

Kepala Seksi
Perencanaan
Geologi,
Konservasi Air
Baku dan Penyediaan Air Dinas
Sumber Daya Air
DKI Jakarta,
Elisabeth Tarigan
menargetkan,
pada 2030
seluruh warga
Jakarta sudah
terlayani air
bersih.

Foto
Dharma W.

Meski
begitu,
Kepala
Seksi
Perencanaan Geologi, Konservasi
Air Baku dan Penyediaan Air Dinas
Sumber Daya Air DKI Jakarta, Elisabeth
Tarigan,
pantang
menyerah.
Berbagai upaya
dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan utama warga
Jakarta tersebut.
Salah satunya, untuk meningkatkan
kapasitasnya mengatasi persoalan
pengelolan air di Jakarta, Elisabeth
menimba ilmu hingga ke negeri
Belanda.
Pemerintah
Provinsi
Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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Elisabeth Tarigan, ST, MIWM

Tempat Tanggal Lahir : 2 Januari 1980
PENDIDIKAN:
S1 Sarjana Teknik, ITB Teknik Lingkungan
S2 Master of Integrated Water Management,
University Of Queensland Australia.
JABATAN
2010 CPNS
2011 - 2013 PNS di bidang Pengelolaan SDA DPU
Prov DKI Jakarta
2016 Kepala Seksi Tata Air Kecamatan Cilandak,
Sudin Tata Air Jak Sel
2017 Kepala Satuan Pelaksana Tata Air Kecamatan
Cilandak, Sudin Tata Air Jak Sel
Sept 2017 Kepala Seksi Perencanaan Air Baku,
Air Bersih dan Air Limbah Dinas SDA
2019 PPK Infrastruktur Khusus KSD Pembangunan
Jakarta Sewerage System Zona 1,2,5 dan 6
2021 Kepala Seksi Perencanaan Geologi, Konservasi
air baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA
PELATIHAN LUAR NEGERI:
2017 Dutch Rotterdam and Exposure
Programme (DUTEP)
2017 World Water Cities Forum, Korea.
2018 Saving and A Sinking Megacity NHK TV
209 Amsterdam International Water Week

(Pemprov) DKI Jakarta, menugaskan Elisabeth
untuk mengikuti Dutch Rotterdam and Exposure
Programme (DUTEP), di Kota Rotterdam, Belanda,
pada 2017 lalu.
DUTEP merupakan program kerjasama Pemprov
DKI Jakarta dengan Kota Rotterdam. Melalui
program ini, setiap tahun Pemprov DKI Jakarta
mengirim pegawainya ke Kota Rotterdam
untuk mengembangkan pengetahuan dan
kapasitasnya dalam manajemen pengelolaan
air perkotaan.
Hingga 2020, sebanyak 64 pegawai Pemprov DKI
Jakarta telah magang di Belanda. Salah satunya
adalah Elisabeth. Di “negeri kincir angin” itu, ia
banyak menimba ilmu mengenai manajemen
pengelolaan air di perkotaan.
Pengalaman Berharga
Elisabeth, menceritakan ada banyak topik-topik
menarik yang dibahas selama mengikuti DUTEP.
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Berbekal kesempatan belajar itulah, Elisabeth
semakin memahami bahwa pengelolaan air
harus menjadi prioritas utama di Jakarta. Ia
melihat masih banyak persoalan yang dihadapi
Jakarta dalam urusan pengelolaan air. Mulai
dari masih maraknya penyedotan air tanah,
penurunan tinggi tanah, hingga pasang surut
air laut. “Kebijakan dari pemerintah sangat
diperlukan demi ketersediaan air di Jakarta,”
katanya.
Menurut
Elisabeth
ada
banyak
kebijkan
Pemprov
DKI
Jakarta
untuk
memenuhi
kebutuhan air bersih bagi warganya. Mulai
dari memaksimalkan kapasitas suplai air,
pemanfaatan air permukaan, desalinasi air laut,
Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile, hingga
mendirikan kios air dan mobil tangki di beberapa
wilayah yang belum terjangkau air perpipaan.

