01
Edisi

2022

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

KABAR BAIK DARI JAKARTA
DINA: Satu Lagi
Wujud Jakarta
Ramah Disabilitas

Laporan Utama

KOMUNITAS

Merawat Jakarta
Lewat Eco Enzyme

KHAS BETAWI

Guyub Bersama
Panggal Betawi

Langkah Strategis dan Modern Hadapi Banjir

Lokasi : Danau Mookevart, Jakarta Barat
Foto : Safran H.

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Beranda

PELINDUNG

Gubernur Provinsi
DKI Jakarta

PEMBINA

Kuncinya Adaptasi
dan Mitigasi

B

anjir di Jakarta bukan persoalan baru. Sejak kota ini masih berada di bawah
pemerintahan Hindia-Belanda dan bernama Batavia, banjir sudah menjadi
ancaman bagi beragam upaya tata kota saat itu. Banjir pertama terjadi pada
tahun 1621. Setelahnya, sejarah mencatat sejumlah kejadian banjir besar
kembali terjadi di Batavia.
Kondisi alam Jakarta yang berada di daerah cekungan serta dikelilingi 13
sungai, membuat kota ini tak punya pilihan selain terus melakukan beragam
upaya adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi ancaman banjir. Apalagi,
perubahan iklim dewasa ini membuat cuaca semakin tak menentu. Fenomena
curah hujan ekstrem belakangan menjadi salah satu faktor yang perlu
diwaspadai dan diantisipasi sebagai penyebab terjadinya banjir.
Upaya adaptasi dan mitigasi yang harus dilakukan, bukan sembarang adaptasi
dan mitigasi. Namun berupa pilihan langkah-langkah penanggulangan strategis
dan modern yang dilakukan secara secara bersama-sama, konsisten, dan terus
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci upaya mitigasi strategis
dan modern yang coba dilakukan di Jakarta. Lewat program 942-project,
pembangunan proyek infrastruktur pengendalian banjir yang meliputi 9 polder,
4 waduk atau embung, dan 2 revitalisasi kali/sungai, dikebut. Harapannya,
berbagai infrastruktur yang direncanakan tuntas pada akhir tahun 2022 tersebut
mampu meminimalisir dampak kejadian banjir bagi masyarakat.
Tak cuma infrastruktur. Seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) juga mengingatkan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat
terkait banjir di Jakarta. Peneliti lainnya bahkan turut menyarankan tanggap
siaga bencana, khususnya banjir, ikut menjadi bagian dari kurikulum pendidikan
di Jakarta.
Menjelang usianya yang menginjak ke-500 tahun pada tahun 2027 mendatang,
kolaborasi pemerintah dan masyarakat di Jakarta menjadi hal yang perlu terus
ditumbuhkan. Meski tak lagi akan berstatus sebagai ibu kota negara, Jakarta
tetap akan menjadi pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, serta
seni dan budaya yang tak akan mudah tergantikan. Kesadaran penuh terhadap
kondisi alam kota yang terbentuk dengan baik di masyarakat diharapkan akan
menumbuhkan penerimaan, kebanggaan, serta rasa memiliki masyarakat
terhadap kota Jakarta.
Hal-hal tersebut ke depan akan menjadi modal dasar untuk melengkapi
berbagai langkah mitigasi strategis dan modern dalam proses tata kota
Jakarta, tak terkecuali dalam upaya pengendalian banjir. Kesadaran dan
adaptasi masyarakat diharapkan mengubah pola pikir yang meningkatkan
kesiapsiagaan serta kemauan untuk terus bersama-sama pemerintah menjaga
dan mewujudkan Jakarta 4.0 sebagai kota modern yang ramah lingkungan dan
memberikan kenyamanan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. (*)
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Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
meluncurkan program bantuan Kartu Peduli Anak dan
Remaja. Sasarannya, anak-anak yatim piatu yang
ditinggal orang tuanya karena terkonfirmasi COVID-19.
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Adaptasi dan mitigasi menjadi hal
fundamental yang perlu dilakukan untuk
menghadapi persoalan banjir di Jakarta.
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BERADAPTASI DENGAN
“KODRAT” ALAM
Adaptasi dan mitigasi menjadi hal
fundamental yang perlu dilakukan untuk
menghadapi persoalan banjir di Jakarta.

S

ebagai negara yang berada di zona tropis,
Indonesia memiliki kerentanan terhadap
ancaman bencana hidrometeorologi, salah
satunya banjir. Berdasarkan data Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), dari 3.116
bencana yang terjadi sepanjang tahun 2021,1.310
di antaranya merupakan bencana banjir. Jumlah
tersebut meningkat sekitar 18 persen jika dibanding
kejadian banjir di tahun 2020, yakni sebanyak 1.065
peristiwa.
Sebelumnya,
laporan
Badan
Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) untuk Pengurangan Risiko
Bencana atau Nations International Strategy for
Disaster
Reduction (UNISDR) juga menyatakan
bahwa bencana hidrometeorologi seperti banjir
memang cenderung meningkat tiap tahunnya di
negara-negara Asia, termasuk di Indonesia. Curah
hujan berskala tinggi hingga ekstrem, kerap terjadi
di beberapa wilayah dan meningkatkan potensi
serta kasus kejadian banjir.
Di Jakarta saja, jika merujuk data Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI
Jakarta, menunjukkan kesesuaian tren antara
peningkatan curah hujan ekstem dengan kejadian
banjir. Pola hujan ekstrem (atas 150 mm/hari) pada
beberapa tahun belakangan lebih sering terjadi dan
memicu terjadinya banjir. Pada banjir 1 Januari 2020
misalnya, intensitas hujan mencapai 377 mm/hari.
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Petugas
Dinas Sumber
Daya Air DKI
Jakarta,
melakukan
pengerukan
di sejumlah
kali di Jakarta
sebagai upaya
untuk
mengendalikan banjir.
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Curah hujan tersebut tercatat menjadi yang
tertinggi di Jakarta selama 100 tahun terakhir.
Bukan Persoalan Baru
Bencana banjir, nampaknya bukan persoalan
baru bagi Jakarta. Sejak pembangunan Kota
Batavia yang menjadi cikal bakal Jakarta, banjir
sudah menjadi ancaman nyata bagi kota dijuluki
“Ratu Dari Timur” ini. Meski telah melalui banyak
pergantian pimpinan, mulai dari para Gubernur
Jenderal Hindia Belanda, para Wali Kota, hingga
para Gubernur, banjir belum sekalipun beranjak
dari Jakarta.
Dikutip dari beberapa sumber, banjir pertama di
Batavia terjadi pada tahun 1621. Pembangunan
fisik kota Batavia yang saat itu di pimpin Jan
Pieterszoon Coen bahkan sempat terhenti akibat
genangan air yang terjadi di seluruh wilayah
kota.
Sejak saat itu, sejarah terus mencatat sejumlah
banjir besar pernah menyambangi Batavia,
salah satunya banjir tahun 1872. Banjir ini
tercatat melumpuhkan kawasan Harmoni dan
sekitarnya yang dianggap elit saat itu.
Banjir besar dan terparah lainnya di Batavia juga
terjadi pada tahun 1918. Banjir tersebut tak hanya
merusak sarana fisik, tetapi juga menimbulkan
wabah penyakit.
Sebelum kemerdekaan Indonesia, Batavia juga
kembali dilanda banjir besar pada tahun 1932.
Hampir sepekan banjir merendam kota Batavia
yang penduduknya sedang menjalankan ibadah
puasa Ramadan. Mereka terpaksa harus tinggal
di atap-atap rumah.
Kodrat Alam
Dalam karya ilmiah berjudul “Mengulas Penyebab
Banjir Di Wilayah Jakarta Dari Sudut Pandang
Geologi, Geomorfologi, Dan Morfometri Sungai”
yang dimuat pada Jurnal Sains & Teknologi
Modifikasi Cuaca, Vol 14, No.1, Juni tahun 2013,
peneliti pada Balai Besar Teknologi Modifikasi
Cuaca, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),

Sarana
Sarana
Informasi
Informasi
Pemerintah
Pemerintah
Provinsi
Provinsi
DKI
DKI
Jakarta
Jakarta

EDISI
EDISI01
01TAHUN
TAHUN2022
2022

8

Sejumlah
kendaraan
alat berat
dikerahkan
Dinas Sumber
Daya Air untuk
membersikan
kali.

Foto
Safran H.

