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Strategi 
Pengendalian  Banjir

Banjir masih menjadi persoalan klasik di Jakarta. Letak Jakarta yang berada 
di daerah cekungan, membuat kota ini kerap dilanda banjir, terutama 

saat hujan lebat dan air laut pasang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) DKI Jakarta mencatat, ada 25 kelurahan di Jakarta yang rawan banjir. 
Kelurahan tersebut tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, 
dan Jakarta Timur.

Untuk mengantisipasi banjir, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan 
berbagai upaya. Salah satunya melalui program Gerebek Lumpur, sebagai 
upaya mengantisipasi banjir dengan cara memperluas, memperdalam dan 
memperbesar volume sungai dan aliran air agar daya tampungnya lebih besar. 
Program ini dilakukan di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Di antaranya, 
di Waduk Pluit, Kali Cideng, Kali Sekretaris, Kali Pulo, dan Long Storage Agro 
Wisata Cilangkap.

Pemprov DKI Jakarta juga menyiagakan pompa di 178 lokasi rumah pompa. 
Ada 457 pompa stasioner yang ditempatkan di dekat sungai, waduk, maupun 
pintu air. Selain itu ada juga 282 unit pompa mobile atau portabel yang tersebar 
di lima kota administrasi. 

Untuk kawasan resapan air hujan, Pemprov DKI Jakarta menambahkan ruang 
terbuka hijau. Tahun ini ditargetkan ada 12 taman baru untuk melengkapi 57 
Taman Maju Bersama (TMB) yang sudah ada. 

Sedangkan untuk antisipasi kurangnya daerah tangkapan hujan dan 
penurunan muka tanah, Pemprov DKI Jakarta membuat drainase vertikal untuk 
membantu penyerapan air ke tanah dan menampung cadangan air bersih. 

Ada pula pembangunan dan rehabilitasi polder untuk mengelola sistem 
tata air terintegrasi sehingga melindungi suatu kawasan dari banjir. Sepanjang 
tahun 2021 hingga 2022 dilakukan pembangunan dan rehabilitasi polder di 
sembilan lokasi. 

Naturalisasi kali atau sungai dan kelengkapannya dilakukan pada Kanal 
Banjir Barat segmen Shangrilla Karet, dan naturalisasi Kali Ciliwung Lama 
Segmen Jalan Krapu. 

Untuk menambah kapasitas daya tampung air, Pemprov DKI Jakarta 
melakukan revitalisasi waduk, di antaranya Waduk Rambutan, Waduk Cimanggis 
dan Waduk Sunter Selatan. Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan 
Kementerian PUPR untuk melaksanakan normalisasi Kali Ciliwung. 

Untuk penanganan banjir rob, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan 
Kementerian PUPR, untuk membangun tanggul pantai di sepanjang 12,66 
kilometer di pesisir Jakarta. Ke depan, targetnya sepanjang 46,21 kilometer. 
Upaya tersebut diharapkan dapat mengantisipasi banjir di Jakarta. Semoga. *

Beranda
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LAPORAN UTAMA

Hujan bila tidak dikelola dengan baik bisa  
menjadi musibah. Sejauh mana perilaku 
masyarakat yang tidak ramah lingkungan bisa 
memicu perubahan iklim?

 

KELOLA AIR HUJAN 
MENJADI BERKAH
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Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 
membuka layanan pengaduan di Pendopo Balai 
Kota, sebagai upaya menjaring permasalahan 
warga Jakarta.  Apa saja yang dikeluhkan warga?
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Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta 
memberikan bantuan Alat Bantu Fisik bagi 
penyandang disabilitas untuk mempermudah 
mereka dalam aktivitas sehari-hari. Seperti 
apa manfaatnya?
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Kelola Air Hujan 
Menjadi Berkah

Hujan yang sejatinya berkah, kerap 
berubah menjadi musibah. Apakah aktivitas 
manusia turut berkontribusi dalam 
peningkatan bencana hidrometeorologi?

6

Hujan adalah berkah, ungkapan ini kerap 
terdengar di masyarakat. Kehadiran hujan 
kerap dinanti penduduk bumi, karena air hujan 

menjadi sumber kehidupan dan penghidupan bagi 
makhluk hidup.

Hujan yang turun bisa melembabkan tanah, 
menyuburkan tanaman, membersihkan udara, 
hingga berperan penting bagi penyediaan air 
pada  pembangkit listrik tenaga air, dan banyak 
manfaat lainnya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika muncul 
banyak tradisi dan budaya di berbagai belahan 
dunia, terkait dengan hujan. Misalnya, tradisi 
Ojung  di masyarakat Desa Tapen, Bondowoso, 
Jawa Timur, yang ditujukan untuk memohon atau 
memanggil hujan. 

Masyarakat Karo di Sumatera Utara juga memiliki 
Tari Gundala-Gundala  yang disajikan saat warga 
Karo mengalami kemarau panjang. Tarian ini juga 
dilakukan warga untuk memanggil hujan atau 
dalam bahasa Batak di sebut Ndilo Wari Udan. 

Foto
Buchori M.
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Warga diimbau 
untuk mengantisipasi 
bencana 
hidrometeorologi 
untuk menyiapkan 
perlindungan 
diri jika beraktivitas 
di luar ruangan..
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Tidak hanya di Indonesia, Penduduk di Kota 
Yasothon yang berjarak sekitar 531 kilometer 
dari Bangkok, Thailand, juga memiliki  Bun Bung 
Fai  atau festival roket tahunan, sebagai ritual 
menyambut musim hujan.  

Kemudian, masyarakat di Jepang juga memiliki 
tradisi serupa. Biasanya, mereka membuat 
boneka Teru Teru Bozu, yakni boneka lucu yang 
dibuat dari kertas atau kain berwarna putih yang 
dibentuk seperti wajah dan diikat di bagian atas 
menyerupai bentuk kepala. 

Teru Teru Bozu sengaja digantung di jendela 
rumah agar hujan datang. Sementara di Amerika 
Serikat, masyarakat di sana juga memiliki  The 
Native American Rain Dance sebagai tarian 
hujan. 

Peneliti Kebencanaan Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN), Abdul Fikri Angga Reksa 
mengatakan, sangat wajar jika banyak budaya di 
dunia yang merayakan hujan, sebagai peristiwa 
alam, hujan  sebenarnya menjadi kesempatan 

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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untuk menampung air dan mengisi cadangan-
cadangan air yang kemudian bisa dipanen saat 
musim kemarau tiba. 

Sayangnya,  karena beberapa faktor,  hujan 
yang sejatinya adalah berkah, justru kerap 
berubah menjadi musibah. Tanpa disadari, 
aktivitas manusia seperti produksi sampah dan 
pembangunan yang terus menerus berkontribusi 
dalam peningkatan bencana hidrometeorologi. 
seperti banjir yang kerap terjadi saat musim 
hujan.

Perilaku masyarakat yang tidak ramah 
lingkungan, seperti penggunaan kendaraan 
bermotor yang masif, pemakaian plastik yang 
berlebih, dan sebagainya tanpa disadari bisa 
memicu perubahan iklim. Dampaknya, anomali-
anomali cuaca menjadi lebih sering terjadi, 
termasuk cuaca ekstrem yang belakangan 
sering terjadi. 

Jika merujuk pada data-data kejadian banjir 
di Jakarta, bencana banjir besar kerap disertai 
dengan curah hujan yang ekstrim dengan 
intensitas mencapai di atas 150 milimeter per 

“Hujan adalah berkah yang harus 
dikelola dengan baik agar tidak 
menjadi musibah.”

Nirwono Joga
Pengamat Tata Kota 
Universitas Trisakti
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Foto
Buchori M.

Pembangunan 
sarana dan  
prasarana 
pengendali banjir 
memiliki peran 
penting dalam 
mengantisipasi 
banjir di Jakarta.
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hari. Bahkan pada banjir Januari 2020, curah 
hujan tercatat mencapai 377 mm/hari. 

Berbagai kondisi di atas, diperparah dengan 
faktor lain yang memperburuk keadaan. 
Misalnya tutupan lahan yang semakin sempit, 
kondisi drainase yang buruk, sampah, dan 
sebagainya.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan Nirwono 
Joga mengngkapkan ada tiga tipe banjir 
yang berlangsung di DKI Jakarta,  yakni banjir 
kiriman, lokal, dan banjir rob. Ketiga tipe banjir 
tersebut memiliki karakteristik berbeda serta 
membutuhkan penanganan yang tidak sama. 

“Banjir kiriman biasanya terjadi jika di Jakarta 
hujan ataupun tidak hujan, tetapi  di daerah 
Puncak dan Bogor justru terjadi hujan 
lebat. Akibatnya, sungai yang ada 
di Jakarta meluap dan banjir 
akan terjadi di sepanjang 
daerah-daerah yang 
dilintasi aliran sungai ini,” 
kata Nirwono. 

Sementara pada kasus 
banjir lokal justru terbalik. 
Daerah Puncak sama 
sekali tidak terjadi hujan, 
namun hujan dengan 
intensitas tinggi justru 
terjadi di Jakarta. Kondisi 
tersebut menyebabkan air 
hujan membanjiri permukiman 
(cekungan) dan jalan-jalan 
di Jakarta. 

“Ini (banjir lokal, red) harus ditangani dengan 
rehabilitasi saluran air/drainase, agar bisa 
berfungsi dengan baik. Kemudian juga 
menambah kuantitas dan kualitas Ruang 
Terbuka Hijau (RTH),” kata Nirwono. 

Adapun pada kasus banjir rob, menurut Nirwono 
diperlukan mitigasi bencana yang khas dan lebih 
kompleks. Mulai dari pengendalian pemanfaatan 
ruang dan air tanah, pembangunan terpadu, 
dan restorasi kawasan pesisir Jakarta. 

“Dari semua itu adalah bagaimana membangun 

kesadaran masyarakat bahwa hujan adalah 
berkah yang harus dikelola dengan baik agar 
tidak menjadi musibah. Kesadaran bersama ini 
akan berdampak pada bagaimana masyarakat 
berperilaku. Hal sepele misalnya tidak 
membuang sampah di saluran air karena ini 
akan menghambat aliran air dan mengurangi 
kapasitas drainase,” kata dia. 