Mulai dari soal naturalisasi sungai, perencanaan
kota berbasis tata air, hingga aplikasi smart city
untuk mengembangkan pelayanan terkait tata
air.
Di Kota Rotterdam, Elisabeth
juga belajar
manajemen air hujan dan air limbah dan
adaptasi iklim pada area delta dan badan air,
serta perlindungan pesisir.
“Itu semua menjadi pengalaman berharga untuk
saya. Banyak hal yang bisa saya pelajari dan
implementasikan ke dalam tugas saya di Dinas
Sumber Daya Air DKI Jakarta,” ujar Elisabeth saat
ditemui JaKita dikantornya beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Elisabeth juga pernah mengikuti
World Cities Forum di Korea. Selanjutnya, pada
2018 ia juga dikirim ke Jepang untuk mengikuti
acara Saving and Sinking Megacity NHKTV.
Terakhir, pada 2019 dia juga berkesempatan
mengikuti Amsterdam International Water Week
di Belanda.

Bahkan, agar
tarif air bersih terjangkau
oleh masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga
memberikan subsidi air bersih, terutama bagi
warga di Kepulauan Seribu. “Kami menargetkan,
pada 2030
seluruh warga Jakarta sudah
terlayani air bersih,” kata Elisabeth.
Perasaan Bahagia
Tekad Elisabeth untuk memenuhi kebutuhan
air bersih membuahkan hasil. Di Kepulauan
Seribu misalnya, Elisabeth berhasil membangun
Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), sebuah
teknologi yang mengubah air laut menjadi
air baku. “Ada banyak tantangan yang harus
dihadapi,” katanya.
Meski begitu, ada kebanggaan tersendiri
bagi Elisabeth ketika proyek SWRO itu selesai.
Paling tidak ada yang diupayakan manfaatnya
dirasakan oleh masyarakat. “Ketika airnya bisa
digunakan warga, ada perasaan bahagia,”
katanya.
Elisabeth
juga merealisasikan Waduk Daan
Mogot Jakarta Barat, dengan sistem Integrated
Water Management. “Semua capaian tersebut
merupakan kerja keras dari berbagai pihak,”
katanya merendah. gro
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Wisata Edukasi
Batik di Palbatu
Di Jakarta ada sentra pembuatan batik khas
Jakarta. Lokasinya di Jl Palbatu, Kelurahan
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan. Di sini kita bisa berwisata, sekaligus
memperoleh edukasi batik Betawi.
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Sudah ada
sekitar 50 motif
batik khas
Betawi yang
berhasil dibuat
warga di
kampung batik
Palbatu, mulai
dari penari
betawi, topeng,
hingga beragam
jenis kembang.

Foto
Safran H.

B

agi Anda pencinta batik, sepertinya wajib
menyambangi Jalan. Palbatu, Kelurahan
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan. Disana, ada sentra pembuatan batik
khas Jakarta. Di setiap sudut jalan, ada berbagai
motif batik terlukis indah di dinding hingga
pagar rumah.
Saat JaKita mengunjungi kawasan tersebut
Oktober lalu, aktivitas pembuatan batik terlihat
di setiap rumah di kampung tersebut. Dua
lembar kain batik bermotif khas Jakarta, terlihat
sedang dibentangkan di salah satu halaman
rumah warga. Tiga orang perempuan sedang
tekun mengerjakan pewarnaan motif batik.
Salah satunya penyandang disabilitas. Meski
secara fisik terbatas, tapi proses pewarnaan
yang dilakukan terlihat cekatan dan telaten.
Pendiri Rumah Batik Palbatu Budi Dwi Hariyanto

menuturkan,
kampung batik Palbatu mulai
berdiri sejak 2011 lalu. Idenya berawal dari
keprihatinan minimnya kampung batik yang
dapat mengenalkan kerajinan batik di Jakarta.
Karena itulah, Budi mendirikan Rumah Batik
Palbatu, tempat wisata sekaligus
wahana
edukasi batik. Ia juga mengajak warga di sekitar
kawasan tersebut untuk belajar membatik.
Ajakan tersebut, bertujuan agar ilmu membatik
yang sudah dimiliki para pendiri Rumah
Batik Palbatu, bisa disebarluaskan kepada
masyarakat. “Dengan begitu, kerajinan batik
akan terus ada di Jakarta,” ujar Budi ketika
ditemui Jakita.
Motivasi untuk melestarikan batik di Jakarta
bukan tanpa alasan. Menurut pria yang akrab
disapa Hari itu, kebudayaan membatik sudah
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Rumah Batik
Palbatu
mengembangkan
motif parang
kembang yang
berasal dari enam
tanaman, seperti
bunga telang,
kembang sepatu,
kembang air mata
pengantin, dan
sirih.