Budi Harsoyo menyimpulkan, secara kodrat,
Jakarta memang merupakan daerah banjir,
sehingga bagaimanapun kejadian banjir akan
sangat sulit untuk dihilangkan dari wilayah
Jakarta.
Mengutip ahli geologi Jan Sopaheluwakan,
Budi menulis, secara geologis wilayah Jakarta
sebenarnya
merupakan
cekungan
banjir.
Cekungan ini terbentuk dari tanah sedimen muda
yang sangat tebal tetapi belum terkonsolidasi.
Akibatnya, secara geologis, tanah di Jakarta
perlahan mengalami penurunan.
Pada saat bersamaan, tanah di kawasan
utara Jakarta (sekitar Ancol dan Teluk Jakarta)
mengalami pengangkatan karena proses
tektonik. Oleh karena itu, alih-alih bermuara
di Teluk Jakarta, aliran air dari 13 sungai yang
melintasi Jakarta kerap terjebak di cekungan
besar Jakarta dan menyebabkan terjadinya
banjir.
Budi juga menulis, secara geomorfologi
Jakarta juga merupakan dataran banjir (flood
plain). Dataran banjir merupakan daerah yang
terbentuk akibat proses sedimentasi saat terjadi
banjir. Dataran banjir umumnya berada di sekitar
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“Yang harus dimulai saat ini adalah
penguatan pola pikir di masyarakat
tentang kenyataan bahwa DKI Jakarta
akan sulit menghilangkan genangan
dan banjir.”
Rachmat Fajar Lubis
Pakar Hidrogeologi Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN)
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aliran sungai yang berkelok-kelok (meandering)
atau pada titik pertemuan anak sungai dengan
aliran sungai utama.
Dengan keberadaan 13 aliran sungai yang
melintasi Kota Jakarta, membuat dataran banjir
yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta
menjadi cukup banyak. Apalagi, keberadaan ke13 aliran sungai yang melintasi wilayah Jakarta
juga menjadi akses bagi aliran air permukaan
(direct runoff) yang bersumber dari curah hujan
di daerah hulu untuk masuk ke Jakarta.
Dari ke-13 aliran sungai yang melintasi Kota
Jakarta, Sungai Ciliwung menjadi sungai yang
paling besar kontribusinya terhadap
potensi kejadian banjir di Jakarta.
Luas Daerah Aliran Sungai (DAS)
Ciliwung
tercatat
sekitar
347 km2, menjadi yang
terpanjang dari sungaisungai lainnya.
“Selain
itu,
aliran
Sungai
Ciliwung
di
Kota Jakarta melintasi
banyak
perkampungan,
permukiman
padat
penduduk dan permukiman
kumuh. Aliran sungai ini juga
menuju jantung kota Jakarta,
sehingga jika meluap maka
dampaknya dapat melumpuhkan
segala aktivitas, mulai ekonomi, sosial,
dan pemerintahaan,” tulis Budi.
Belajar dari Jepang
Menanggapi kodrat alam Jakarta yang memang
merupakan daerah cekungan banjir, Pakar
Hidrogeologi
dari
BRIN
Rachmat
Fajar
Lubis menilai, saat ini Pemprov DKI Jakarta untuk
lebih fokus pada adaptasi dan mitigasi banjir.
Tujuannya, untuk meminimalisir timbulnya
korban jiwa dan material saat bencana terjadi.
Rachmat menuturkan, adaptasi dan mitigasi
merupakan hal fundamental yang perlu
dilakukan
dalam
menghadapi
persoalan
banjir di Jakarta dan sekitarnya. Cara tersebut,
imbuhnya, setidaknya telah diterapkan oleh

99

Pemerintah Kota Tokyo di Jepang selama
bertahun-tahun. Ibu Kota negeri Sakura tersebut
juga tidak pernah bisa menghilangkan banjir
dan genangan saat hujan dengan curah tinggi
terjadi.
Sebagai
gantinya,
mereka
fokus
pada
bagaimana agar warganya bisa tetap aman,
nyaman, dan terlindungi dengan baik saat
genangan dan atau banjir terjadi. Dengan
berbagai upaya, kota tersebut berjuang keras
untuk menghindari korban jiwa dan material
akibat bencana alam tersebut.
Dikutip

dari berbagai sumber, Pemerintah
Jepang telah menyelesaikan proyek
infrastruktur
pengendali
banjir
dengan
membangun
The
Metropolitan
Area
Outer
Underground
Discharge
Channel
di
Kawasan
Saitama. Proyek yang juga
disebut sebagai G-Cans
ini, merupakan saluran
pembuangan
bawah
tanah berukuran raksasa
untuk menampung aliran
air
yang
meluap
dari
sungai-sungai
berukuran
kecil
hingga
menengah
seperti Naka, Kuramatsu, dan
Oootoshifurutone.

Keberadaan terowongan yang dirancang
dengan panjang 6,3 kilometer dan membentang
sepanjang 50 meter di bawah tanah di Kawasan
Metropolitan di Saitama ini, nyatanya mampu
melindungi kota Tokyo dari banjir. Dampaknya,
wilayah Saitama timur berkembang, tak
hanya industri lokal yang bertumbuh, kawasan
ini juga berhasil menarik beberapa pusat
distribusi e-commerce serta pusat perbelanjaan
baru.
Masih
menurut
Rachmat,
pembangunan
infrastruktur seperti yang dilakukan Jepang
memang
terbukti
mamu
mengurangi
keterpaparan sekaligus meningkatkan kapasitas
lingkungan dalam menghadapi banjir. Namun,
ia mengingatkan, pentingnya peningkatan
pemahaman masyarakat. Di Jakarta misalnya,

Sarana
Sarana
Informasi
Informasi
Pemerintah
Pemerintah
Provinsi
Provinsi
DKI
DKI
Jakarta
Jakarta

EDISI 01 TAHUN 2022

10

LAPORAN UTAMA

Waduk Pilar Jati
di Kelurahan
Cipinang
Melayu,
Kecamatan
Makasar, Jakarta
Timur, untuk
mengatasi banjir
yang berada
di wilayah kota
Jakarta Timur.

Foto
Dharma W.

penting agar masyarakat diberikan pemahaman
dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi
banjir.
“Yang harus dimulai saat ini adalah penguatan
pola pikir di masyarakat tentang kenyataan
bahwa Jakarta akan sulit menghilangkan
genangan dan banjir. Penguatan ini akan bisa
membantu pemerintah dalam melakukan
adaptasi dan mitigasi bencana banjir,” kata
Rachmat.
Langkah Modern
Pemprov DKI Jakarta sendiri saat ini sedang
membangun sejumlah infrastruktur pengendali
banjir sebagai upaya adaptasi dan mitigasi
banjir. Proyek pembangunan infrastruktur
pengendali banjir yang dinamai 942-Project
merupakan proyek padat karya yang didanai
dengan dana Percepatan Ekonomi Nasional
(PEN) senilai 1.4 triliun dan menjadi adaptasi dan
mitigasi. Salah satunya karena pengerjaannya
turut menggabungkan konsep pengendalian
banjir, konservasi air, perbaikan ekologi, dan
estetika kota.
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Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (DSDA), Dudi
Gardesi Asikin mengatakan, 942-Project tak
hanya dirancang sebagai pengendali banjir
semata, tetapi juga sebagai upaya untuk
konservasi air melalui konsep blue & green
dengan mengembalikan fungsi-fungsi ekologi
dan kualitas ruang publik.
“Jadi kalau blue itu adalah untuk memperbaiki
kualitas air, baik meningkatkan sumber air baku
dalam pemenuhan ketahanan lokal air bersih di
Jakarta serta menjaga keseimbangan air tanah
di DKI Jakarta. Sementara green lebih pada
untuk memperbaiki kualitas ruang publik,” kata
Dudi kepada JaKita.
Dudi mencontohkan pada pembangunan
Waduk Brigif di Jakarta Selatan yang akan ditata
sebagai ruang publik berwawasan lingkungan,
tanpa mengurangi fungsi dari waduk sebagai
pengendali banjir dan Ruang Terbuka Biru (RTB)
untuk mengelola sumberdaya air, mengkonversi
keragaman hayati flora dan fauna, juga
memperindah lanskap.
					

yen/sam
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Koordinator Indonesian Network for Disaster
Information (INDI) Joko Widodo, Ph.D

“Masyarakat Harus
Melakukan Adaptasi dan
Antisipasi Bencana”