Lebih Awal

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) memprakirakan, secara umum musim 
hujan pada 2022/2023 akan datang lebih 
awal dibandingkan waktu normalnya.  BMKG 
menjelaskan, awal musim hujan di Indonesia 
akan terjadi  pada September hingga November 

2022. Puncak musim hujan diperkirakan terjadi 
pada Desember 2022 hingga Februari 

2023. 

Potensi puncak musim 
hujan  di wilayah  Jakarta 
diperkirakan terjadi pada 
Januari - Februari 2023. 
Periode paling sering hujan 
ekstrem diprediksi akan 
terjadi pada Januari 2023. 
Pada periode tersebut, 
juga berbarengan dengan 

potensi laut pasang tertinggi 
di perairan Teluk Jakarta. 

Tinggi gelombang, bahkan 
diprediksi bisa mencapai 

kisaran antara 1.1 hingga 1.2 meter. 

Tujuh Skenario 

Berdasarkan data kejadian bencana di Jakarta 
tahun 2021 dari Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, bencana 
hidrometeorologi masih cukup mendominasi 
di Jakarta.   Utamanya yang dipicu oleh cuaca 
ekstrem, seperti banjir, genangan air, tanah 
longsor, pohon tumbang, dan sebagainya 
dengan kerugian material ditaksir mencapai 
ratusan juta rupiah.

Mengenai banjir sendiri, data BPBD DKI 
Jakarta  menyebutkan, sepanjang 2019 hingga 
2021  terdapat ada 100 Rukun Warga (RW) yang 

LAPORAN UTAMA 9LAPORAN UTAMA
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rawan banjir dengan wilayah Jakarta Timur 
yang terbanyak yakni 41, disusul Jakarta Barat 
sebanyak 27 RW,   Jakarta Selatan sebanyak 24 
RW, dan Jakarta Utara sebanyak 8 RW. 

BPBD DKI Jakarta sudah menyiapkan tujuh 
skenario banjir di Jakarta. Skenario tersebut 
didasarkan pada penyebab banjir, misalnya 
banjir akibat hujan di hulu, banjir akibat hujan 
lokal, banjir akibat rob, hingga skenario banjir 
yang dipicu oleh multifaktor (hujan di hulu, lokal, 
dan rob). 

“Jadi kami sudah petakan, mulai dari 
kerawanannya, hingga skenariokan apa yang 
menjadi penyebab banjir dan bagaimana 
penanganannya,” kata Kepala Pelaksana BPBD 
DKI Jakarta Isnawa Aji kepada JaKita beberapa 
waktu lalu.

Menurut Isnawa, upaya mitigasi juga sudah 
mulai dilakukan oleh organisasi perangkat 
daerah (OPD) terkait. Seperti pengerukan 
sungai, waduk, situ, dan saluran air, penyiapan 
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Foto
Buchori M.

Waduk Brigif  
di Kelurahan 
Cempedak 
Kecamatan 
Jagakarsa 
Jakarta Selatan 
berkontribusi 
terhadap 
pengendalian 
banjir  di 
sepanjang Daerah 
Aliran Sungai 
(DAS) Kali Krukut.

pompa mobile, me-review rencana kontingensi 
bencana banjir, hingga pemetaan sumber daya 
(instansi/lembaga, kekuatan sumber daya, 
rencana wilayah penanganan).

“Di setiap kelurahan kami tempatkan 
satu orang PIC (person in charge) untuk 
membantu koordinasi komunikasi kolaborasi 
dan pengendalian, penyiapan pos lapangan, 
membantu pemenuhan   kebutuhan dasar, 
edukasi informasi, hingga membantu pemulihan 
pascabencana,” kata dia.

Menurut Isnawa, perlindungan masyarakat 
terhadap bencana menjadi utama dan   harus 
dilakukan mulai dari kesiapan, pada saat 
tanggap darurat, dan pasca bencana. Tujuannya 
untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. 

“Bencana merupakan urusan bersama, sehingga 
perlu kolaborasi bersama, termasuk dengan 
masyarakat, untuk meminimalkan dampak yang 
ditimbulkan dari  bencana,” kata Isnawa.   
               nis/sam
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Cuaca ekstrem dengan berbagai potensi bencana 
yang ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, 

dan sebagainya membayangi warga Jakarta. Sejauh 
mana peran masyarakat Jakarta dalam upaya mitigasi 
ancaman tersebut? Berikut petikan wawancara 
dengan Peneliti Kebencanaan Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN), Abdul Fikri Angga Reksa.

Berapa besar ancaman bencana 
hidrometeorologi di Jakarta?

Potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir 
sangat besar terutama di wilayah Jakarta Utara. Hal 
itu disebabkan oleh penurunan muka air laut dan 
intensitas curah hujan yang meningkat. Aktivitas 
manusia seperti produksi sampah dan pembangunan 
yang terus menerus berkontribusi dalam peningkatan 
bencana hidrometeorologi. Dibandingkan ancaman 
bencana lainnya seperti geologi tentu bencana 
hidrometeorologi yang paling mendominasi.

Sejauh mana kerugian akibat banjir di Jakarta? 

Ada beberapa kajian yang menyebutkan dampak 
ekonomi yang signifikan bagi masyarakat terutama 
pelaku usaha akibat banjir. Peneliti (Institute for 
Development of Economic and Finance) INDEF 
misalnya menyebutkan adanya kerugian 10 triliun 
per tahun. Namun belum ada angka pasti atau 
valuasi yang dilakukan. Angka tersebut hanya berupa 
estimasi

Bagaimana Anda melihat penanganan banjir oleh 
Pemprov DKI Jakarta? 

Semakin baik meskipun banyak pekerjaan rumah 
yang belum terselesaikan. Salah satu inisiatif yang 

Masyarakat Harus Mengambil Peran

Peneliti Kebencanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 
Abdul Fikri Angga Reksa : 

sudah dilakukan misalnya semakin bertambahnya 
infrastruktur hijau di Jakarta. Pekerjaan rumah yang 
belum terselesaikan itu misalnya intensitas banjir di 
wilayah perkotaan

Langkah apa yang harus dilakukan Pemprov  
DKI Jakarta dalam antisipasi banjir?  

Langkah pencegahan banjir harus berorientasi 
jangka panjang seperti pengelolaan sampah yang 
terintegrasi, moratorium pembangunan di wilayah 
pesisir, dan mengurangi penggunaan air tanah serta 
infrastruktur  hijau yang memadai.

Bagaimana peran masyarakat untuk 
menghadapi potensi ancaman banjir?

Antisipasi dan peran masyarakat dalam mencegah 
banjir bisa dimulai dari hal kecil seperti tidak 
membuang sampah sembarangan, membersihkan 
saluran air, dan menggiatkan gotong royong yang 
mulai banyak terkikis oleh modernisasi.

Menurut Anda, apa yang harus 
dilakukan masyarakat agar hujan ini 
menjadi manfaat? 

Banyak hal yang bisa dilakukan seperti inisiatif 
membuat lubang biopori di sekitar rumah, merancang 
bangunan yang sirkulasi airnya bisa mengurangi 
urban heat seperti di gedung TIM yang baru. 

         

        sam
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Jakarta Siaga Bencana 
Hidrometeorologi
Sejumlah upaya dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam 
menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi
pada Desember 2022 hingga Februari 2023. 
Seperti apa strateginya?
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Foto
Buchori M.

Pintu Air 
Manggarai 
menjadi bagian 
pengendalian 
banjir di Ciliwung 
yang berfungsi 
mengalirkan air 
ke luar Jakarta.
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Jakarta Siaga Bencana 
Hidrometeorologi

Kondisi geografis Jakarta yang berada di wilayah 
hulu berdekatan dengan pantai dan banyak 
dialiri sungai, karena itu Jakarta tidak bisa lepas 

dari ancaman bencana hidrometeorologi, mulai dari 
banjir hingga tanah longsor.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, sepanjang 2017 
hingga 2021, terdapat 57 kejadian tanah longsor di 
Jakarta. 

Ancaman banjir juga tidak jauh berbeda. Data BPBD 
Provinsi DKI Jakarta  menyebutkan, sepanjang 2019 
hingga 2021  terdapat 100 Rukun Warga (RW) yang 
rawan banjir. Wilayah Jakarta Timur yang paling 
banyak   yakni 41 RW, disusul Jakarta Barat sebanyak 
27 RW, Jakarta Selatan sebanyak 24 RW, dan Jakarta 
Utara sebanyak 8 RW. 

Menghadapi bencana hidrometeorologi, Pejabat (Pj) 
Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung 
bertindak cepat. Pemprov DKI Jakarta menggelar 
Apel Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana 
Hidrometeorologi Tahun 2022-2023. 

Kegiatan yang berlangsung di Cibubur, Jakarta Timur, 
pada 9 November 2022 lalu itu diikuti 2.500 peserta. 
Mereka   terdiri dari unsur kementerian/lembaga, TNI-
Polri, Pemda, BPBD   Provinsi, BUMN, BUMD DKI Jakarta, 
kelurahan, perguruan tinggi, dan lembaga penggiat 
kebencanaan.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, 
apel dilakukan agar seluruh elemen pemangku 
kepentingan terkait memiliki persiapan dalam menjalin 
koordinasi saat bencana hidrometeorologi terjadi. 

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya 
untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi. 
Program peringatan dini serta pencegahan bencana 
terus   dilakukan secara cepat dan tepat. “Tujuannya 
memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga ibu 
kota,” kata Heru.

Memastikan Pengendali Banjir

Untuk memastikan persiapan menghadapi dampak 
hujan deras, Heru Budi meninjau sejumlah infrastruktur 
pengendali banjir di Jakarta. Salah satunya Stasiun 

13
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Pompa di Waduk Pluit Timur, Kecamatan 
Penjaringan, Jakarta Utara.  Peninjauan ini 
dilakukan untuk memastikan infrastruktur 
pengendali banjir   berjalan optimal dan   
memastikan semua instalasi listrik berfungsi 
dengan baik. 

Stasiun Pompa Pluit Timur merupakan salah satu 
infrastruktur penting untuk drainase Jakarta. 
Saat ini ada 10 pompa air yang ada di kawasan   
Waduk Pluit tersebut. 

Stasiun Pompa Pluit Timur   yang diresmikan 
pada 2014 lalu itu, memiliki fungsi sebagai 
sistem pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai 
Ciliwung yang mampu menampung debit 
sebesar 34 meter kubik per detik. 