Foto
Safran H.

ada sejak dahulu di Jakarta dan tersebar
di sekitar kawasan Karet Tengsin, dan
Tanah Abang di Jakarta Pusat.
Hingga kini jejak para perajin batik
tersebut masih bisa dijumpai di rumahrumah penduduk di dua kawasan
tersebut. Hanya saja, saat ini mereka
sudah tidak melakukan produksi massal.
Aktivitas membatik warga di wilayah
tersebut mulai berkurang.
Dengan latar belakang seperti itu, Hari
bersama sejumlah orang lainnya sepakat
untuk kembali menghidupkan sentra
batik di Jakarta, salah satunya dengan
mendirikan Rumah Batik Palbatu.
Dia ingin, jika masyarakat ada yang
memerlukan kain atau pakaian batik,
tidak perlu membeli dari produk yang
dibuat di Cirebon, Pekalongan, Solo atau
Yogyakarta.
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Motif Khas Betawi
Pada tahap awal, dilakukan studi proses
pembuatan batik ke sentra-sentra batik, seperti
Pekalongan dan Solo, Jawa Tengah. Disana
Hari belajar kepada para pakar batik. Semua
ilmu yang didapat kemudian diterapkan di
Rumah Batik Palbatu. Mulai dari membuat motif,
membatik hingga perwarnaan.

“Dulu sebelum pandemi, setiap akhir
pekan banyak yang berkunjung ke sini.
Mereka tidak saja yang ingin belajar
membatik, tapi juga belanja batik.”
Budi Dwi Hariyanto
Pendiri Rumah Batik Palbatu

DESTINASI JAKARTA

Rumah Batik Palbatu memilih untuk fokus pada
pembuatan batik menggunakan teknik tulis dan
cap. Kedua teknik tersebut menghasilkan batik
yang indah dan awet. Kini, sudah ada sekitar 50
motif yang berhasil dibuat. Motif-motif tersebut,
di antaranya adalah penari betawi, penari
topeng, dan beragam jenis kembang.
Terbaru,
Rumah Batik Palbatu sedang
mengembangkan motif parang kembang yang
berasal dari tanaman, seperti bunga telang,
kembang sepatu, kembang air mata pengantin,
dan sirih.
Selain itu, ada juga motif batik khas Betawi
bertema kehidupan Jakarta masa kini. Seperti
motif batik yang menggambarkan kehidupan
anak muda Jakarta, serta motif kontemporer
lainnya.
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pakaian, dipajang dengan rapi. Selain batik
dengan motif khas Jakarta, ada juga motif
kekinian yang menyesuaikan tren.
Hari bercerita, dari semua batik yang sudah
dibuat di Rumah Batik Palbatu, batik-batik motif
khas Jakarta memang paling banyak digemari
pengunjung. Biasanya, mereka yang membeli
adalah para wisatawan yang mencari oleh-oleh
khas Ibu Kota.
Dia berharap, antusiasme membeli batik khas
Jakarta bisa menular kepada orang-orang yang
tinggal di Jakarta. Dengan demikian, produksi
batik bisa terus berjalan dan motif-motif khas
Ibu Kota juga akan terus lestari hingga masa
yang akan datang. sam

Hari mengatakan, dari sisi teknik, Rumah Batik
Palbatu sudah bisa memproduksi batik seperti di
sentra-sentra batik di luar Jakarta. Hanya saja,
untuk pemasarannya mengalami hambatan
karena pandemi COVID-19.
Sebelum pandemi COVID-19, Rumah
Palbatu bergantung pada pendapatan
berasal dari penjualan dan juga dari siswa
belajar membatik, serta dari kunjungan
didominasi oleh siswa dan mahasiswa.

Batik
yang
yang
yang

“Dulu sebelum pandemi, setiap akhir pekan
banyak yang berkunjung ke sini. Mereka tidak
saja yang ingin belajar membatik, tapi juga
belanja batik. Tapi sekarang sepi,” ujar Hari.
Hari mengakui, adanya pandemi COVID-19,
membuat sumber pendapatan berkurang. Kini
mereka hanya mengandalkan pendapatan
dari penjualan saja yang jumlahnya juga tidak
seberapa.
Saat Jakita mengelilingi ruang pamer yang
menempati ruang depan, sejumlah batik yang
masih berbentuk kain, ataupun sudah menjadi
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LENGGAK-LENGGOK
BLENGGO DARI BETAWI
Tari Blenggo mempunyai
empat gerakan inti, yakni salam,
membungkuk, berputar, dan
salam penutup. Gerakan salam
melambangkan keselamatan,
kedamaian, ketentraman, dan
keamanan.