A

daptasi dan mitigasi terhadap bencana menjadi
kunci dalam menghadapi persoalan bencana,
termasuk bencana banjir di Jakarta. Seperti apa
adaptasi dan mitigasi itu harus dilakukan? Berikut
petikan wawancara JaKita dengan Koordinator
Indonesian Network for Disaster Information (INDI)
pada Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana
(PTRRB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
Joko Widodo, Ph.D
Seberapa penting aspek adaptasi dan mitigasi
dalam menghadapi ancaman bencana?
Mitigasi sangat penting, karena kita harus mencegah
sebelum terjadi. Kalau bisa melakukan mitigasi,
bencana bisa dihindari semaksimal mungkin. Kalau
bisa, korban tidak sampai berjatuhan. Sementara
adaptasi itu erat kaitannya dengan bagaimana
melakukan edukasi ke masyarakat, supaya kita aware
terhadap potensi bencana.
Apa keuntungan dari adaptasi dan mitigasi ini?
Dengan melakukan mitigasi, kita bisa melakukan
manajemen penanggulangan bencana dengan baik.
Mitigasi bencana bisa dilakukan dengan baik, jika
data yang ada juga lengkap.
Secara teknis, apa yang harus dilakukan untuk
mengantisipasi bencana seperti banjir?
Masyarakat harus melakukan adaptasi dan antisipasi

bencana dengan melakukan simulasi tanggap darurat
kebencanaan. Dengan begitu, di alam bawah sadar
akan otomatis tahu apa yang harus dilakukan oleh
masyarakat saat terjadi bencana.
Simulasi perlu diterapkan di dalam
sistem pendidikan Jakarta?
Saya kira perlu ada kurikulum tanggap siaga
bencana. Dinas Pendidikan harus berperan aktif,
seperti menentukan jadwal simulasi, dan berapa kali
dalam setahun. Kurikulum juga harus disesuaikan
dengan bencana. Di Jakarta selain banjir, bencana
kebakaran sering terjadi di Jakarta.
Pesan Anda terhadap manajemen kebencanaan?
Jakarta harus bekerja sama dengan Depok, dan
Kabupaten dan Kota Bogor. Terutama mendorong
area atas menjadi area konservasi. Jakarta harus
memindahkan sumber kebutuhan air warga, dan
jangan bersumber air tanah dan harus bersumber
ke air permukaan. Konsep membangun waduk di
hulu adalah bagian utama. Sebagai penahan air,
juga penahan sedimen. Sedimen ada karena di
hulu sudah gundul, jadi terbawa sampai ke hilir.
Pengembangan forum komunikasi forum DAS
Ciliwung, itu juga penting dan menjadi bagian dari
mitigasi dan adaptasi banjir di Jakarta.
						
						 sam
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JURUS AMPUH
KENDALIKAN BANJIR
Lewat 942-Project, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
membangun sembilan polder, empat waduk, serta
merevitalisasi dua kali. Seperti apa dampaknya dalam
mengendalikan banjir di Jakarta?
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B

anjir masih menjadi persoalan klasik di
Jakarta. Letak Kota Jakarta yang berada di
daerah cekungan serta dikelilingi 13 sungai,
membuat kota yang dahulu bernama Batavia ini
kerap dilanda banjir. Saat hujan deras dan air laut
pasang, sejumlah ruas jalan dan area pemukiman
tergenang air.
Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi banjir
dan genangan. Salah satunya, meningkatkan
kapasitas infrastruktur pengendalian banjir dengan
membangun polder, waduk atau embung, dan
merevitalisasi sungai.
Pembangunan polder dilakukan untuk mengatasi
banjir di daerah yang tidak dapat mengalirkan
air secara gravitasi. Pembangunan waduk atau
embung dilakukan untuk mereduksi banjir pada
sistem aliran kali. Sementera revitalisasi kali
dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus
menata bantaran kali.
Polder di 9 Wilayah
Pada tahun 2022, Dinas Sumber Daya Air (DSDA),
membangun polder di sembilan lokasi di wilayah
utara, pusat dan barat, antara lain Kelapa Gading,
Pulomas, Muara Angke, Teluk Gong, Mangga Dua,
Green Garden, Marunda JGC, Tipala-Adhyaksa, dan
Kamal.
Ruang lingkup pekerjaan pembangunan polder pada
masing-masing lokasi bervariasi. Ada yang berupa
pembangunan pompa baru dan kelengkapannya,
penambahan atau peningkatan kapasitas pompa,
pembangunan storage, pembangunan pintu air,
hingga perkuatan tanggul.
Tak hanya itu, luas polder juga bervariasi pada
setiap lokasi. Polder di lokasi Kelapa Gading
misalnya, dibangun diatas area seluas 70 hektar.
Lokasinya berada di Jalan Bulevard Artha Gading,
Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pembangunan polder
ini sudah dimulai sejak November 2021 lalu dengan
target selesai pada akhir tahun 2022.
Polder yang sedang
dilengkapi
dengan

dibangun tersebut akan
infrastruktur
pendukung
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Pembangunan
Waduk Lebak Bulus,
yang berada di RT
014 RW 04, Lebak
Bulus V, Cilandak
Barat, Cilandak,
Jakarta Selatan
sudah mulai tahap
pengerukan tanah
dan sisa bangunan.

Foto
Buchori M.

yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi
eksisting, dan karakteristik lokasi. Kepala Seksi
Pemeliharaan Drainase Suku Dinas Sumber
Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Yusrid
Suryanegara,
menjelaskan,
pembangunan
polder di Kepala Gading merupakan program
prioritas dari DSDA untuk penanganan banjir
di kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya.
“Mungkin nanti sifatnya genangan yang dalam
tiga sampai empat jam bisa teratasi,” kata
Yusrid seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah
Kota Adminitrasi Jakarta Utara.
Yusrid menjelaskan, Polder Kelapa Gading juga
akan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana.
Mulai dari dua rumah pompa berkapasitas tujuh
m3 per detik, sheet pile, hingga sistem pintu
air di lima titik hingga ke Kali Betik, Kelurahan
Pegangsaan Dua. “Untuk memperbesar daya
tampung air saat terjadi hujan lokal maupun
air kiriman dari hulu, sheet pile juga dibangun
di Kali Sunter dan Kali Gendong segmen Artha
Gading,“ imbuhnya.

empat waduk yang akan dibangun di empat
lokasi berbeda, yakni Brigif Jagakarsa, Lebak
Bulus, Pondok Ranggon dan Wirajasa Cipinang.
Pembangunan
waduk
dilakukan
untuk
mengurangi beban aliran sungai sehingga
mampu meminimalisir genangan.
Jakita berkesempatan mengunjungi salah satu
lokasi pembangunan waduk di wilayah Lebak
Bulus, tepatnya di RT 014 RW 04, Lebak Bulus V,
Jakarta Selatan. Siang itu, tampak sejumlah
kendaraan alat berat melakukan pengerukan
tanah dan sisa bangunan. “Masyarakat sangat
mendukung adanya pembangunan waduk,
karena bisa mengatasi banjir,” ujar salah satu
staf DSDA, Adie Widodo, ketika ditemui JaKita di
lokasi proyek.

Waduk di Selatan dan Timur

Adie menjelaskan, Waduk Lebak Bulus nantinya
memiliki luas 3,8 hektar. Daya tampung
basahnya mencapai
26 ribu m3
dengan
kapasitas 40 m3. “Tujuan utama pembangunan
waduk ini yakni untuk mereduksi debit banjir dan
mengatasi banjir di selatan Jakarta, terutama
wilayah yang dilintasi Kali Grogol,” katanya.

Infrastruktur lainnya yang dibangun DSDA
untuk mengendalikan banjir dan genangan
juga berbentuk waduk atau embung. Terdapat