Heru juga meninjau pembangunan pompa air Kali 
Sentiong di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta 
Utara. Saat ini progres pembangunannya sudah 
mencapai 51 persen. Rencananya, pembangunan 
Pompa Sentiong ini akan rampung pada Oktober 
2023. Ada lima   pompa yang akan dioperasikan 
dengan kapasitas masing-masing pompa 
sebesar 50 meter kubik per detik. 

”Tanggul yang baru nantinya dapat 
menahan tingginya debit air saat hujan 
dan mencegah air melimpas ke jalanan”

Heru Budi Hartono
Pj Gubernur DKI Jakarta

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
          EDISI 11  TAHUN 2022
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Pompa-pompa tersebut akan melayani daerah 
Sunter Agung dan Sunter Jaya serta dari 
Kemayoran hingga Kampung Bandan. Adanya 
pompa tersebut untuk mempertahankan debit 
air ketika permukaan air laut naik, sehingga 
permukaan air di hulu akan bisa dijaga 
ketinggiannya. 

Heru juga meninjau progres pembangunan 
peningkatan kapasitas sungai di Pasar Baru, 
Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut saat ini ada 
pekerjaan penguatan tebing sepanjang 1,3 
kilometer di dua sisi kali. Proyek tersebut 
ditargetkan rampung pada Desember 2022. 

Heru menjelaskan, peningkatan kapasitas 
sungai dilakukan untuk memastikan aliran air 
dari Pintu Air Ciliwung Lama di Manggarai ketika 
dioperasikan dapat terhubung dengan Kali Pasar 
Baru. Selanjutnya, aliran air akan dialirkan ke 
arah laut maupun Pompa Pluit. “Lokasi ini adalah 
bagian dari infrastruktur pengendali banjir yang 
merupakan sistem tata air dari operasional Pintu 
Air Ciliwung Lama Manggarai,” ujar  Heru. 

Untuk meminimalisir potensi terjadinya luapan 
genangan saat musim hujan, Heru mengunjungi 
pembangunan tanggul Kali Semanan, 
Cengkareng, Jakarta Barat. Pembangunan 
tanggul Kali Semanan dilakukan sepanjang 1 
kilometer. Proyek itu ditargetkan rampung pada 
akhir Desember 2022. 

Harapannya, tanggul yang baru nantinya dapat 
menahan tingginya debit air saat hujan dan 
mencegah air melimpas ke jalanan. “Warga juga 
diharapkan dapat lebih tenang karena luapan air 
dapat diminimalisir,” ujar Heru.

Strategi Atasi Banjir

Heru menjelaskan, ada tiga penyebab terjadinya 
banjir di Jakarta. Pertama, banjir yang disebabkan  
oleh air rob. Kedua, banjir yang terjadi karena 
hujan dengan intensitas tinggi di Jakarta. Ketiga, 
banjir kiriman. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Heru telah 
menyiapkan sejumlah strategi jitu menghadapi 
banjir Jakarta. Untuk mengantisipasi banjir yang 
disebabkan oleh rob, Heru bakal membangun 

waduk dan memperbaiki tanggul-tanggul di 
sejumlah daerah di Jakarta. Ia juga juga akan 
membangun waduk di sekitar Jakarta Barat dan 
Jakarta Utara. 

Strategi kedua untuk menyiasati banjir yang 
disebabkan oleh hujan yang terjadi di wilayah 
Jakarta. Mulai dari merevitalisasi dan menguras 
saluran-saluran air di Jakarta hingga penguatan 
pompa. 

Sedangkan untuk mengatasi banjir kiriman, Heru 
menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) salah satunya 
melalui pembangunan Sodetan Kali Ciliwung-
Kanal Banjir Timur (KBT) yang merupakan bagian 
dari program normalisasi sungai guna mengatasi 
banjir di Ibu Kota. 

Kesiapan Personel

Pemprov DKI Jakarta tidak hanya menyiapkan 
infrastruktur pengendali banjir. Kesiapan personil 
juga dilakukan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah 
upaya yang telah dilakukan untuk memastikan 
penanggulangan bencana dapat berjalan 
dengan baik.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, 
Isnawa Adji menuturkan, saat ini BPBD DKI 
memiliki sebanyak 267 petugas penanganan 
bencana atau yang biasa dikenal dengan Tim 
Reaksi Cepat (TRC). Mereka disiagakan di seluruh 
kelurahan yang ada di Jakarta, yang rawan 
banjir. 

Sedangkan upaya mitigasi untuk merespons 
peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh 
BMKG, BPBD DKI mendiseminasikan informasi 
tersebut melalui website bpbd.jakarta.go.id, 
media sosial (Instagram, Twitter, dan Facebook), 
dan kanal lainnya seperti WhatsApp Group dan 
Telegram.

Sedangkan apabila terjadi kenaikan status siaga 
Tinggi Muka Air (TMA) di aliran sungai yang ada 
di Jakarta, peringatan dini akan disampaikan 
melalui Disaster Early Warning System (DEWS) 
dan SMS Blast.   bam
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Jumlah kejadian bencana 
di Jakarta 20211

Jumlah kejadian bencana di Jakarta 2021

1 2 3 4 5

Kebakaran:

536 
kejadian

Pohon tumbang: 

236 
kejadian

Banjir: 

72 
kejadian

Jalan tergenang: 

53 
kejadian

Angin kencang: 

2 
kejadian 

6 7

Tanah longsor : 

12 
kejadian

lain-lain:

12 
kejadian

Kejadian Bencana 
di Jakarta Sepanjang 2021

Kejadian banjir Jakarta 
dari tahun ke tahun3Cuaca ekstrem2

 Angin kencang 

2 kejadian
132 sarana dan prasarana rusak
Nilai kerugian : Rp75.000.000

 Pohon tumbang

236 kejadian
56 sarana dan prasarana rusak
2 orang meninggal dunia
9 orang mengalami luka ringan 
dan berat
Nilai kerugian : Rp123.000.000

 Banjir 

72 kejadian
5 orang meninggal dunia
KK terdampak : 18.325 jiwa
Jiwa terdampak : 51.294 jiwa

 Tanah Longsor

12 kejadian (Jakarta Selatan 7  
kejadian, Jakarta Timur 5 kejadian)
Objek terdampak 
(20 rumah, 1 mobil, 3 lain-lain)
Kerugian : Rp420.000.000

 Jalan tergenang

53 kejadian
Jakarta Pusat : 2 lokasi
Jakarta Utara : 13 lokasi
Jakarta Selatan : 16 lokasi
Jakarta Timur : 14 lokasi
Jakarta Barat : 8 lokasi

Curah hujan : 168 mm/hari
RW terdampak : 353
Jumlah pengungsi : 154.270
Jumlah korban jiwa : 32
Waktu pemulihan : 6 hari

Curah hujan : 340 mm/hari
RW terdampak : 955
Jumlah pengungsi : 276.333
Jumlah korban jiwa : 48
Waktu pemulihan : 10 hari

2 Februari 2002

2 Februari 2007 

Curah hujan :  100 mm/hari
RW terdampak : 599
Jumlah pengungsi : 90.913
Jumlah korban jiwa : 40
Waktu pemulihan : 7 hari

Curah hujan :  277 mm/hari
RW terdampak : 702
Jumlah pengungsi : 45.813
Jumlah korban jiwa : 5
Waktu pemulihan : 7 hari

Curah hujan :  377 mm/hari
RW terdampak : 390
Jumlah pengungsi : 36.445
Jumlah korban jiwa : 19
Waktu pemulihan : 4 hari

17 Januari 2013   

01 Januari 2021

11 Februari 2015

Sumber data : Data diolah dari Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, dan berbagai sumber
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Jumlah kejadian bencana 
di Jakarta 20211

Jumlah kejadian bencana di Jakarta 2021

1 2 3 4 5
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kejadian
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kejadian 
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Tanah longsor : 
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kejadian

lain-lain:

12 
kejadian

Kejadian Bencana 
di Jakarta Sepanjang 2021

Kejadian banjir Jakarta 
dari tahun ke tahun3Cuaca ekstrem2

 Angin kencang 

2 kejadian
132 sarana dan prasarana rusak
Nilai kerugian : Rp75.000.000

 Pohon tumbang

236 kejadian
56 sarana dan prasarana rusak
2 orang meninggal dunia
9 orang mengalami luka ringan 
dan berat
Nilai kerugian : Rp123.000.000

 Banjir 

72 kejadian
5 orang meninggal dunia
KK terdampak : 18.325 jiwa
Jiwa terdampak : 51.294 jiwa

 Tanah Longsor

12 kejadian (Jakarta Selatan 7  
kejadian, Jakarta Timur 5 kejadian)
Objek terdampak 
(20 rumah, 1 mobil, 3 lain-lain)
Kerugian : Rp420.000.000

 Jalan tergenang

53 kejadian
Jakarta Pusat : 2 lokasi
Jakarta Utara : 13 lokasi
Jakarta Selatan : 16 lokasi
Jakarta Timur : 14 lokasi
Jakarta Barat : 8 lokasi

Curah hujan : 168 mm/hari
RW terdampak : 353
Jumlah pengungsi : 154.270
Jumlah korban jiwa : 32
Waktu pemulihan : 6 hari

Curah hujan : 340 mm/hari
RW terdampak : 955
Jumlah pengungsi : 276.333
Jumlah korban jiwa : 48
Waktu pemulihan : 10 hari

2 Februari 2002

2 Februari 2007 

Curah hujan :  100 mm/hari
RW terdampak : 599
Jumlah pengungsi : 90.913
Jumlah korban jiwa : 40
Waktu pemulihan : 7 hari

Curah hujan :  277 mm/hari
RW terdampak : 702
Jumlah pengungsi : 45.813
Jumlah korban jiwa : 5
Waktu pemulihan : 7 hari

Curah hujan :  377 mm/hari
RW terdampak : 390
Jumlah pengungsi : 36.445
Jumlah korban jiwa : 19
Waktu pemulihan : 4 hari

17 Januari 2013   

01 Januari 2021

11 Februari 2015

Sumber data : Data diolah dari Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, dan berbagai sumber

Infografis: Tommy K.R
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“Kami Menyiapkan 
Langkah Antisipasi 
dan Mitigasi Bencana”

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kepala  BPBD Provinsi DKI Jakarta 
Isnawa Adji: 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 
sejumlah langkah dalam mengantisipasi 

bencana.   hidrometeorologi di Jakarta. 
Bagaimana kesiapsiagaannya dalam menangani 
risiko bencana ini? Berikut wawancara Kepala 
BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji bersama 
tim JaKita.