Dikembangkan tahun 1825
Diajarkan turun temurun
Diiringi musik Rebana Biang
Gerakan tarinya berupa jurus
silat dasar
Ada empat gerakan inti pada tari
Ditampilkan pada acara adat
Betawi dan hajatan kampung

Infografis/Tommy K.R
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Tari Blenggo sarat dengan nuansa Islam. Kata Blenggo
sendiri berarti tari.
Orang Betawi menyebutnya
lenggak-lenggok, gerakan yang biasa dilakukan
dalam sebuah tarian.
Pegiat seni Rebana Biang Abdurohman mengungkap,
Blenggo hanya bisa ditampilkan dengan iringan
Rebana Biang. Tidak ada Rebana Biang tanpa
Blenggo.“Sekarang yang punya Blenggo ya, seni
Rebana Biang,” kata pria yang biasa disapa Wan
Rohman ketika ditemui Jakita di sanggar sederhana
miliknya di Ciganjur, Jakarta Selatan.

Tari
Blenggo
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S

atu lagi kesenian Betawi warisan leluhur
mengandung kearifan lokal yang
patut
dilestarikan. Tari Blenggo namanya. Seni tari
yang mengiringi kesenian Rebana Biang ini menjadi
suguhan dinamis. Gerakan tarinya bisa menjadi
penyemangat. Dahulu, Blenggo dilakukan anak-anak
muda seusai mengaji.

Sebenarnya, seni tari Blenggo dibagi menjadi dua,
yakni Blenggo Rebana yang ditekuni oleh Wan
Rohman, dan Blenggo Ajeng yang dimainkan dengan
iringan musik Gamelan Ajeng. Sayangnya, Blenggo
Ajeng tak lagi terdengar gaungnya. “Blenggo
Rebanalah yang masih dikenal masyarakat Betawi
hingga sekarang,” ujar Wan Rohman.
Wan Rohman menuturkan, Blenggo dikembangkan
pada tahun 1825 oleh Kyai Tua Kumis usai mengajar
mengaji anak-anak muda di Ciganjur, Jakarta
Selatan. Hingga kini tradisi itu terus dipertahankan
turun temurun. Wan Rohman sendiri merupakan
generasi ke empat yang menularkan seni Blenggo
kepada anak dan keponakannya.
Adaptasi Gerakan Silat
Wan Rohman menjelaskan, gerakan tari Blenggo
mengadaptasi dari gerakan silat yang dipadankan

SENI DAN BUDAYA

dengan lenggak-lenggok mengikuti irama
rebana. Tidak ada gerakan baku yang
ditampilkan dalam tari Blenggo. Karena itu,
gerakan tari akan selalu berbeda antara satu
penari dengan penari lainnya, tergantung
penguasaan silat si penari.
Namun, secara umum tarian ini mempunyai
empat gerakan inti, yakni
gerakan salam,
gerakan membungkuk, gerakan berputar, dan
gerakan salam penutup. Empat gerakan inti
memiliki arti tersendiri. Seperti gerakan salam
melambangkan
keselamatan,
kedamaian,
ketentraman, dan keamanan. Gerakan ini
dilakukan dengan posisi badan setengah
membungkuk kedepan seperti gerakan “rukuk”
dalam sholat dengan kedua tangan disatukan
sebagai simbol salam. Gerakan membungkuk
dan merendah sebagai simbol kesopanan.
Wan Rohman menegaskan Tari Blenggo
bukan silat, sehingga tidak semua gerakannya
merupakan jurus silat. “Blenggo ini tari yang
gerakannya setengah silat, mengadaptasi
jurus silat tapi gerakannya tak terarah,
dikombinasikan dengan lenggak-lenggok tarian
dan penabuh rebananya sambil bersholawat
atau berdzikir,” ujarnya menjelaskan.
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Blenggo
biasa
ditampilkan
pada
acara
perkawinan adat Betawi, seperti pengiring
palang pintu. Belakangan tarian ini berkembang
menjadi tari persembahan untuk menyambut
tamu agung. Biasanya pemetasan Tari Blenggo
diselingi sholawatan dan lagu bernafaskan
Islam serta lagu khas Betawi, seperti Anak Ayam,
Sangrah, Sirih Kuning, Jali-jali, dan Ondel-ondel
sebagai pengiring.
Tari Blenggo Rebana dibawakan oleh penari lakilaki dengan gaya merunduk dan merendahkan
kaki hingga agak membungkuk. Gerakan ini
mengandung nilai bahwa di dalam hidup
harus selalu sopan dan rendah hati, tidak boleh
sombong dan membanggakan diri.
Busana yang dikenakan penari Blenggo
biasanya baju gamis putih, baju Takwa, atau jas.
Dipadankan dengan celana panjang, celana
pangsi warna hitam, atau celana batik. Sarung
poleng sebagai identitas masyarakat Betawi
dikalungkan di pundak penari. Mereka juga
mengenakan peci hitam, merah, atau peci haji.
Asesoris seperti gesper haji juga dipakai untuk
menahan bagian perut saat melakukan gerakan
silat. Ayo, siapa ingin belajar Blenggo?
						 sya