Selama ini, imbuh Adie, kawasan Lebak Bulus
memang kerap menjadi langganan banjir.
Banjir terjadi karena Kali Grogol tidak dapat
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menampung debit air. Akibatnya, air meluap
menggenangi pemukiman warga. Pada April
2021 lalu misalnya, banjir setinggi 80 meter
menggenangi kawasan tersebut. Pada saat itu,
90 warga terpaksa mengungsi akibat rumahnya
terendam air.
Manajer Operasional PT Duta Rama, perusahaan
yang mengerjakan proyek Waduk Lebak Bulus,
Riky Nurhapidin mengungkapkan, pembangunan
Waduk Lebak Bulus direncanakan rampung
pada akhir tahun ini.
“Nantinya, waduk ini juga akan dilengkapi dengan
konsep ruang hijau. Ada berbagai fasilitas yang
tersedia disana, mulai dari taman, area publik,
area edukasi, masjid, serta kantor pengelola.
Berbagai fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan
warga” jelas Riky.
Selain Waduk Lebak Bulus, untuk mengendalikan
banjir di Jakarta Selatan, DSDA juga membangun
Waduk Brigif yang berada di Kelurahan Cipedak,
Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pembangunan
waduk ini secara khusus bertujuan untuk
mengendalikan banjir pada Daerah Aliran
Sungai (DAS) di sepanjang Kali Krukut, mulai dari
Ciganjur, Cilandak, Kemang dan Petogogan.
Waduk Brigif dibangun diatas lahan seluas
102.400 m² dengan luas genangan 75.000 m².
Waduk ini nantinya terbagi atas Waduk Atas
seluas 23.000 m² dan Waduk Bawah seluas
52.000 m². Kapasitas Waduk Brigif sendiri
nantinya ditaksir mencapai 266.000 m³.
Saat ini, pembangunan Waduk Brigif masih
dalam tahap pengerjaan. Saat Jakita berkunjung
ke lokasi, terdapat empat unit eskavator yang
digunakan untuk mengeruk lahan. Pembangunan
waduk yang sudah dimulai pada November
2021 lalu itu, direncanakan akan rampung pada
Desember 2022.
Nantinya, Waduk Brigif tidak hanya berfungsi
untuk mengendalikan banjir, tapi juga menjadi
wadah komunitas masyarakat dengan berbagai
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kegiatan. Waduk ini juga direncanakan akan
menjadi landmark baru di Jakarta Selatan
sebagai ruang publik yang berwawasan
lingkungan.
Beberapa fasilitas yang akan turut dibangun di
Waduk Brigif antara lain, sarana wisata air dan
kegiatan memancing yang dapat dimanfaatkan
sebagai media interaksi dan sarana relaksasi
bagi masyarakat sekitar. Ketika permukaan air
berada di low water level area, area pinggir
waduk dapat dijadikan ruang publik.
Adapun fasilitas penunjang lainnya yang akan
tersedia di area Waduk Brigif diantaranya
panggung pertunjukan yang dihadirkan untuk
mewadahi masyarakat dan berbagai macam
festival. Selain itu juga akan dibangun lintasan
jogging dan jalur pedestrian yang difungsikan
sebagai jalan pintas untuk mengintegrasikan
area waduk dan fasilitas penunjang.
Tak cuma di Jakarta Selatan, pembangunan
waduk atau embung juga dilakukan di wilayah
Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Pondok
Ranggon dan Wirajasa Cipinang. Kedua
waduk ini dibangun untuk mengendalikan dan
meminimalisir banjir dan genangan di Jakarta
Timur yang terjadi akibat luapan Kali Sunter.
Waduk Pondok Ranggon memiliki total luas
165.506 m 2 dengan luas genangan 123.300
m2. Kapasitas Waduk Pondok Ranggon sendiri
mencapai 333.578,51 m 2, dengan perkiraan luas
catchmaent area 2600 hektar. Diharapkan,
waduk ini dapat meminimalisir banjir dan
genangan di aliran Kali Sunter, yang melewati
Cilangkap, Halim, sampai Cipinang.
Sementara Waduk atau Embung Wirajasa,
dibangun dengan luas total sekitar 8.052 m²
dengan luas badan air 5.670 m². Kehadiran waduk
ini nantinya diharapkan dapat menanggulangi
banjir dan genangan terutama di Kelurahan
Cipinang Melayu. Embung Wirajasa
berada
di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan
Kampung Makasar, Jakarta Timur. bam
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942 PROJECT

9

Pembangunan/Rehabilitasi
Sembilan Polder

Lokasi : Mangga Dua , Jakarta Utara
Kapasitas : 10,1 m3 per detik
Berkontribusi mengatasi banjir di
kawasan Mangga Dua
Polder Green Garden
Lokasi : Green Garden
Kapasitas : 20,95 m3 per detik
Berkontribusi mengatasi banjir di
kawasan Green Garden

Polder Kelapa Gading
Lokasi : Kali Betik dan Artha Gading,
Jakarta Utara
Kapasitas: 19,25 meter kubik (m3)
per detik
Berkontribusi mengatasi banjir
di kawasan Kelapa Gading
Polder Pulomas
Lokasi : Pulomas dan Kampung
Ambon, Jakarta Timur
Kapasitas : 11,25 m3 per detik
Berkontribusi mengatasi banjir di
kawasan Pulomas
Polder Muara Angke
Lokasi : Muara Angke (Jakarta Utara)
Kapasitas : 9 m3 per detik
Berkontribusi mengatasi banjir di
kawasan Muara Angke
Polder Teluk Gong
Lokasi : Teluk Gong, Jakarta Utara
Kapasitas : 6,5 m3 per detik
Berkontribusi mengatasi banjir
di kawasan Teluk Gong
Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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Sub Polder Marunda
Lokasi : Marunda JGC
Kapasitas : 6,5 m3 per detik
Berkontribusi mengatasi banjir
di kawasan Marunda JGC
Polder Kamal
Lokasi : Kamal, Jakarta Barat
Kapasitas : 31 m3 per detik
Berkontribusi mengatasi banjir di
kawasan Kamal
Sub Polder Tipala-Adhyaksa
Lokasi :
Pompa Tipala
Kapasitas : 1,25 m3 per detik
Berkontribusi mengatasi banjir di
Kelurahan Makasar, Kecamatan
Makasar, Jakarta Timur
Pompa Adhyaksa
Kapasitas : 1,5 m3 per detik
Berkontribusi mengatasi banjir di
Kelurahan Ceger, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur

LAPORAN UTAMA

4

Pembangunan Empat
Waduk

Waduk Pondok Ranggon

Waduk Brigif

Waduk Lebak Bulus

Lokasi : Pondok Ranggon,
Cipayung, Jakarta Timur
Kapasitas : 333.575,51 m3
Luas lahan : + 165.506
meter persegi (m2)
Berkontribusi terhadap
pengendalian banjir pada
daerah di sepanjang Daerah
Aliran Sungai (DAS) Kali
Sunter dengan potensi
reduksi debit banjir sebesar
16,4%.

Lokasi : Kelurahan
Cipedak, Jagakarsa,
Jakarta Selatan
Kapasitas :266.000 m3
Luas lahan: 102.400 m2
Berkontribusi terhadap
pengendalian banjir pada
daerah di sepanjang DAS Kali
Krukut dengan potensi
reduksi debit banjir sebesar
25%.

Lokasi : Lebak Bulus,
Jakarta Selatan
Kapasitas waduk:
40.000 m3
Luas lahan: 38.600 m2
Berkontribusi terhadap
pengendalian banjir pada
daerah di sepanjang DAS
Kali Grogol dengan
protensi reduksi debit
banjir sebesar 11%.

2
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Waduk Wirajasa atau
Pilar Jati
Lokasi : Kelurahan
Cipinang Melayu,
Makasar, Jakarta Timur
Kapasitas : 25.000 m3
Luas lahan :8.052 m2
Berkontribusi terhadap
pengendalian banjir di
kawasan Wirajati –
Wirajasa, Cipinang
Melayu.

Pembangunan/Peningkatan
Kapasitas Sungai/Kali

Pembangunan prasarana Kali
Besar dan Sodetan Kanal
Museum Bahari.

Pembangunan prasarana dan
sarana sodetan Kali Ciliwung
Hilir - Pasar Baru.

Lokasi : Kali Krukut di Jakarta Selatan
Foto : Safran H.
Infografis: Tommy K.R
EDISI 12
01 TAHUN
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Sekretaris Dinas Sumber Daya Air
(SDA) Dudi Gardesi Asikin:

“Wujud Keseriusan
Pemprov DKI Jakarta
Atasi Banjir”