Seperti apa ancaman bencana 
hidrometeorologi di Jakarta sekarang ini?

Yang termasuk bencana itu banjir,  kebakaran , 
gempa, tsunami, likuifaksi, epidemi, dan wabah 
penyakit, gelombang pasang dan abrasi, 
cuaca ekstrem serta kekeringan. BMKG selalu 
menginformasikan potensi cuaca di Indonesia 
termasuk Jakarta. Terakhir BMKG sampaikan 
akan ada cuaca ekstrem di Jakarta pada musim 
hujan ini. Diinfokan pada Oktober 2022 hingga 
Februari 2023, Jakarta akan alami kondisi cuaca 
yang cukup ekstrem. Curah hujan di atas rata-
rata dengan intensitas sedang hingga lebat.

Apa yang dilakukan BPBD dalam menyikapi 
hal tersebut?

Provinsi BPBD DKI Jakarta  meneruskan informasi  
tersebut kepada publik sehingga masyarakat 
bisa melakukan langkah-langkah antisipasi 
sederhana. Misalnya, berdasarkan prakiraan 
BMKG akan ada hujan lebat dan angin kencang di 
Jakarta Selatan, bagi warga di wilayah tersebut 
diharapkan untuk mengurangi aktivitas di luar 
rumah. Kami juga sampaikan info titik mana saja 
yang rawan dilewati di daerah tersebut.

Dari mana masyarakat bisa tahu 
informasi tersebut? 

Informasi bisa   diketahui melalui radio, website 
BPBD atau media sosial BPBD. Warga juga 
bisa menghubungi nomor darurat 112 untuk 
pengaduan atau informasi kebencanaan.

          EDISI 11 TAHUN 2022
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Apa yang sudah dilakukan BPBD terkait 
kondisi tersebut?

Tentu saja kami menyiapkan langkah antisipasi, 
implementasi dan mitigasi kebencanaan di 
Jakarta dengan melibatkan banyak pihak.

Bisa dijabarkan apa saja langkah-langkahnya?

Ada beberapa hal yang kami lakukan, seperti 
menyebarluaskan informasi cuaca 
terkini dan kondisi Tinggi Muka 
Air (TMA) kepada masyarakat 
melalui kanal media sosial 
dan website. Kami juga 
menyampaikan informasi 
peringatan dini TMA melalui 
Disaster Early Warning 
System (DEWS) dan SMS 
Blast, dan peringatan dini 
cuaca melalui website, 
media sosial, WhatsApp 
Group dan Telegram. 

Apa saja Upaya lainnya?

Kami juga distribusikan sarana 
dan prasarana pendukung kepada setiap 
kelurahan rawan banjir, seperti perahu, ring 
buoys, jaket pelampung, dan yang lain. Kami 
juga menyiagakan 267 personel Petugas 
Penanggulangan Bencana/TRC pada setiap 
kelurahan di Jakarta. Kami juga memastikan 
kesiapan posko penanganan bencana dan 
lokasi-lokasi pengungsian sampai tingkat 
kecamatan. 

Wilayah mana saja di Jakarta yang 
rawan terhadap banjir?

BPBD telah memetakan, ada 25 kelurahan di 
Jakarta yang berpotensi banjir. Rinciannya, 
di Jakarta Selatan ada sembilan kelurahan, 
Jakarta Barat lima kelurahan, delapan kelurahan 

di Jakarta Timur dan tiga kelurahan di Jakarta 
Utara.  

Bagaimana dengan personel 
petugas penanggulangan bencana?  

Sebagai Person In Charge (PIC) mereka 
bertanggung jawab terhadap penanganan 
bencana di tingkat kelurahan. Tugasnya, 
mengkoordinasikan penanganan bencana di 

kelurahan tersebut. 

Bagaimana 
penanganan pascabencana?

Kami lakukan Layanan Dukungan 
Psikososial sebagai bantuan 
awal psikologis bagi para 
penyintas bencana baik 
kebakaran atau banjir. 
Tujuannya untuk mendeteksi 

jika ada penyintas yang 
mengalami gangguan psikologis 

dan membutuhkan penanganan 
lebih lanjut akan dirujuk ke Tim 

Kesehatan Jiwa setempat. 

Apa imbauan Anda untuk warga 
Jakarta menghadapi cuaca ekstrem?

Kami mengimbau warga untuk mengantisipasi 
bencana hidrometeorologi seperti banjir, pohon 
tumbang, dan angin kencang, untuk menyiapkan 
perlindungan diri   jika ingin beraktivitas di luar 
ruangan. misalnya payung, jaket, topi, ataupun 
jas hujan. Untuk pejalan kaki dan pengguna 
kendaraan agar menjauhi area sekitar 
saluran air atau gorong-gorong terbuka untuk 
menghindari terjadinya kejadian terperosok. 
Kami juga sarankan warga  untuk secara rutin 
memantau informasi cuaca yang disampaikan   
melalui website bpbd.jakarta.go.id dan media 
sosial.   
         sya
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REAKSI CEPAT 
TIM PENYELAMAT

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Foto
Dok : Dharma W.

BELUM

Foto
Safran H.

Dalam 
menjalankan 
tugas, Tim 
Reaksi Cepat 
(TRC) dibekali 
dengan berbagai 
keterampilan, 
salah satunya, 
kemampuan 
penyelamatan.

          EDISI 11 TAHUN 2022
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Tugas yang diemban, Tim Reaksi Cepat 
(TRC) Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta 

terbilang mulia. Pekerjaannya melayani dan 
membantu masyarakat di tengah bencana 
di Jakarta, mulai dari bencana banjir, tanah 
longsor, hingga kebakaran. Personel yang 
berada di setiap kelurahan itu akan sigap 
memberikan pertolongan, terlebih saat ini 
ketika Jakarta berpotensi mengalami bencana 
hidrometeorologi. 

Koordinator Lapangan atau PIC (Person in 
Charge) TRC BPBD wilayah Kelurahan Halim 
Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Agung Setiawan 
mengungkapkan, saat ini dia dan rekannya 
tengah bersiap menghadapi kondisi cuaca yang 
tidak menentu yang berpotensi banjir di wilayah 
kerjanya. 

Sebelum banjir terjadi,   Agung dan rekannya 
sudah bersiap melakukan pemetaan dan 
koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD). “Kami melakukan assessment terkait 
wilayah, dan melakukan koordinasi  OPD,  

Gulungan arus, dingin 
hujan yang menusuk, serta 
derasnya hujan menjadi kawan 
setia kami dalam bertugas.

REAKSI CEPAT 
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”Selain harus berjibaku dengan dingin 
dan arus banjir yang deras, menghadapi 
warga juga perlu kesabaran”

Agung Setiawan
Koordinator Lapangan atau PIC (Person 
in Charge) TRC BPBD wilayah Kelurahan 
Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

perangkat RT, RW, dan Lurah serta  stakeholder 
lain  yang ada sekitar wilayah,”ujar Agung saat 
ditemui JaKita di Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Bukan hanya pemetaan dan koordinasi 
antar stakeholder, tanggung jawab petugas 
di lapangan juga menjadi tim perbantuan 
evakuasi. “Bagi kami, gulungan arus, dingin 
hujan yang menusuk, derasnya hujan menjadi 
kawan setia,” ujar Agung. 

Menurut Agung, dalam penanganan bencana 
ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Di 
antaranya, prabencana, saat bencana, dan 
pasca-bencana. Pada tahap prabencana 
meliputi pemetaan, assessment, edukasi dan 
penyampaian informasi terkini kepada warga 
yang ada di daerah rawan banjir.

“Pada tahap saat bencana, yang kami 
lakukan itu adalah memberikan bantuan dan 
evakuasi warga, penyebaran bantuan logistik, 
dan membantu di posko pengungsian dan 
sebagainya,” kata Agung.

Sedangkan untuk pascabencana, yang 
dilakukan adalah rekonstruksi, pendataan, 
dan memberikan layanan trauma healing bila 
diperlukan. 

Untuk menjalankan tugas tersebut, Tim RC 
dibekali dengan berbagai keterampilan. Mulai 
dari kemampuan penyelamatan, seperti 
vertical rescue, dan jungle survival, navigasi 
darat, dan orientasi relawan, serta  manajemen 
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kebencanaan. “Untuk memiliki kemampuan 
tersebut, kami sering melakukan latihan untuk 
menunjang fisik dan metal kami,” Agung. 

Agung menyadari menjadi Tim RC tentu tidak 
mudah. Selain waktu kerjanya   yang menuntut 
untuk siaga selama 24 jam,   terkadang waktu 
libur juga kerap digunakan bila dibutuhkan. 
Agung bergabung di BPBD provinsi DKI Jakarta 
sejak 2021 silam.

Selain itu, menurut Agung, penguasaan medan 
dan geografi wilayah sudah harus dikuasai 
anggota Tim RC. “Kita harus paham jalur 
evakuasi yang aman untuk dilalui korban, dan 
tahu tempat yang aman untuk pos pengungsi. 
“Kami harus berkomunikasi dengan banyak 
pihak,” ujarnya. 

Paling penting, pantauan langsung secara 
berkala juga harus dilakukan. Setiap satu jam 
sekali, laporan kepada pos pemantau dilakukan. 
Sehingga kondisi terkini sebuah bencana dapat 
diterima dengan cepat.

Saat ditemui, Agung dan rekannya tengah 
melakukan pemantauan perlengkapan 

keselamatan, seperti kondisi senter, tali, 
pelampung (ring boy), life jacket, dan perahu 
penyelamat, untuk memastikan berfungsi baik 
saat terjadi banjir. 

“Suka duka pasti ditemui mereka di lapangan, 
selain harus berjibaku dengan dingin dan arus 
banjir yang deras, menghadapi warga juga 
perlu kesabaran,” katanya 

Dalam mengantisipasi ancaman banjir, petugas 
PJLP dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) UPK 
Badan Air DKI Jakarta juga diterjunkan. Salah 
satunya, Syahrul. Ia menceritakan, saat ini 
seluruh petugas Badan Air DLH bersiap di posko-
posko yang ada di Jakarta. “Tugas pokok kami 
adalah angkut sampah yang ada di kali agar 
tidak ada material sampah yang mengganggu 
aliran sungai,” katanya saat ditemui JaKita. 