Wan Rohman,
generasi ke empat
yang melestarikan
Tari Blenggo,
kesenian Betawi
yang diadaptasi
dari gerakan
silat yang dipadankan dengan
lenggak-lenggok
mengikuti irama
rebana.

Foto
Dharma W.
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BAKMI GANG KELINCI,
KULINER LEGENDARIS
JAKARTA
Berdiri sejak 1957 silam, cita rasa Bakmi Gang Kelinci
tidak pernah berubah, meski sudah berganti zaman.
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Resep Mie Ayam Jamur
Waktu pengerjaan: 60 menit
Tingkat kesulitan: mudah
Hasil: 3 porsi
Bahan-bahan:
200 gram
5 batang		

Mie telur basah
Sawi hijau

Topping:
200 gram
200 gram
4 siung		
6 sdm		
2 sdm		
1 sdt		
½ sdt		
½ sdt		
2 batang		
100 ml		
Secukupnya

Dada ayam fillet
Jamur kancing
Bawang putih
Kecap manis
Saus tiram
Garam
Gula pasir
Merica bubuk
Daun bawang
Air
Minyak

Kuah
300 gram
2 siung		
2 cm		
2 sdt		
1 sdt		
1 sdt		
1 batang		
1 liter		
Secukupnya

Tulang ayam
Bawang putih
Jahe
Garam
Gula
Merica bubuk
Daun bawang
Air
Minyak

Cara membuat topping ayam jamur
Panaskan minyak. Tumis bawang putih
hingga harum dan layu.
Masukan ayam yang sudah dipotong dadu.
Aduk hingga berubah warna.
Tuang air. Aduk rata.
Masukkan kecap manis, saus tiram, garam,
gula dan merica. Aduk rata dn biarkan masak
hingga ayam matang.
Masukkan jamur dan irisan daun bawang.
Aduk rata. Koreksi rasanya. Matikan api.
Cara membuat kuah:
Panaskan minyak dalam panci. Tumis
bawang putih dan jahe hingga harum.
Masukkan tulang ayam dan tuangkan air.
Aduk rata. Biarkan masak hingga mendidih
dan keluar kaldunya.
Angkat dan buang tulang ayamnya. Bumbui
dengan garam, gula dan merica. Aduk rata.
Koreksi rasanya.
Masukkan irisan daun bawang. Matikan api.
Infografis/Tommy K.R

Sarana
Sarana
Informasi
Informasi
Pemerintah
Pemerintah
Provinsi
Provinsi
DKIDKI
Jakarta
Jakarta

EDISI
EDISI
EDISI
11911
TAHUN
TAHUN
TAHUN
2021
2021
2021

36

KULINER

Bakmi Mengenyangkan
dan Menyenangkan

B

akmi Gang Kelinci berdiri sejak 1957
silam. Berawal dari warung sederhana
yang dikelola pendirinya, Nyonya Fatmawati
dan dibantu suaminya.
Perempuan dari
etnis Tionghoa ini meracik sendiri bumbubumbunya. Resepnya masih dipertahankan
hingga sekarang ini.
Restorannya yang terletak di Jl. Kelinci Raya
No 1-3, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat
ini punya menu andalan yakni bakmi ayam yang
terdiri dari bakmi, ayam kecap, ayam putih,
sawi rebus dan jamur kecap.
Saat ini Bakmi Gang Kelinci dikelola oleh
generasi kedua, di bawah AK management
yang didirikan pada 2006. Pihaknya menjamin
Bakmi Gang Kelinci dibuat dari bahan-bahan
terbaik, resep khusus dan keahlian kuliner.
Ini yang membedakan bakminya dengan
kompetitor.