D

inas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta
sedang gencar membangun infrastruktur
pengendali banjir, mulai dari membangun
polder, waduk, hingga revitalisasi Kali. Sejauh
mana upaya tersebut dapat mengatasi banjir
dan genangan di Jakarta? Berikut petikan
wawancara JaKita dengan Sekretaris Kepala
Dinas SDA DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin.
Bisa dijelaskan upaya pengendalian banjir
di Jakarta?
Pemprov DKI mengoptimalkan sarana dan
prasarana yang sudah ada seperti saluran, kali,
dan waduk. Kami juga melakukan pengerukan
dan revitalisasi agar dapat menjaga daya
tampung. Selain itu dibangun juga waduk
baru untuk menambah kapasitas yang sudah
ada. Kemudian peningkatan dan pengelolaan
infrastruktur pompa pengendali banjir, untuk
menanggulangi genangan dan banjir di daerah
yang tak terjangkau pompa statis. Kami juga
mulai 942 Project untuk memprioritaskan apa
yang kami susun dalam strategi pengendalian
banjir.
Mengapa memilih pendekatan tersebut ?
Pada dasarnya pembangunan polder, waduk
dan revitalisasi kali ini merupakan kegiatan
peningkatan infrastruktur pengendali banjir.
Tapi project ini dilakukan secara bersamaan,
simultan di beberapa lokasi. Sehingga nantinya
ketika proyek ini selesai, masyarakat dapat
merasakan manfaat yang besar dengan
berkurangnya banjir atau genangan air. Bisa
dibilang program ini salah satu wujud keseriusan
Pemprov DKI dalam mengatasi banjir.
Seberapa besar pembangunan polder dan
waduk berdampak pada penanganan banjir?
Saya
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empat waduk, dan revitalisasi dua kali sangat
berdampak
dalam
pengendalian
banjir.
Pembangunan polder Kelapa Gading dan
Pulomas untuk mengatasi banjir di Kawasan
itu, Pembangunan sub polder Marunda, pompa
Tipala, dan Adhyaksa untuk mengatasi banjir
di Kawasan Marunda - Jakarta Garden City
(JGC), dan tujuh polder lainya yang juga
dibangun untuk mengatasi banjir di
masing - masing sekitar kawasan
polder
tersebut.
Sedangkan
pembangunan waduk Brigif
dan Lebak Bulus untuk atasi
banjir di bantaran Kali Krukut
seperti daerah Ciganjur,
Cilandak, Kemang, dan
Petogogan. Untuk waduk
Pondok
Ranggon
dan
embung Wirajasa, untuk
atasi banjir di aliran kali
Sunter.
Apa perbedaan
dengan proyek pembangunan
infrastruktur yang
pernah dilakukan sebelumnya?
Ini adalah proyek pembangunan baru sekaligus
peningkatan kapasitas infrastruktur yang sudah
ada. Ada lokasi yang sudah tersedia misalnya
waduk atau polder. Ada polder yang sudah
tersedia namun kurang pemanfaatannya, maka
kita tingkatkan kapasitasnya sehingga berfungsi
optimal. Lalu ada yang belum tersedia dan perlu
dibangun, maka jadi lokasi baru yang menjadi
pengendali banjir pada suatu kawasan yang
selama ini sering banjir.
Mengapa hanya dua kali yang direvitalisasi?
Kedua segmen ini berada di hilir yang dekat
dengan area publik. Segmen Kali Besar dan
Sodetan Kanal Museum Bahari untuk peningkatan
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kapasitas Kali Krukut Bawah, penataan Kota
Tua, dan operasional Pompa Pasar Ikan. Untuk
segmen Kali Ciliwung Hilir Kawasan Pasar Baru
untuk penataan kapasitas dan penataan Sungai
Ciliwung Pasar Baru.
Siapa saja yang terlibat dalam
program tersebut?
Ada Dinas Sumber Daya Air sebagai
OPD PIC pelaksana 942 Project
bekerjasama dengan wali kota
wilayah tempat pelaksanaan
project, Dinas Perhubungan,
Dinas
Bina
Marga,
Dinas
Lingkungan Hidup.
Berapa kapasitas masingmasing infrastruktur?
Semua beragam, tidak sama.
Yang paling besar itu Polder
Kamal akan ada penambahan
30 meter kubik/detik. Kalau waduk
yang besar itu Lebak Bulus dengan luas
36.800 meter persegi akan berkapasitas 40
ribu meter kubik/detik.
Apa tujuan akhir dari 942 Project dan
kapan bisa rampung?
Tujuan akhir kita
942 Project terealisasi
sempurna. Targetnya Agustus 2022 sudah
terbangun semua. Tapi bukan berarti jika semua
selesai, banjir teratasi. Bukan begitu. Jangan
anggap masalah banjir tertangani dengan 942
Project. Kita hanya berharap sistem yang kita
bangun ini akan meminimalisir dampak banjir
besar.
						
						 sya
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Kehadiran
Embung
Wirajasa dapat
menanggulangi
banjir di
Kelurahan
Cipinang
Melayu,
Jakarta Timur.

Foto
Dharma W.

MERASAKAN
MANFAAT EMBUNG
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Meski pembangunan Waduk atau
Embung Wirajasa belum rampung,
tapi manfaatnya sudah mulai
dirasakan warga Cipinang Melayu,
Jakarta Timur.

S

etiap musim penghujan datang, Agus
Susanto punya kesibukan baru. Ketua Rukun
Warga (RW) 07, Kelurahan Cipinang Melayu
itu, keliling kampung, memantau ketinggian
genangan air, saat hujan deras melanda wilayah
tersebut. Ia juga menghimbau warganya, agar
selalu siaga menghadapi banjir. “Kalau air kali
Sunter sudah naik, kami harus berjaga-jaga,
mengantisipasi banjir,” katanya ketika ditemui
JaKita, Januari lalu.
Diakui Agus, setiap tahun, wilayahnya di
Cipinang Melayu, memang kerap menjadi
langganan banjir. Terakhir, pada awal Januari
2020 lalu, banjir setinggi 2 meter melanda
kawasan tersebut.
Agus menyadari, tempat tinggalnya memang
berada di daerah cekungan. Itu pula yang
membuat wilayahnya selalu tergenang air.
“Kalau hujan sampai dua jam saja, kami sudah
kebanjiran,“ katanya.
Menurut Agus, banjir yang melanda wilayahnya
salah satunya karena akibat dari luapan air dari
Kali Sunter. Maklum, Kelurahan Cipinang Melayu
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merupakan salah satu daerah yang dilalui Kali
Sunter. Setiap kali terjadi hujan lebat, kali Sunter
meluap, aliran airnya tumpah, menggenangi
pemukiman di Cipinang Melayu. “Limpasan dari
kali Sunter, membuat kami kebanjiran,” ujarnya.
Untuk mengatasi banjir di wilayah Cipinang
Melayu,
Pemprov
DKI
Jakarta
tengah
membangun Embung Wirajasa. Lokasinya
berada
di
Kelurahan
Cipinang
Melayu,
Kecamatan Kampung Makasar, Jakarta Timur.
Embung Wirajasa merupakan salah satu dari
empat waduk yang di bangun Pemprov DKI
Jakarta untuk mengendalikan banjir di Jakarta.
Seperti diketahui, Embung Wirajasa, dibangun
dengan luas total sekitar 8.052 m² dan luas
Badan Air 5.670 m². Kehadiran waduk ini nantinya
dapat menanggulangi banjir di wilayah timur,
terutama di Kelurahan Cipinang Melayu.
Saat JaKita menyambangi lokasi tersebut,
pembangunan Embung Wirajasa sudah masuk
tahap penyelesaian. Di sekitar embung kini
sudah ditanami berbagai tanaman hias.
Nantinya, di areal Embung Wirajasa juga akan
dibangun ruang interaksi bagi warga. Di tengah
waduk dibuat semacam pulau kecil
yang
ditanami berbagai tanaman.
Meski pembangunan Embung Wirajasa, belum
rampung seluruhnya, namun manfaatnya sudah
dirasakan masyarakat, terutama bagi warga di
RW 6, RW 7 dan RW 8 Kelurahan Cipinang Melayu.
“Pembangunan Embung Wirajasa ini memang
sangat dinanti warga,” kata Agus.
Menurut
Agus,
sejak
adanya
pembangunan Waduk Wirajasa,

program
banjir di

“Pembangunan Embung Wirajasa ini
memang sangat dinanti warga.”
Agus Susanto
Ketua Rukun Warga (RW) 07,
Kel. Cipinang Melayu.
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Pembangunan
polder Kelapa
Gading, sebagai
upaya mengatasi
banjir di wilayah
Kelapa Gading dan
Pulo Mas.

Foto
Dok : Pribadi

wilayahnya mulai berkurang. Bahkan pada 2021
tidak lagi terjadi banjir. Padahal curah hujan kala
itu terbilang tinggi. “Semoga banjir tidak terjadi
lagi, karena banjir tidak saja merugikan materi
tapi juga jiwa,“ ujarnya.
Berharap Genangan Cepat Surut
Sedikit
berbeda
dengan
Agus,
manfaat
pembangunan infrastruktur pengendali banjir
masih ditunggu oleh Kusnadi, warga Kelapa
Gading. Kusnadi yang juga pengurus RW 03,
Kelurahan Kelapa Gading itu menceritakan,
selama ini Kawasan Kepala Gading terutama
di Jalan Bulevard, menjadi langganan banjir.
Genangan air setinggi 5-20 cm kerap terjadi di
wilayah yang dilewati kali Sunter itu.
Menurut Kusnadi, masalah yang selalu terjadi
adalah ketika genangan terjadi, air sulit sekali
untuk surut. ”Susah surut, Kalaupun surut bisa
memakan waktu berjam-jam. Kalau pagi banjir,
baru sore hari surut, “ ujar Kusnadi ketika ditemui
JaKita.
Kusnadi berharap, adanya polder ini dapat
mengurangi banjir yang terjadi di wilayahnya.
“Setidaknya walaupun banjir surutnya bisa
lebih cepat dengan adanya polder ini,” ujarnya
berharap.
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Pendapat serupa juga diungkapkan Muhammad
Anwardi. Pria usia 40 ini bekerja sehari-hari
sebagai pengemudi transportasi online. Ia
mengaku setiap kali hujan deras, Jalan Bulevard,
selalu tergenang air. Akibatnya, aktivitasnya
mencari nafkah seringkali terganggu. “Sudah
pasti sepi order. Kalaupun ada order, juga sulit
untuk dijangkau,” katanya.
Anwardi berharap, polder yang dibangun
Pemprov DKI Jakarta nantinya dapat membantu
laju air yang kerap menggenangi jalan
tersebut. Dengan begitu, aktivitas lalu lintas di
Jalan Boulevard bisa lebih lancar meski hujan
mengguyur.
Seperti
diketahui,
Pemprov
DKI
Jakarta
memang sedang membangun polder untuk
mengendalikan banjir di utara Jakarta itu.
Lokasinya ada di jalan Artha Gading, Kelapa
Gading Jakarta Utara.
Pembangunan polder Kelapa Gading bertujuan
memperbesar daya tampung air saat terjadi
hujan lokal maupun kiriman dari hulu. Polder ini
merupakan sistem pengendalian banjir yang
nantinya diisi dengan kelengkapan sarana dan
prasarana pendukung, seperti rumah pompa.
					