Selain itu, petugas dari Dinas Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) 
Provinsi DKI Jakarta juga disiagakan di seluruh 
kecamatan wilayah Jakarta. “Semua harus siaga 
24 jam,” ujar Dwi Septiyanto, personel Gulkarmat 
dari Sudin Jakarta Pusat.     
             gro
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Foto
Safran H.

Petugas sedang 
melakukan 
pemantauan 
perlengkapan 
keselamatan, 
seperti perahu 
penyelamat agar 
berfungsi baik 
saat terjadi banjir.
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Bersama dua rekan ASN, saya mendatangi 
kantor Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) 
di Jalan Penjernihan, depan Taman 

Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta Pusat, 
siang itu. Kendati terik, hawa di bangunan 
yang berdiri sejak 1989 ini cukup sejuk, berkat 
pepohonan rindang di sekelilingnya. Di 
belakangnya, Ciliwung mengalir deras dari Pintu 
Air Manggarai menuju Kanal Banjir Barat (KBB). 
Sedangkan di sebelah kantor, beberapa orang 
sedang sibuk memilah dan mengolah sampah 
untuk didaur ulang. Sementara di akuarium 
dekat kafe, di mana teman-teman CNN TV 
menyesap kopi, seekor bulus menemani ikan-
ikan.

“Itu ditemukan teman-teman komunitas 
Ciliwung di Bogor. Kami senang, karena binatang 
yang dilindungi dan dikenal sebagai kura-kura 
mulut babi itu masih hidup di Sungai Ciliwung,” 
cerita Peni Susanti yang sudah sepuluh tahun 
memimpin GCB. Bahkan, pada 11 November 2011, 
di aliran Ciliwung sekitar Lenteng Agung, Jakarta 
Selatan, yang masih hijau, ditemukan bulus 
raksasa berbobot 300 kilogram yang disebut 
Senggawangan (Chitra Javanensis). 

“Dulu hanya ikan sapu-sapu yang menghuni 
Ciliwung. Sekarang sudah ada lagi ikan baung, 
lobster biru, dan lain-lain. Dengan kualitas 
Sungai Ciliwung yang kini berada di level dua 
atau sudah layak sebagai bahan baku air 
minum, Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya juga 
membuka kembali instalasi 500 liter per detik 
dengan 16 ribu sambungan untuk masyarakat,” 
ungkap arsitek lanskap Institut Pertanian Bogor 
dan master teknik lingkungan IHE Delf, Belanda, 
tersebut.

Ada 36 Komunitas Peduli Ciliwung yang 
tergabung dalam Gerakan Ciiwung Bersih. 
Selain membersihkan Kali Ciliwung sepanjang 
120 kilometer, GCB juga membuka ekowisata 
dan eduwisata agar masyarakat dapat 
mempelajari sejarah, seluk beluk, serta upaya 

pelestarian sungai, dari hulunya di Puncak, 
Bogor, Depok, Lenteng Agung, Pejaten, Condet, 
hingga Penjernihan. Mereka berkolaborasi pula 
dengan beberapa perusahan, seperti Indofood, 
PLN, serta PAM Jaya. 

Perjuangan selama 33 tahun itu pun 
membuahkan hasil. Bukan hanya mengurangi 
pencemaran Ciliwung, tapi juga apresiasi 
nasional berupa Penghargaan Kalpataru 2022 
untuk kategori khusus bidang kolaborasi dalam 
pengabdian lingkungan. Kolaborasi pentahelix 
antara pemerintah pusat maupun daerah, 
swasta, komunitas, akademisi, serta media 
massa memang sangat diperlukan untuk 
mengatasi banjir, yang menjadi masalah klasik 
di Jakarta sejak bernama Batavia pada zaman 
kolonial Belanda.

Hulu Ciliwung yang telah mengalami degradasi 
lingkungan akibat kapitalisme perkebunan 
Belanda dan pembangunan vila ilegal 
pascakemerdekaan, mengirim banjir dari Bogor 
karena letak geografis Jakarta yang berada 
di dataran rendah. Itu saja membutuhkan 
kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat dan Banten, selain Pemerintah Kabupaten/
Kota Bogor, Depok, serta Tangerang. Proyek-
proyek strategis penanganan banjir juga 
berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Misalnya 
pembangunan waduk Sukamahi dan Ciawi 
di Kabupaten Bogor, normalisasi Ciliwung 
serta sodetan menuju Kanal Banjir Timur (KBT) 
di Jakarta Timur, rumah pompa Sentiong 
Ancol serta tanggul raksasa National Capital 
Integrated Coastal Development (NCICD) di 
Jakarta Utara. 

Berdaya bersama seluruh masyarakat dan 
berkolaborasi dengan pemerintah, komunitas, 
maupun bisnis. Itulah teladan yang diberikan 
Gerakan Ciliwung Bersih. Dari hal kecil: tak 
membuang sampah seenaknya.
               Ramdan Malik
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KABAR BAIK DARI JAKARTA

Alat Bantu Fisik untuk 
Penyandang Disabilitas
Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta memberikan 
bantuan Alat Bantu Fisik bagi penyandang disabilitas untuk 
mempermudah mereka dalam aktivitas sehari-hari.
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KABAR BAIK DARI JAKARTA

Jakarta kota ramah disabilitas, tidak 
sekedar slogan. Ada banyak program 
yang telah dikembangkan Dinas Sosial 

(Dinsos) Provinsi DKI Jakarta untuk membantu  
penyandang   disabilitas. Salah satunya, 
program bantuan Alat Bantu Fisik (ABF) bagi 
kaum disabilitas.  

Hingga kini Dinsos telah menyalurkan 1.519 Alat 
Bantu Fisik (ABF). Mulai dari kursi roda anak, 
kursi roda dewasa, hearing aid, tongkat tuna 
netra, tongkat kaki tiga dan tongkat walker. 
Dalam program ini, Dinsos juga berkolaborasi 
dengan   komunitas, badan usaha dan 
Lembaga. Salah satunya Saraswati Learning 
Center.

Salah satu yang menerima bantuan ABF itu 
adalah Dika, orang tua dari Karin Nugraha, 
salah satu anak penyandang celebral palsy. 
Ia mendapat bantuan kursi roda anak. 

Dika mengaku bersyukur atas adanya bantuan 
bagi putranya itu. Dengan bantuan alat kursi 
roda anak itu, Karin kini bisa beraktivitas di 
rumahnya. Kursi roda juga sangat membantu 
Karin ke rumah sakit untuk terapi. “Terima 
kasih atas bantuan yang diberikan. Bantuan 
ini sangat bermanfaat untuk antar anak kami 
terapi,” ujar Dika. 

Foto
Dharma W.

Pj Gubernur DKI 
Jakarta Heru 
Budi Hartono 
memastikan 
komitmen 
Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta  
memberikan 
perhatian yang 
lebih kepada 
kaum disabilitas. 
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Bukan hanya Dika, Dinsos juga memberikan 
kesempatan bagi penyandang disabilitas 
di Jakarta untuk mengajukan ABF. Caranya 
juga cukup mudah. Warga hanya diminta 
menyiapkan fotokopi KTP, atau KTP orang tua 
jika di bawah umur, Kartu Keluarga, foto seluruh 
badan, dan surat keterangan tidak mampu 
dari kelurahan. Selanjutnya, berkas tersebut 
dibawa dan diserahkan ke kantor Suku Dinas 
Sosial sesuai domisili.

Dinsos DKI Jakarta juga memberikan layanan 
pengajuan melalui website www.dinsos.
jakarta.go.id. Dengan demikian warga yang 
ingin mengajukan bantuan ABF tidak perlu 
datang langsung ke kantor suku dinas sosial. 
Syarat yang berlaku juga sama, dengan meng-
upload KTP, KK, foto badan seluruh tubuh, dan 
surat keterangan tidak mampu.

Program bantuan ABF ini disambut 
baik Persatuan Penyandang Disabilitas 
Indonesia (PPDI). Ketua PPDI Didi Leindert 
mengatakan, program ini diharapkan terus 
dilaksaksanakan untuk memenuhi kebutuhan 
warga penyandang disabilitas. “Bantuan ini 
tepat sasaran dan sangat   dibutuhkan bagi 
penyandang disabilitas,” kata Didi ketika 
dihubungi JaKita.

Selain itu, Didi juga mengharapkan agar 
bantuan ABF ini bisa menjangkau seluruh 
penyandang disabilitas di Jakarta, kolaborasi 
harus terus ditingkatkan terutama dengan 
menggandeng organisasi penyandang 
disabilitas. Tujuannya untuk memudahkan 
pemerintah mengetahui apa saja kebutuhan 
yang diperlukan. “Supaya tidak salah sasaran,” 
ujarnya. 

Kesamaan Hak

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari 
mengatakan, bantuan ABF ini merupakan 
bentuk layanan sosial yang berlandaskan 
kesetaraan di mana warga Jakarta memiliki 
kesamaan hak. “Bantuan ini langsung diberikan 
kepada kaum disabilitas yang membutuhkan,” 
ujar Premi ketika dihubungi JaKita.

26 KABAR BAIK DARI JAKARTA
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Premi berharap dengan adanya bantuan ABF ini, 
akan mempermudah penyandang   disabilitas 
melakukan aktivitas sehari-hari, layaknya warga 
lainnya. Ia berkomitmen terus meningkatkan 
pelayanan kepada penyandang disabilitas. 
Ia juga tidak pernah lelah mengingatkan 
jajarannya untuk meningkatkan pelayanan 
kepada kaum disabilitas.

“Terutama yang datang ke Pusat Pelayanan 
kami, pasti mereka itu orang yang tidak 
mendapatkan bantuan, mungkin juga tidak 
terjangkau oleh petugas pendamping sosial 
di Kecamatan. Oleh sebabnya saya minta 
kalau ada yang mengajukan bantuan, layani 
dengan baik, layani dengan hati nurani,” ujarnya 
menegaskan.