P

usat perbelanjaan Pasar Baru tidak hanya
kesohor dengan tekstil dan sepatunya, tapi
juga wisata kulinernya. Salah satunya yang
cukup legendaris adalah Bakmi Gang Kelinci
yang sudah berdiri sejak 1957 silam. Bahkan,
bisa dibilang belum ke Pasar Baru kalau belum
makan bakminya.
Penasaran mencicipi kelezatan Bakmi Gang
Kelinci, Jakita
pun berkunjung ke rumah
makannya.
Tidak
sulit
menemukannya.
Patokannya, dari Stasiun Juanda menyelusuri
Jalan Pos menuju Pasar Baru, jaraknya sekitar
800 meter.
Memasuki rumah makan Bakmi Gang Kelinci,
atmosfer vintage langsung terasa. Suasananya,
benar-benar jadul. Termasuk meja dan kursinya
yang jauh dari sentuhan modern. Ruangannya
terpisah untuk perokok di bagian belakang dan
bebas asap rokok di depan.
Jakita memilih area bebas asap rokok dan
langsung memesan bakmi pangsit goreng,
bakmi pangsit kuah dan bakmi bakso. Masingmasing satu porsi. Tidak menunggu lama,
pesanan kami pun datang.
Bakminya dijamin halal. Minyak yang digunakan
bukan dari lemak babi, tapi dari minyak sayur.

AK Management mengajak investor untuk
menjadi bagian dari pengembangan usahanya.
Mereka
membuka
kesempatan
untuk
kolaborasi di luar kota Jakarta dan bahkan
di luar Indonesia dengan sistem waralaba
(franchise).
Bakmi Gang Kelinci sudah memiliki 11 cabang
di sekitar Jakarta. Pihaknya melayani jasa
pesan antar dan acara-acara pribadi dan
perusahaan seperti ulang tahun dan rapat.
AK Management juga menyediakan ruang
karaoke. Sehingga, pelanggan bisa makan
bakmi dengan santai bersama keluarga dan
kolega sambil menikmati kelezatan Bakmi
Gang Kelinci. yen

Bakmi Gang Kelinci

Jl. Kelinci Raya No. 1-3
Pasar Baru – Sawah Besar
Jakarta Pusat

Buka:

Senin-Sabtu, pukul 10.00-20.30
WIB
Minggu pukul 10.00-19.30 WIB

Infografis/Tommy K.R
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lain

sekadar mengisi perut keroncongan. Tapi ada
kenangan manis yang susah dilupakan. Dia
bersama Opa Chandra sewaktu pacaran kerap
mengisi malam minggunya di sana.

Sekilas, penampilan Bakmi Gang Kelinci biasabiasa saja, tidak berbeda jauh dengan bakmibakmi lainnya. Tapi aromanya mengundang
siapa saja untuk menyantapnya. Sudah begitu
tekstur bakminya juga pas, tidak lembek dan
tidak keras.

Oma Chandra menambahkan soal rasanya
yang dari dulu sampai sekarang tetap sama.
Kecap asin dan minyak sayur yang digunakan
tidak pernah berubah, meski sudah berganti
zaman.

Bahan-bahan yang digunakan antara
ayam, sapi, jamur, dan sayur-sayuran.
Bikin Ketagihan

Di meja seberang kami, nampak keluarga yang
terdiri dari tiga generasi tengah menyantap
pesanannya dengan lahap. Dengan logat
Betawinya yang kental, mereka berbincangbincang dengan senang.
Oma Chandra mengaku sudah sejak SMA
sering mampir ke Bakmi Gang Kelinci. Menurut
nenek lima cucu ini, bakminya bikin ketagihan.
Itu sebabnya, dia selalu mengajak anak dan
cucunya. Terutama setelah belanja baju dan
sepatu di Pasar Baru.
Anak perempuannya, Melissa membenarkan
pernyataan ibunya. Menurut perempuan yang
akrab disapa Lisa ini, ibunya selalu mengajak
makan-makan di Bakmi Gang Kelinci. Padahal,
di sekitar Pasar Baru ada banyak rumah makan
serupa yang menawarkan menu yang sama.
Oma Chandra tersenyum menimpali Melissa.
Buat dia, makan di Bakmi Gang Kelinci bukan