gro

KOLOM
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SETU
BABAKAN

S

aya punya teman kakak beradik yang
keluarga besarnya kebanyakan tinggal
di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Danau
buatan seluas hampir 30 hektare ini menjadi oase
yang tidak terlalu jauh dari rumah saya di Depok.
Sambil memandang perahu naga yang cantik
didayung sejumlah lelaki di tengah setu, saya
biasa menyantap laksa Betawi atau
toge goreng yang menggoyang
lidah. Sedangkan minumnya
bir pletok yang hangat
di tenggorokan, berkat
ramuan jahe, secang,
kayu
manis,
dan
sebagainya.
Angin
sepoi-sepoi
merontokkan daundaun pepohonan di
tepi Setu Babakan.
Saya
senang
bermain
dengan
anjing-anjing
atau
kucing-kucing teman.
Sementara anak saya
suka mengayuh sepeda
air berbentuk bebek dengan
kedua kakinya. Beberapa pria
tampak asyik memancing ikan di
danau. Pintu air di tepi jalan mengatur debit
danau di Srengseng Sawah, Jagakarsa ini,
sebelum memasuki saluran air.
Bila akhir pekan, ada panggung seni Betawi
seperti lenong, gambang kromong, tari topeng,
samrah, hadrah, silat, marawis dan lain-lain.

Dengan rumah-rumah Betawi yang dilengkapi
dengan bangunan baru Museum Betawi dan
prototipe kediaman khas orang Betawi, Setu
Babakan juga terkenal sebagai Perkampungan
Budaya Betawi.
Pada 2021 lalu, Perkampungan Budaya Betawi
Setu Babakan bahkan meraih juara pertama
Anugerah Desa Wisata Indonesia
untuk kategori CHSE (Cleanliness,
Health, Safety, and Environtment
Sustainability).
Prestasi
nasional di ajang yang
diadakan
Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif yang diikuti 1.831
desa wisata di seluruh
Indonesia.
Selain
tempat
penampungan
air
di
selatan Ibu Kota dengan
lingkungan
hijau
yang
masih asri, Setu Babakan
pun menjadi tempat rekreasi
yang dikelola relatif baik. Danau
buatan ini awalnya mungkin
dibangun untuk mengatasi banjir di
Jakarta. Tetapi kemudian juga menjadi
tempat rekreasi air yang sekelilingnya bernuansa
Betawi. Danau yang damai, lingkungan nan
hijau, budaya khas Betawi. Itulah barangkali
yang membuat saya betah berlama-lama di
Setu Babakan.
ramdan malik
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DINA: Satu Lagi Wujud
Jakarta Ramah Disabilitas
Lewat keberadaan Digital Intelligent Asisstant
(DINA), penyandang disabilitas akan lebih
nyaman saat menggunakan Moda Raya Terpadu
(MRT).

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

EDISI 01 TAHUN 2022

KABAR BAIK DARI JAKARTA

25

J

akarta tidak pernah berhenti untuk berbenah. Berbagai
fasilitas kota terus dibangun, termasuk bagi penyandang
disabilitas. Hal ini sesuai dengan komitmen Gubernur
DKI Jakarta, Anies Baswedan yang bertekad membangun
ibu kota dengan mencerminkan kesetaraan.
Bagi kalangan penyandang disabilitas, pembangunan
berbagai fasilitas untuk penyandang disabilitas di Jakarta,
dianggap menempati posisi pertama dibandingkan dengan
kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perkumpulan
Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), wilayah Jakarta,
Didi Leindert mengungkapkan lima tahun yang lalu, Aceh
nomor satu. “Tapi sekarang ini Jakarta menjadi nomor
satu, karena banyak sekali pembangunan fasilitas untuk
penyandang disabilitas,” ujar Didi sewaktu dihubungi Jakita.
Didi menjelaskan, Aceh ramah terhadap penyandang
disabilitas dimulai pasca tsunami. Di sana, masjid yang
dibangun langsung membuat akses untuk penyandang
disabilitas. Jadi bukan sebaliknya, dibangun kemudian
dibongkar untuk akses penyandang disabilitas. Sehingga,
teman-teman muslim bisa salat di dalam, bukan di luar
seperti biasanya.
Belakangan, Jakarta bisa menyalip Aceh, karena Jakarta
tidak hanya membangun fasilitas untuk penyandang
disabilitas saja, namun untuk yang lainnya seperti untuk
lanjut usia (lansia) dan yang sakit. “Ini yang belum ada di
daerah lain,” puji Didi.

Layanan Cerdas
Ramah Disabilitas
atau Digital
Intelligent
Asisstant (DINA)
di stasiun
Moda Raya
Terpadu (MRT)
diperuntukan
bagi penyandang
disabilitas untuk
menghubungkan
dengan petugas.

Foto
Safran H/
Dharma W.

Didi berharap setiap pembangunan selalu melibatkan
penyandang disabilitas. Terutama dibidang transportasi
publik, agar penyandang disabilitas bisa nyaman saat
bermobilitas. “Kuncinya, ketika penyandang disabilitas bisa
mengaksesnya, maka semuanya bisa dan segala sesuatu
yang dibangun pasti indah,” kata Didi.
Terbaru, Didi mengapresiasi fasilitas Layanan Cerdas
Ramah Disabilitas atau Digital Intelligent Asisstant (DINA)
yang diresmikan pada 3 Desember 2021. DINA adalah
fasilitas komunikasi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT)
Jakarta. Layanan ini dapat digunakan seluruh penumpang,
sehingga dapat mengurangi kontak fisik, serta membantu
saat kondisi darurat, atau membutuhkan bantuan petugas.
Keunggulan fasilitas ini adalah fitur penunjang untuk
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ada huruf braille-nya dan di situ ada suara yang
menanyakan apa kebutuhan kita,” kata Didi.
Didi
yang
berterima
kasih
mendapat
pembelajaran berinteraksi dengan pengelola
Stasiun MRT Bundaran HI ini memberi masukan,
sebaiknya
petugas
membuka
maskernya
sebentar agar yang tuli bisa membaca gerakan
bibir.
Teman-teman disabilitas lainnya, lanjut Didi, tidak
mengalami kesulitan ketika mengaplikasikan
DINA. Didi berharap fasilitas DINA ada di semua
stasiun MRT. Karena sejauh ini DINA baru ada di
Bundaran HI, Blok M, dan Lebak Bulus.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,
DINA merupakan komitmen operator transportasi
publik
di
Jakarta
dalam
menciptakan
kenyamanan bagi penumpang, khususnya
untuk yang berkebutuhan khusus.
“Ini selalu menjadi prioritas kami, bila empat
unsur masyarakat yang terdiri dari penyandang
disabilitas, lansia, anak-anak dan perempuan
ini terfasilitasi, maka Insya Allah elemen rakyat
yang lain juga pasti terfasilitasi,” jelas Anies.
penyandang
disabilitas.
DINA
dapat
mengakomodir komunikasi dua arah dan bisa
menghubungkan antara pengguna dengan
petugas di stasiun MRT Jakarta dalam bentuk
audio maupun visual.
Dengan alat ini, penyandang disabilitas yang
tidak dapat mendengar bisa menggunakan teks
yang tersedia dan memakai teks bebas untuk
menanyakan informasi khusus, seperti arah
pintu keluar, jadwal perjalanan, membutuhkan
bantuan petugas untuk mendorong kursi roda,
dan sebagainya. Begitupun bagi mereka yang
tidak bisa melihat, dapat berbicara langsung
dengan menekan tombol call braille untuk
berkomunikasi dengan petugas di stasiun.
Didi yang hadir saat peluncuran DINA mengaku
puas ketika mencobanya di Stasiun MRT
Bundaran Hotel Indonesia (HI). “Fitur untuk
komunikasi layanan untuk tuna netra, langsung
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Pada prinsipnya, tegas Anies, masyarakat harus
menghindari ableism, yakni stereotip atau
perlakuan berbeda yang ditujukan kepada orang
berkebutuhan khusus. Menurut Anies, semua
mempunyai kesetaraan dan kesamaan, hanya
saja, ada kebutuhan yang berbeda-beda, dan
dasar pemikiran ini yang diadopsi di Jakarta.
“Semoga fasilitas telepon teks DINA dapat
memberikan manfaat yang seluas-luasnya,
meningkatkan inklusivitas di ruang publik di
Jakarta. Sehingga, Jakarta menjadi kota yang
mensejahterakan warganya,” terang Anies.
Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda),
William Sabandar menjelaskan DINA atau Layanan
Cerdas Ramah Disabilitas adalah hasil inovasi
insan MRT Jakarta. “Kami ingin menghadirkan
akses setara bagi semua masyarakat terutama
teman-teman penyandang disabilitas,’’ papar
William.
					