Terkait pemenuhan ABF bagi penyandang 
disabilitas, Pemprov DKI Jakarta juga membuka 
ruang kolaborasi kepada seluruh masyarakat 
atau kelompok masyarakat. Tujuannya agar 
manfaat yang diterima warga Jakarta lebih 
dapat ditingkatkan dari segi kualitas dan 
kuantitas.

Salah satu kolaborator program ini adalah 
Saraswati Learning Center. Pendiri Saraswati 
Learning Center, Reshma Wijaya Bhojwani 
mengatakan, kerja sama yang dilakukan 
ini merupakan bentuk aksi nyata untuk 
memudahkan penyandang disabilitas yang 
membutuhkan ABF. 

Reshma berharap dengan adanya program 
bantuan ABF, ini jumlah penerima bantuan ke 
depannya akan semakin banyak. Tidak ada lagi 
penyandang disabilitas yang kesulitan untuk 
beraktivitas. “Kami siap membantu program ini,” 
katanya.

Sejumlah komunitas, badan usaha maupun 
lembaga yang telah berkolaborasi dengan 
Dinsos DKI Jakarta di antaranya Balai Besar 
Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas, 
Saraswati Learning Center, Yayasan Peduli Tuna 
Daksa, dan Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta.   

         

         gro

27KABAR BAIK DARI JAKARTA



28

         EDISI 11 TAHUN 2022
Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LAYANAN JAKARTA

Posko Layanan 
Interaktif di Balai Kota 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka
layanan pengaduan di Pendopo Balai Kota, sebagai upaya 
menjaring permasalahan warga Jakarta.

Memberikan pelayanan yang prima kepada 
warga Jakarta sudah menjadi komitmen 
Pemprov DKI Jakarta. Karena itulah, sejak 

18 Oktober 2022, Pemprov DKI Jakarta membuka 
layanan pengaduan masyarakat di Balai Kota. 
Sebenarnya layanan dan aduan dapat dilakukan 
melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), 
JAKI, atau layanan lainnya yang tersedia. Namun 
layanan tatap muka ini menjadi pelengkap bagi 
warga Jakarta yang ingin datang langsung ke 
Balai Kota.

Segala macam aduan dapat diutarakan di posko 
ini. Posko ini dibuka pukul 08.00 sampai dengan 
09.30 WIB setiap hari Senin sampai Kamis. 
Terdapat perwakilan lima wilayah Jakarta yang 
bertugas menerima dan memproses aduan.

Seperti warga Matraman, Jakarta Timur,  
bernama Ria Siregar. Ia sengaja hadir ke posko 
Pendopo untuk mengadukan permasalahan 
sengketa tanah hasil warisan orang tuanya. Ria 
sudah lelah lantaran urusannya selalu menemui 
jalan buntu.

“Saya mau urus sertifikat tanah, sebenarnya 
sudah ada SK (Surat Keputusan) Kementerian 
ATR/BPN, tapi untuk saat urus ke kecamatan 
Peta Bidang Tanah (PBT) selalu gagal. Saya tidak 
mengerti, makanya saya ke sini dengan harap 
petugas bisa menjelaskan secara lengkap 
kepada saya,” ujarnya saat ditemui JaKita di 
Balai Kota Jakarta.

Ria berharap, dengan adanya layanan ini ia 
dapat menyelesaikan masalah yang tengah 
dihadapinya. Sebelumnya, ia juga sudah 
mendatangi Kecamatan Matraman untuk 
sekadar mengetahui alur kepengurusan. 
“Masyarakat macam saya tentu lebih gampang, 
datang. Lebih terbuka menurut saya sih ya,” 
ujarnya.

Ada lagi warga Cengkareng, Jakarta Barat,  
bernama Syahrul. Warga lansia ini mengaku 
tengah mencari haknya sebagai warga Jakarta. 
Dia bercerita saat pandemi tidak dapat 
menerima bantuan sosial, padahal statusnya 
masih sebagai warga Cengkareng. “Sudah 
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LAYANAN JAKARTA

Posko Layanan 
Interaktif di Balai Kota 

saya hitung ke kelurahan itu bolak-balik empat 
kali, tapi selalu buntu. Saya mau mencari dan 
menanyakan hak saya sebagai lansia dan 
pengangguran ini,” ujarnya.

Seperti yang dikatakannya, Syahrul mencoba 
melakukan pengajuan Kartu Lansia dan 
melakukan protes karena dirinya tidak 
mendapatkan bantuan sosial selama PPKM di 
Jakarta. Keluh kesahnya tidak begitu direspons 
RT dan RW tempatnya tinggal.

Dia berharap dengan adanya posko pengaduan 
ini, ia dapat dimudahkan menerima bantuan 
sosial berupa Kartu Lansia. Syahrul sendiri 
mengetahui adanya layanan posko pendopo 
dari pemberitaan media massa dan berharap 
dapat dibantu Pemprov DKI Jakarta.

“Saya harap layanan ini berfungsi sebagaimana 
mestinya, sebab bansos itu kan uang negara 
juga, jangan sampai tidak sampai ke orang 
yang membutuhkan seperti saya ini,” ujar dia.

Sejauh ini layanan pengaduan di Kelurahan dan 
Kecamatan tidak dihentikan. Adanya layanan 
Posko Pendopo Balai Kota Jakarta hanya menjadi 
kantong tambahan bagi warga Jakarta saja. 

Lebih Interaktif

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI 
Jakarta Andriansyah mengatakan, layanan 
pengaduan ini direspons sangat baik oleh 
warga. “Banyak warga yang memang dengan 
sengaja datang dengan alasan lebih interaktif.
Alasannya karena warga merasa lebih interaktif 
dan bisa langsung didengar,” ujarnya.

Rata-rata pengaduan yang dilayangkan warga 
adalah persoalan pertanahan, kualitas layanan 
publik, dan yang paling sering diadukan adalah 
bantuan sosial. Andriyansyah mengatakan, 
warga juga bisa langsung datang ke kantor Wali 
Kota, Kecamatan, dan Kelurahan sesuai domisili 
bila tidak dapat mengadukan permasalahannya 
ke Balai Kota.   gro

Foto
Safran H.

Warga datang 
ke pendopo 
Balai Kota untuk 
menyampaikan 
segala macam 
aduan, yang 
layananya dibuka 
mulai pukul 
08.00-09.30 WIB.
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KOMUNITAS

Sahabat Gizi 
Inspirasi Keluarga
Komunitas Sahabat Gizi hadir untuk membangun 
kesadaran masyarakat dalam mencegah gagal tumbuh 
pada balita (stunting).

Siti Sadiqah sedang menyuapi anaknya, 
Ahmad Prawira yang baru berusia dua 
tahun. Menu yang diberikan sekadar bubur 

encer yang diguyur kuah cumi hitam. Warga 
Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara ini, 
jarang memberikan menu ikan kepada putranya 
yang masih Balita itu. Padahal suaminya seorang 
nelayan. 

“Ikannya dijual semua. Uangnya habis untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami cuma 
bisa memberi Ahmad kuah cumi hitam. Entah 
bergizi atau tidak, saya kurang paham. Karena 

ibu-ibu di sini banyak yang seperti saya,” sergah 
Siti yang sedang mengandung anak kedua ini. 

Masalah kekurangan gizi, Siti tidak sendirian. 
Co Founder Sahabat Gizi, Anugrah Novianti juga 
sempat mengalaminya. Anugrah pernah hampir 
kekurangan gizi di awal masa kehamilan anak 
pertamanya. Pada waktu itu ASI eksklusif yang 
diharapkannya juga tidak maksimal. 

Anugrah dan suaminya, Rijal Puwa Ilmiawan yang 
Founder HR Practision di Multinational Company 
juga resah. Rijal yang bekerja pada lingkup 

Foto
Dok: Pribadi

Komunitas 
Sahabat 
Gizi  menjadi 
wadah  yang 
menginspirasi 
gizi keluarga  
di DKI Jakarta 
dan Indonesia.
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Komunitas Sahabat Gizi hadir untuk membangun 
kesadaran masyarakat dalam mencegah gagal tumbuh 
pada balita (stunting).

Sumber Daya Manusia ini kerap berhadapan 
dengan karyawan yang sulit mencerna instruksi 
dan susah berkembang. 

“Dari diskusi itu, kami brainstorm bisa jadi 
employee tersebut ada kendala atau masalah 
gizi di awal kehidupannya,’’ ujar Anugrah 
sewaktu dihubungi Jakita. 

Anugrah pun menyimpulkan bahwa di fase 1.000 
Hari Pertama Kehidupan (HPK) banyak ibu-ibu 
lain yang juga mengalami hal serupa. “Untuk 
itu butuh adanya edukasi gizi keluarga dan 
pengembangan manusia, dimulai dari 1.000 
HPK, persiapan kehamilan, gizi ibu hamil, ibu 
menyusui, dan MPASI anak,’’ kata Anugrah yang 
juga dosen Program Studi Gizi di Universitas Esa 
Unggul ini. 

Membentuk Komunitas

Berangkat dari dua peristiwa penting itu Anugrah 
dan Rijal sepakat membentuk komunitas 
Sahabat Gizi pada 14 Agustus 2020 lalu. Dengan 
visi menjadi komunitas yang menginspirasi gizi 
keluarga (1.000 HPK) di DKI Jakarta dan Indonesia. 

1.000 HPK yang disebut-sebut Anugrah adalah 
fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya 
janin pada saat kehamilan (270 hari) sampai 
dengan anak usia 2 tahun (730 hari). Pada 
periode ini organ-organ vital yakni otak, hati, 
jantung, ginjal, tulang, tangan atau lengan, kaki, 
termasuk organ tubuh lainnya mulai terbentuk 
dan terus berkembang. 

Saat ini anggota Sahabat Gizi yang aktif 
mencapai 250 orang tersebar di Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka yang 
tergabung datang dari berbagai kalangan. Mulai 
dari ibu-ibu, mahasiswa, praktisi kesehatan, 
hingga tenaga kesehatan. 

Untuk bergabung dengan Sahabat Gizi, syaratnya 
cukup mudah, yaitu dengan bergabung pada link 
Sahabat Gizi untuk profil calon ibu-ibu dan usia 

anak, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan 
bahasannya. Lalu tinggal ikut aktivitas Sahabat 
Gizi di WhatsApp Grup, Instagram, YouTube dan 
Spotify. 