Ditanya soal harga, Oma Chandra dan Melissa
mengaku tidak masalah. Berapa pun pasti
dibayarnya. Yang penting, kangennya terobati,
meski sebulan sekali atau paling banter sebulan
dua kali. Dari pada terbawa mimpi. Begitu
seloroh Oma Chandra yang terlihat awet muda
dari usianya yang sudah menginjak 65 tahun ini.
Ada pun seporsi bakmi pangsit goreng dan
bakmi pangsit kuah dihargai, Rp36.364. Begitu
juga semangkuk bakmi bakso dijual Rp36.364.
Semuanya pasti plus jamur. Kita juga bisa
pesan makanan pendamping untuk bakmi
di antaranya bakso sapi, bakso ikan, pangsit,
swekiau, gohyong, caisim, toge, dan ayam jamur
yang harganya berkisar Rp6.364 hingga Rp12.728
per porsi.
Anda yang ingin mencicipi hidangan selain
bakmi, bisa memesan aneka olahan cumi,
gurame, cah kangkung, sapo tahu, atau kwetiau
seharga Rp20.000 hingga Rp80.000.
						 yen
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FOTO ESAI

Taman Piknik di Timur Jakarta
Taman Piknik yang berada di Jalan Manunggal II, Cipinang Melayu, Jakarta Timur menjadi salah satu taman
baru yang dibuka Pemprov DKI Jakarta untuk warga. Suasana asri terasa saat memasuki area yang ditanami
berbagai tanaman itu. Di area taman utama ada pohon tabebuya. Ada juga sebuah kolam yang dipenuhi
eceng gondok. Para pengunjung juga tidak sulit untuk mencari tempat duduk, karena di taman disediakan
tempat duduk yang terbuat dari beton.
Foto / Safran H.
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Pendataan Keluarga Melalui
Carik Jakarta Mandiri
Pendataan keluarga merupakan hal penting yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Tahun ini Carik Jakarta melakukan inovasi pendataan keluarga satu pintu dengan
menghadirkan Carik Jakarta Mandiri. Warga pun bisa melakukan pendataan sendiri.
Lalu bagaimana cara menggunakannya? Berikut cara dan tipsnya:

Buka link pendataan Carik Jakarta
yang telah diberikan oleh kader
dasawisma PKK via WA.

Setelah itu, pilih browser untuk
mengakses link tersebut, lanjutkan
dengan log in, lalu isi tanggal lahir
kepala rumah tangga.

Setujui ketentuan untuk masuk ke
proses berikutnya, lalu klik tombol
pendataan keluarga, setelah itu
pastikan data diri, kemudian klik
setuju dan simpan.
Isi kuesioner kriteria rumah sehat
dengan keadaan sebenarnya
sesuai kondisi rumah, lalu klik
simpan jawaban.

Klik lanjutan pendataan,
kemudian isi pertanyaan
penanggulangan kebakaran,
lalu klik simpan, kemudian pilih
lanjutkan pendataan.

Klik data keluarga dan lanjutkan
klik data individu, serta klik tombol
setuju dan simpan.

Isi kuesioner tentang kesehatan
dan jaminan.

Klik tombol + untuk menambahkan
data keluarga baru, dan pastikan
semua data sudah terisi lengkap.

Lakukan klik tombol lanjutan
pendataan isi semua pertanyaan
tentang pemanfaatan lahan, lalu
tap simpan jawaban.
Infografis/Tommy K.R
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INFLUENZA
Virus ini menyebar
lewat cairan tubuh
seperti air liur
dan ingus yang
ditularkan melalui
benda yang
terkontaminasi.
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Penyakit akibat virus yang
dibawa nyamuk aedes ini
sering terjadi saat
perkembangan nyamuk pesat
dimusim hujan.

Disebabkan konsumsi
makanan yang terkena
bakteri/ virus /parasit.
diantaranya bakteri
E.coli, Salmonella, dan
Shigella.

PENCEGAHAN
Olahaga, istirahat cukup,
makan buah dan sayur, cuci
tangan dengan sabun serta
memakai masker.

Memberantas sarang nyamuk, menguras
bak mandi, menutup tempat air,
memanfaatkan/ membuang barang
bekas ditempatnya.

Pemprov DKI Jakarta

@DKIJakarta

Cuci tangan pakai sabun di
air mengalir, selalu menjaga
kebersihan, dan kesehatan
makanan.

jakarta.go.id