yen
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Pelican
Crossing,
di jalan
Sudirman
Jakarta Pusat

Foto
Safran H.

Berbagai Fasilitas untuk
Penyandang Disabilitas
Portal S,
di stasiun
Tebet,Jakarta
Selatan

P

emerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta melengkapi berbagai fasilitas
publik yang bisa diakses penyandang
disabilitas. Mulai dari garis kuning
(guiding block) di trotoar, penyeberangan
berlampu (pelican crossing), portal S,
hingga yang terbaru adalah DINA.

Foto
Safran H.

Untuk
membantu
memudahkan
penyandang disabilitas saat menyebrang
jalan, Pemprov DKI Jakarta banyak
menyediakan
pelican
crossing.
Penyeberangan sebidang pada badan
jalan yang dilengkapi tombol indikator.
Masyarakat
Jakarta juga pasti kenal
dengan garis kuning (guiding block).
Garis ini melintang di trotoar sebagai
penunjuk jalan bagi penyandang tuna
netra agar dapat berjalan kaki secara
mandiri. Begitu juga dengan portal S yang
berbahan stainless steel untuk pengguna
kursi roda. yen

Guiding
Block, di
sepanjang
jalan Raden
Saleh,
Jakarta Pusat

Foto
Safran H.
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Bantuan Sosial Anak dan Remaja
Terdampak COVID-19
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan
program bantuan Kartu Peduli Anak dan Remaja. Sasarannya,
anak-anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya karena
terkonfirmasi COVID-19.

P

dan remaja yang orang tuanya meninggal
karena terkontaminasi COVID-19,” ujarnya
beberapa saat lalu.

Bantuan ini merupakan bentuk kolaborasi
Dinas Sosial DKI Jakarta bersama PT Bank DKI.
Ada sebanyak 4.345 anak dan remaja yang
menerima bantuan tersebut. Kriterianya, usia
anak dibawah 18 tahun dan usia remaja 18
sampai 22 tahun pada tanggal 31 Desember
2021.

Dasar hukum Kartu Peduli Anak dan Remaja
Jakarta adalah Pergub No. 107 Tahun 2021
tentang Pemberian Bantuan Sosial bagi
Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali
Meninggal karena Terkontaminasi COVID-19.

andemi COVID-19 telah meninggalkan
duka yang mendalam bagi warga
Jakarta. Ada ribuan orang meninggal
akibat COVID-19. Tidak sedikit anak-anak yang
harus rela kehilangan orang tua mereka. Untuk
mengurangi beban anak-anak dan remaja
yang orang tuanya wafat akibat COVID-19,
Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta
memberikan bantuan berupa Kartu Peduli
Anak dan Remaja.

Menurut Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi
Lasari, bantuan sosial ini bertujuan membantu
anak dan remaja yang harus kehilangan orang
tuanya selama pandemi. “Bantuan untuk
menunjang biaya perbaikan nutrisi bagi anak
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Sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub)
Nomor 1530 tahun 2021, tentang Besaran
dan Jumlah Penerima Kartu Peduli anak dan
Remaja, besaran bantuan sosial Program Kartu
Peduli Anak dan Remaja ini adalah Rp 300
Ribu per-orang yang disalurkan tiap bulannya
melalui kartu ATM Bank DKI.

Terkait data penerima bantuan ini, Premi
menegaskan syarat yang diberikan bagi
penerima manfaat yaitu anak atau remaja
yatim, piatu, dan yatim piatu yang orang tuanya
meninggal karena terkonfirmasi COVID-19.
Karena itu saat mendaftar harus melampirkan
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Gubernur
DKI Jakarta
Anies Rasyid
Baswedan
secara simbolis
memberikan
Kartu Peduli
Anak dan
Remaja kepada
10 penerima.

Foto
Dharma W.

surat kematian yang menjelaskan bahwa
orang tua yang bersangkutan meninggal
akibat terpapar COVID-19.
Selain itu, anak dan remaja tersebut memiliki
NIK DKI Jakarta dan berdomisili di Jakarta.
Begitu pula orang tua yang meninggal
juga harus memiliki NIK dan berdomisili di
Jakarta. “Saat ini seluruh wilayah sudah mulai
melakukan distribusi pemberian bantuan,”
ujarnya.
Seperti di Jakarta Pusat, sebanyak 290 anak
dan remaja di delapan Kecamatan telah
menerima bantuan sosial Kartu Anak dan
Remaja. Bantuan diberikan langsung diberikan
kepada penerima manfaat yang sudah didata
oleh Dinas Sosial DKI Jakarta.
Premi mengatakan, terkait bantuan sosial ini,
akan didistribusikan secara bertahap di bulan
Januari 2022. Bantuan ini juga akan diperluas
penerimanya secara berkelanjutan dengan
dilakukan kembali pemutakhiran data sesuai

dengan ketentuan
undangan.

peraturan

perundang-

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan
pada Desember 2021 lalu secara simbolis
memberikan kartu kepada 10 penerima.
Gubernur
menyampaikan
apresiasinya
kepada Dinas Sosial DKI Jakarta dan PT Bank
DKI karena melalui program ini setidaknya
ada sebuah penghiburan yang didapat anak
dan remaja yang telah ditinggal orang tuanya
akibat pandemi COVID-19.
Gubernur berharap, dengan bantuan ini, anakanak dan remaja penerima manfaat dapat
memiliki kekuatan untuk dapat melewati
masa-masa sulit selama pandemi 2021.
Gubernur mengatakan, kondisi pandemi 2021
harus dihadapi dan dilalui dengan jiwa yang
kuat. “Dan kami di Pemprov DKI Jakarta ini
ingin mendampingi adik-adik semua,”ujarnya
kepada para penerima manfaat.
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KOMUNITAS

MERAWAT JAKARTA
LEWAT ECO ENZYME
Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta, komunitas Eco Enzyme
Nusantara bergerilya melatih masyarakat mengolah
sampah organik menjadi eco enzyme.

Komunitas
Eco Enzyme
Nusantara,
mengajak
masyarakat
untuk
mengolah
sampah organik

Foto
Dok: Pribadi.

K

omunitas Eco Enzyme Nusantara (EEN)
punya tugas mulia. Lembaga yang berdiri
pada 20 Oktober 2020 lalu itu mengajak
masyarakat untuk mengelola sampah organik
menjadi eco enzyme. Komunitas menyadari eco
enzyme memiliki banyak manfaat dan menjadi
salah satu solusi pengelolaan sampah organik
yang murah dan mudah dilakukan masyarakat.
EEN mempelajari dan mendalami eco enzyme
yang dikembangkan pendiri Asosiasi Pertanian
Organik Thailand, Dr. Rosukon Poompanvong.
Berpegang
pada
pengajaran
Rosukon
Poompanvong, semangat EEN meluas ke
seluruh Indonesia. Misinya, mengedukasi dan
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mensosialisasikan pengelolaan sampah organik
bisa dimulai dari setiap dapur rumah tangga
sendiri.