Adapun program utama komunitas Sahabat 
Gizi yakni menyelenggarakan kuliah melalui 
WhatsApp sebulan sekali. Memberi informasi 
melalui unggahan Instagram post seperti 
tips and trick  bertajuk ‘Taukah Bunda’ dan 
Instagram Story berupa ‘Talk Active dan Moms 
Talk’. Termasuk membuat konten edukasi di 
YouTube dan podcast Edukasi Gizi dalam Jenaka 
(Edujaka) di Spotify. 

Sahabat Gizi juga menggandeng pihak lain 
untuk kolaborasi. Di antaranya dengan instansi 
kesehatan seperti Puskesmas Cikupa yang 
sudah menginjak tahun kedua. Sementara 
untuk puskesmas di Jakarta sedang dalam 
proses. Begitu pula dengan Tim Penggerak 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP 
PKK) DKI Jakarta.

Selanjutnya, kerja sama dengan komunitas Ibu-
Ibu Kota Awards, Plus Jakarta dan Budayawan 
Kojek Rap Betawi untuk kampanye Aksi Hidup 
Baik. Termasuk kolaborasi dengan komunitas 
diabetes. 

Kemudian Sahabat Gizi juga giat melakukan 
kampanye dengan nutrisionis di Indonesia 
dalam mengedukasi gizi di masyarakat. 
Programnya Magang di Sahabat Gizi.

“Tujuannya, meningkatkan kesadaran 
pentingnya persiapan gizi dan cegah stunting 
dimulai dari 1.000 HPK,” jelas Anugrah. 

Anugrah mengaku senang bisa bermanfaat dan 
memberikan dampak positif untuk masyarakat. 
Kuncinya sabar mengajak dan membangun 
kesadaran masyarakat dalam mencegah 
stunting dimulai dari pra dan di 1.000 HPK.  

        yen
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Tamat Quran, Wujud Syukur 
Tuntas  Mengaji

32 KHAS BETAWI

Foto
Safran. H.

Perayaan  
khatam Quran 
selain untuk 
mengucap 
syukur juga 
menjalin 
silaturahmi 
antara keluarga 
dan warga 
kampung.
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KHAS BETAWI

Bagi masyarakat 
Betawi tradisi  khatam 
Quran merupakan 
ungkapan syukur 
karena seorang anak telah 
merampungkan pembela-
jaran dasar Al Quran.

33

Malam itu Azka 
mengenakan pakaian 
koko lengkap dengan 

peci bersama orang tua dan 
beberapa kerabat menuju 
musala tempatnya mengaji 
di bilangan Tanah Koja, 
Jatinegara Kaum, Jakarta 
Timur untuk mengikuti acara  
khatam Quran.

Usai salat maghrib Azka, 
yang baru berusia 10 tahun, 
bersama beberapa temannya 
langsung duduk berjejer di 
hadapan orang tua dan guru 
ngaji. Mereka mengikuti prosesi  
khatam Quran yang dimulai 
dengan pembacaan Al Quran 
dan ceramah guru ngaji yang 
dulu sering disapa kong aji 
atau ustadz.

Kemudian dilanjutkan dengan 
selawat nabi, dan pembacaan 
ayat-ayat Al Quran oleh anak-

anak yang  khatam Quran. 
Pembacaan ayat dan surat Al 
Quran satu per satu bisa disebut 
sebagai ‘ujian’ akhir dari guru 
ngaji apakah si anak bisa 
menuntaskan pembacaannya 
atau tidak.

Azka dan teman-temannya 
mengucap syukur usai 
dinyatakan ‘telah  khatam’ 
dalam belajar Quran dan ilmu-
ilmu dasar agamanya.

Perayaan ditutup dengan 
menyantap hidangan yang 
disiapkan untuk semua yang 
hadir dan dibekali ‘besek’ (nasi 
atau makanan dalam wadah/
kotak) untuk dibawa pulang.

Dulu Tamat Quran diiringi 
dengan arakan dan rombongan 
anak yang sudah khatam Quran 
keliling kampung. Namun saat 
ini sudah  jarang dilakukan dan 
diganti dengan sajian musik 
marawis dan rebana. Tapi inti 
dari perayaan ini tak ada yang 
hilang dan tetap dijaga hingga 
kini. Karena itulah, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi menetapkan  
Tamat Quran sebagai Warisan 
Budaya Takbenda (WWTB)
pada tahun 2021.

Tuntas Mengaji

Pengurus Islamic Center 
Jakarta, Marhadi, menjelaskan 
nilai-nilai ajaran Islam melekat 
pada kehidupan masyarakat 
Betawi. “Hal Itu tercermin 
dalam aktivitas keseharian 
dan tradisi budayanya,” kata 
Marhadi ketika ditemui JaKita. 

Salah satunya adalah tradisi  
Tamat Quran atau di daerah 
lain disebut khatam Quran. 
Masyarakat Betawi mengenal 
tradisi ini sebagai perayaan 
menyambut tuntasnya seorang 
anak dalam mengaji atau 
belajar Al Quran dan ilmu-ilmu 
dasar Agama Islam.

Menurut Marhadi, perayaan 
yang terdiri dari serangkaian 
acara bersifat tradisional 
itu mengandung makna 
luas.  “Tradisi  khatam Quran 
merupakan wujud rasa 
syukur kepada Allah SWT 
karena seorang anak telah 
merampungkan pembelajaran 
dasar Al Quran,” jelas Marhadi.

Ia menambahkan tradisi  
khatam Quran sejalan dengan 
nilai luhur agama. Makna 
dari perayaan  khatam Quran 
selain mengucap syukur juga 
menjalin silaturahmi antara 
keluarga dan warga kampung. 
“Hingga saat ini masih tetap 
dipertahankan,” ujar Marhadi 
yang juga seorang ustaz di 
Kampung Sukapura, Cilincing,   
Jakarta Utara.

Tidak ada waktu dan tempat 
khusus bagi penyelenggaraan 
upacara  khatam Quran. 
Biasanya dilakukan sore 
menjelang malam hari.  
Tempatnya, di masjid atau 
musala. Acaranya diikuti anak-
anak yang telah menunaikan 
pembacaan Al Quran, dan 
dihadiri orang tua serta  
jamaah masjid.   

               sya
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JALAN-JALAN DI JAKARTA

Kawasan wisata Ancol menawarkan delapan 
pantai yang bisa dijelajahi warga dengan 

karakteristik yang unik dan pemandangan 
yang indah serta fasilitas yang lengkap.

Menjelajahi Deretan 
Pantai di Ancol

Akhir pekan adalah saat yang dinantikan 
oleh sebagian masyarakat Jakarta. Momen 
tersebut menjadi istimewa, karena warga 

bisa berlibur sejenak dari penatnya rutinitas harian 
seperti bekerja dan belajar. 

Di antara rekreasi alam terbuka yang banyak 
diminati adalah wisata pantai. Sebagai daerah 
yang menghadap langsung Laut Jawa, Jakarta 
memiliki deretan pantai yang menarik dan indah. 
Paling menonjol, adalah pantai yang ada di 
kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Ada delapan pantai yang bisa dijelajahi warga saat 
berada di Ancol. Semuanya memiliki karakteristik 
yang unik dan dengan pemandangan indah. 
Semua pantai tersebut membentang sepanjang 
6,5 kilometer dan sudah dilengkapi fasilitas umum 
yang dibutuhkan.

Itu pula yang dirasakan JaKita ketika berwisata ke 
Ancol. JaKita menyambangi kawasan wisata Ancol 
akhir pekan di awal November 2022 lalu. Tentu saja, 
tujuan utamanya adalah datang ke pantai yang 
belum pernah dikunjungi.

Untuk bisa menikmati semua pantai yang ada di 
Ancol, Anda harus membayar retribusi saat akan 
masuk ke pintu utama. Retribusi dikenakan untuk 
setiap kendaraan pengunjung.
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Foto
Dharma W

Ancol, 
destinasi 
wisata 
keluarga yang  
menawarkan 
keindahan 
suasana pantai.

Setelah melewati proses pembayaran retribusi, 
JaKita langsung bergegas menuju destinasi 
Beach Pool. Pantai berpasir putih ini  menjadi 
tujuan favorit di Ancol. Dengan fasilitas yang 
lengkap dan ramah anak, pantai yang dikenal 
juga dengan sebutan Lagoon ini menjadi 
destinasi nyaman untuk semua kelompok usia.

Selain berenang, Anda juga bisa bermain pasir 
dengan riang gembira, atau naik perahu yang 
bisa disewa. Jika ingin santai, Anda bisa duduk 
di tepian trotoar yang disediakan pengelola. 

Selain wisata air, Beach Pool juga menyediakan 
wisata kuliner yang beragam. Dari makanan 
dengan cita rasa lokal, sampai kuliner yang 
berasal dari mancanegara. Semuanya bisa 
dinikmati, dengan harga yang bervariasi.

Beragam Pantai

Setelah menyambangi Beach Pool, Jakita  
menuju pantai Festival, Karnaval, dan Ancol 
Beach City (ABC). Ketiga pantai ini sangat 
populer, karena ada kegiatan hiburan ruang 
terbuka seperti konser musik.

Ketiga pantai tersebut memberikan sensasi 
yang berbeda. Satu-satunya kesamaan adalah 
tiga pantai tersebut menjadi destinasi yang 
terhubung dengan pantai lain melalui jogging 
track yang berfungsi juga sebagai pedestrian.

Kegiatan wisata kembali berlanjut ke Pantai Ria, 
Indah Ancol, Bende, dan Marina. Keempat pantai 
tersebut juga menawarkan pemandangan dan 
fasilitas hiburan yang hampir sama. Bedanya, 
pantai-pantai tersebut terlihat lebih sepi.

Saat mendatangi pantai Marina, nuansa 
berbeda kembali terasa. Deretan kapal cepat 
terlihat rapi di dermaga pantai tersebut. 
Kegiatan paling tepat untuk dilakukan adalah 
berfoto dan mengabadikan momen sebanyak 
mungkin.

Bila Anda tertarik menjelajahi pantai di Ancol, 
bisa menggunakan kendaraan umum. Ada 
fasilitas bus TransJakarta dan kereta api 
Jabodetabek yang berhenti di Stasiun Ancol. 

                         sam
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Sebagai praktisi di pemerintah pusat yang juga 
dipercaya mengemban jabatan di Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, penulis membaca Jakarta ke 

depan sebagai metropolitan yang menjadi pusat bisnis, 
sebuah kota global berketahanan, berbasis transit dan 
digital.

Tulisan ini hendak mengurai fakta dan data yang kemudian 
memungkinkan persiapan Jakarta menyongsong status 
baru yang bisa disebut sementara sebagai kawasan 
strategis nasional.

Jakarta sebagai Poros Ekonomi

Jakarta yang multidimensional telah tumbuh menjadi 
pusat bisnis nasional dan global. Jakarta hadir sebagai 
provinsi terpadat dengan lebih dari 10 juta penduduk 
yang menetap dan di saat yang sama mendukung dan 
menyokong lebih kurang 20 juta penduduk Bodetabek 
(Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang bekerja di 
Jakarta.

Ini bukan angka yang sedikit. Tidak mengherankan hari-hari 
kerja di Jakarta dibanjiri oleh jutaan manusia yang datang 
dan pergi bekerja di wilayah Jakarta. Hal ini mensyaratkan 
ketersediaan sarana transportasi publik yang menyokong 
sekaligus nyaman untuk masyarakat dalam mobilisasi.

Jakarta 
Kini dan Nanti
Jakarta segera akan berganti status, 
tidak lagi sebagai ibu kota. Status ibu kota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
akan beralih dari Jakarta ke Nusantara. 
Mungkin banyak yang bertanya, 
seperti apa visi dan arah Jakarta ke depan?

Heru Budi Hartono
Kasetpres RI dan Pj Gubernur DKI Jakarta
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Kepadatan dan kesibukan Jakarta menjadi 
dapat dimengerti karena lebih dari 100 juta 
perjalanan (trip) yang terjadi setiap hari di 
Jakarta. Ini tentu juga membutuhkan solusi, 
terutama terkait penanganan kemacetan di 
Jakarta.

Namun, di sini pembahasan difokuskan pada 
sumbangan Jakarta untuk ekonomi Indonesia. 
Karena tingginya gairah ekonomi akibat 
mobilisasi itu, tidaklah mengherankan Jakarta 
berkontribusi sebanyak 17 persen terhadap 
produk domestik bruto (PDB) nasional dari 
akumulasi 25 persen kontribusi Jabodetabek 
terhadap PDB nasional. Dengan kata lain, 
seperempat pendapatan negara bergulir di 
Jabodetabek.

Tidak berhenti sampai di situ dalam upaya 
mendongkrak roda ekonomi, sebelum pandemi 
Covid-19, Jakarta telah menyumbang 5-6 
persen pertumbuhan ekonomi nasional dan 
sebesar 60-70 persen penerimaan pajak 
nasional.

Pertimbangan dan Pembelajaran

Jakarta hanya berganti sebagai kota yang 
tidak lagi menyandang status ibu kota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, 
Jakarta akan terus menjadi pusat bisnis dan 
kota global.

Bagaimana kemudian mengelola dan 
mengembangkannya? Jawabannya ialah 

Jakarta sebagai poros ekonomi yang 
berketahanan, berbasis transit dan digital. 
Jakarta menyadari dengan sungguh peran 
penting dan sumbangsihnya terhadap 
perekonomian nasional dan daerah-daerah di 
sekitarnya.

Maka, tentu saja tetap diperlukan dukungan 
pemerintah pusat terhadap repositioning 
Jakarta ke depan.

Menempat-ulangkan Jakarta sebagai 
bukan lagi ibu kota menjadi kajian tersendiri. 
Optimalisasi lahan eks kementerian dan eks 
badan usaha milik negara sebagai sumber 
pendanaan kiranya menjadi pemikiran setelah 
kantor-kantor administratif pemerintah pusat 
dipindahkan secara bertahap, tetapi akan 
definitif, ke Ibu Kota Nusantara.

Kota Sejong, Korea Selatan, dapat menjadi 
percontohan terkait proyek pemindahan ibu 
kota. Pada 2005, Sejong ditetapkan melalui 
undang-undang khusus yang bertujuan untuk 
merelokasi dua pertiga instansi pemerintahan 
dari kota Seoul. Selama empat tahun, dari 2007 
sampai 2011, pembangunan dimulai dan proyek 
konstruksi dilaksanakan.

Di tahun  2012, Pemerintah Korea Selatan mulai 
memindahkan instansi dan penduduk secara 
bertahap. Baru di tahun 2015 fungsi administratif 
pemerintah beroperasi di Sejong. Akibatnya, 
Sejong menampung total penduduk sejumlah 
250.000 jiwa di tahun 2016 dan ditargetkan 
mencapai populasi sebanyak 500.000 jiwa 
pada 2030.

Berkaca dari pengalaman Korea Selatan ini, 
pemindahan ibu kota tidaklah instan. Ada 
proses bertahap, membutuhkan waktu dan 
perencanaan yang matang serta dilakukan 
dengan lembut (smooth) terkait pemindahan 
ibu kota.

Menatap Jakarta ke Depan

Menatap (visioning) Jakarta setelah 
pemindahan ibu kota negara setidaknya 
melibatkan tiga hal, yaitu fondasi, pilar, dan 
tujuan pengembangan Jakarta ke depan.

CERITA KOTA KITA 37
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Pertama, fondasi yang tentunya kuat untuk terus 
mengembangkan Jakarta ialah membentuk 
pemerintahan Jakarta yang adaptif terhadap 
perkembangan nasional dan global, inovatif 
terkait perubahan dan tantangan yang ada, 
serta adanya sinergisitas dalam membentuk 
ketahanan ekonomi.

Moto ”Greater Jakarta” tentunya 
berkesinambungan dan diupayakan 
dalam keseluruhan konstelasi kehidupan 
multiaspeknya. Hal ini menuntut pula kapasitas 
fiskal yang kuat untuk terus mendorong 
pengembangan.

Kedua, setidaknya ada lima pilar yang berdiri di 
atas fondasi di atas, yang menyokong Jakarta 
ke depan, yaitu tetap menjadi kontributor utama 
perekonomian nasional berbasis kota sebagai 
pilar pertama.

Pilar lainnya adalah memberikan kesejahteraan 
dan kemajuan bagi warga lokal dan global yang 
ada dan bekerja di Jakarta; ruang kota yang 
kompak, lestari, dan berkeadilan terkait tata 
ruang; mobilitas orang dan barang yang efisien 
dan efektif demi ekonomi yang lancar; serta 
Jakarta sebagai kota tumbuhnya bisnis dan 
ekosistem digital.

Fondasi dan pilar ini akhirnya bertujuan untuk 
mewujudkan Jakarta sebagai kota bisnis dan 
pusat perekonomian nasional berskala regional 
dan global yang lestari, berbudaya, yang 
menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan. 
Inilah yang kiranya penting untuk menatap 
Jakarta ke depan.

Peran dan Isu Strategis Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
menyebutkan bahwa Jakarta adalah bagian 
dari kawasan strategis nasional bersama 
dengan kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, 
Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Jakarta berinteraksi secara intensif dengan kota-
kota sekitar dan semakin meluas melampaui 
batas-batas administrasi. Diperlukan tata ruang 
kolaboratif antara Jakarta dan kota-kota itu.

Jabodetabekpunjur akan menjadi kawasan 
yang terus berkembang dengan isu-isu seperti 
kebutuhan lahan penataan pantai utara, 
sampah dan sanitasi, kemacetan, ketersediaan 
air bersih, permukiman kumuh, dan banjir. 
Maka, peningkatan layanan transportasi untuk 
integrasi logistik (pelabuhan dan bandara) 
dan integrasi trayek angkutan umum dari dan 
ke Jakarta di wilayah Jabodetabek menjadi 
penting.

Setidaknya ada lima hal terkait, yaitu 
pengembangan transportasi massal berbasis 
rel dan basis jalan raya bekerja sama dengan 
PT KAI, pengembangan park and ride, revitalisasi 
stasiun dan terminal, pembangunan MRT East-
West dan MRT Fase 4 (Fatmawati-Taman 
Mini), serta pembangunan LRT (Manggarai-
Velodrome).

Selain upaya-upaya di atas, pemberian 
bantuan kepada kota-kota sekitar senantiasa 
diupayakan. Penyediaan, perencanaan, dan 
pengendalian jaringan prasarana berupa Sistem 
Pengelolaan Air Minum Jatiluhur dan Karian, 
persampahan berupa Tempat Pengolahan 
Sampah Terpadu Bantar Gebang, serta 
penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka 
hijau terus dikembangkan dalam keseluruhan 
kerja untuk Jakarta.

Dari uraian di atas, kiranya menjadi jelas 
arah Jakarta ke depan sebagai bagian dari 
kawasan strategis nasional. Dengan upaya-
upaya pengembangan dan terobosan baru di 
segala bidang, Jakarta tetap akan berkembang 
menjadi kota global kendati status ibu kota tidak 
lagi melekat padanya.

Kota Jakarta memiliki arah ke mana seharusnya 
menuju, yaitu menjadi kota yang berketahanan, 
tetap menjadi persinggahan dan mobilitas 
jutaan orang, serta menjadi sentra bisnis yang 
terbuka terhadap perkembangan teknologi. 
Dengan sinergi dan integrasi di segala bidang, 
Jakarta optimistis menghadapi tantangan dan 
peluang di masa depan. Sukses Jakarta untuk 
Indonesia!.*
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Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta
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Taman Warung Silah Asri 
dan Teduh di Selatan Jakarta



Di Jakarta Selatan ada taman yang cukup asri dan teduh. Namanya Taman 
Warung Silah. Lokasinya ada di Jalan Warung Silah RT 04, RW 04, Cipedak, 

Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bagi warga sekitar, taman ini dijadikan sarana 
bermain anak dan berolahraga. Terlebih, di taman ini menyediakan berbagai 
fasilitas, mulai dari permainan anak, seperti perosotan, jaring tali, ayunan hingga 
sarana olahraga, seperti jogging track dan lapangan futsal. Di sana juga terdapat 
danau buatan mini yang berisi beragam jenis ikan. Bagi pengunjung yang ingin 
bersantai, tersedia tempat duduk  permanen yang dibuat memanjang. Taman 
ini juga menyediakan fasilitas toilet untuk pria dan wanita.  Jadi tunggu apa lagi, 
ayo kunjungi Taman Warung Silah.*
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Taman Warung Silah Asri 
dan Teduh di Selatan Jakarta