Eco enzyme adalah cairan yang diproduksi dari
fermentasi sampah organik seperti kulit buah
dan sayuran. Kemudian dicampur dengan
gula dan air yang menghasilkan kandungan
disinfektan, karena adanya alkohol atau
senyawa kimia asam.
Menurut Wakil Ketua Umum II EEN, Paul Iskandar,
selama ini pihaknya sudah banyak melakukan
sosialisasi. “Akan tetapi, mengelola lingkungan
perlu konsistensi dan mengelola sampah harus

KOMUNITAS

menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat,” ujar
Paul kepada Jakita.
EEN menyadari, regulasi pemerintah sangat
diperlukan agar dampak sosialisasi akan semakin
dirasakan masyarakat. Komunitas nirlaba ini
berharap menjadi sarana perkumpulan yang
bergerak bersama pemerintah daerah (Pemda)
setempat. Visinya sama, mewujudkan bumi
kembali indah dan lestari untuk kelangsungan
hidup manusia dan seluruh makhluk hidup.
Basis wilayah memudahkan komunitas untuk
bergerak bersama dan membantu komunitas
masyarakat setempat. Dalam gerakannya, EEN
lebih fokus pada masalah lingkungan hidup.
Relawannya tersebar di berbagai tingkatan,
sehingga lebih mudah untuk bergerak bersama.
EEN menggandeng seluruh komunitas daerah
dengan tujuan awal, mengurangi sampah
organik yang dibuang ke Tempat Pembuangan
Akhir (TPA). Komunitas ini merambah ke kelompok
masyarakat melalui instansi pemerintah dan
pihak yang peduli mengolah sampah organik
rumah tangga untuk dibuat eco enzyme.
EEN bertekad meningkatkan aktivitas sosialisasi
offline dan online ke masyarakat secara langsung
agar lebih banyak rumah tangga membuat eco
enzyme. Komunitas juga gencar melakukan
penyemprotan ke udara dan penuangan eco
enzyme ke saluran air secara rutin. Pihaknya
juga melibatkan seluruh anggota komunitas
masyarakat dan instansi terkait termasuk dalam
peringatan hari-hari lingkungan hidup.
Selain itu EEN banyak mengedukasi masyarakat
untuk
membangun
kebiasaan
mengolah
sampah organik. Tidak lupa, melatih relawan
di seluruh Indonesia lewat webinar, talk
show, dan pendalaman materi secara online
melibatkan instansi terkait seperti tim litbang
dan pendidikan.
Kolaborasi
Edukasi kepada masyarakat menjadi fokus EEN
yang berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta.
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Untuk itu EEN berharap Pemprov DKI Jakarta
dapat menggerakkan birokrasi pemerintahan di
tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan untuk
mendorong pembuatan eco enzyme di berbagai
wilayah.
Pasalnya,
Pemprov
bisa
memfasilitasi
lingkungan untuk membuat eco enzyme
dengan menyediakan wadah dan molases yang
dibutuhkan untuk pembuatan fermentasi limbah
dapur organik tersebut. Sehingga, masyarakat
bisa membuatnya di rumah masing-masing.
Juga bersama komunitas, misalnya pembuatan
eco enzyme bersama di Ruang Publik Terpadu
Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di seluruh
wilayah DKI Jakarta.
“Dengan demikian akan terdapat banyak
kantong penyimpanan yang dapat digunakan
untuk pengelolaan lingkungan dan untuk
membantu kegiatan tanggap darurat seperti
banjir, perbaikan kondisi air di saluran-saluran,’’
ujar Paul.
Paul menjelaskan, waduk di Jakarta menjadi
perhatian EEN. Waduk dapat menjadi contoh
dan awal kegiatan. Pihaknya, saat ini tengah
menggarap Danau Hutan Kota Srengseng, dan
berikutnya menyusul Danau Sunter.
“Kondisi waduk atau penampungan air juga
menjadi pertimbangan pada saat penuangan,
karena kesiapan eco enzyme akan sangat
berpengaruh pada kegiatan ini,” kata Paul.
Paul memastikan selama proses pembuatan
eco enzyme yang makan waktu tiga bulan,
komunitas akan membantu pengadaannya.
Ukuran waduk dan kualitas air menjadi
pertimbangan ketersediaan eco enzyme di Bank
Eco Enzyme milik komunitas.
Setelah tiga bulan, kata Paul, diharapkan
masyarakat bisa mandiri dalam penyediaan
eco enzyme. “Eco Enzyme Nusantara akan
mendampingi masyarakat untuk pemanfaatan
lebih
lanjut
dan
pemeliharaan
yang
berkelanjutan,” ujar Paul.
					
yen
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KHAS BETAWI
LAYANAN
JAKARTA

Idi Kushnandi
salah satu
pengrajin
panggal betawi
yang masih eksis
hingga hari ini

GUYUB BERSAMA
PANGGAL BETAWI
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LAYANAN
KHASJAKARTA
BETAWI

Jakarta mengusulkan 11 karya
budaya
untuk
ditetapkan
sebagai WBTB.

Panggal Betawi
ditetapkan sebagai
Warisan Budaya
Takbenda (WBTB) oleh
Kemendikbud Ristek.
Permainan ini
mengajarkan
kebersamaan dan
mempererat hubungan
antar manusia.

A

da banyak permainan
tradisional
anak-anak
Betawi. Salah satunya
yang masih populer hingga
saat ini adalah permainan
Panggal Betawi. Biasa disebut
tangkalan,
gangsing
atau
gasing. Jenis permainan ini
tidak hanya tenar di Betawi,
tapi juga di beberapa daerah
lain. Hanya namanya saja yang
berbeda.
Meski begitu, orang Betawi
patut berbangga hati. Pasalnya,
hanya Panggal dari Betawi yang
ditetapkan sebagai Warisan
Budaya
Takbenda
(WBTB)
oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan
dan
Ristek
(Kemendikbud Ristek) pada
tahun 2021 lalu, dengan domain
Keterampilan dan Kemahiran
Kerajinan Tradisional.
Kepala
Dinas
Kebudayaan
Provinsi DKI Jakarta Iwan
Henry
Wardhana
mengaku
bersyukur panggal dari Betawi
ditetapkan
sebagai
WBTB.
Sebelumnya,
Pemprov
DKI

Namun setelah melalui proses
cukup panjang, Tim Ahli Warisan
Budaya Takbenda Indonesia
menetapkan 6 karya budaya
Provinsi DKI Jakarta yang
berhasil ditetapkan sebagai
Warisan Budaya Takbenda.
Salah satunya, Panggal Betawi.
Iwan mengungkapkan, Panggal,
merupakan
salah
satu
permainan
tradisional
masyarakat Betawi. Permainan
yang
sudah
ada
sejak
pertengahan
abad
ke
19
ini
mengandung
nilai-nilai
sosial. “Seperti mengajarkan
ketangkasan,
kebersamaan
atau guyub dan mempererat
hubungan
antar
manusia,”
kata Iwan kepada JaKita.
Permainan ini menggunakan
alat yang bernama Panggal
yang terbuat dari kayu keras,
seperti kayu jambu klutuk,
nangka, dan mahoni. Panggal
memiliki
berbagai
bentuk.
Seperti bentuk kerucut atau
kukusan, berbentuk ceper, dan
bundar. Untuk memperindah
tampilan, biasanya panggal
diberi motif hias berwarna
warni.
Sedangkan ukurannya beragam,
mulai
dari
ukuran
yang
berdiameter 5 cm, 8 cm, 10
cm hingga 13 cm. “Tinggi
panggal mulai dari bawah ke
atas antara 5 sampai 13 cm,”
tambah Iwan.
Untuk memainkan Panggal
Betawi, pemain menggunakan
alat bantu seperti tali atau
tambang sesuai dengan besar
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kecilnya
panggal.
Jumlah
pemain tidak dibatasi, semakin
banyak yang ikut bermain akan
menjadi lebih menarik.
Panggal dimainkan dengan
cara melilitkan tali pada paku
yang tertancap pada panggal,
kemudian
dilemparkan
ke
area permainan yang sudah
ditentukan dengan cara ditarik
talinya. “Anak laki-laki dan
perempuan bisa memainkan
Panggal, di tanah yang ditandai
lingkaran berdiameter 0,5-1
meter,” kata Iwan.
Di Betawi terkenal dengan
tiga
permainan
panggal,
yakni Ambilan, Angonan, dan
Cocokan.
Meski begitu, secara teknis semua
permainannya
sama,
yakni
sebisa mungkin menghentikan
putaran panggal lawan dengan
menyenggol atau memukul
dengan panggal yang kita
miliki. “Semua pemain mencoba
menghentikan putaran panggal
lawan,” jelas Iwan.
Iwan
berharap,
dengan
ditetapkan sebagai Warisan
Budaya Takbenda, permainan
Panggal dapat dilestarikan
dan terhindar dari kepunahan.
Ia pun ingin agar karya budaya
tersebut menjadi kebanggaan
bagi warga Jakarta, khususnya
masyarakat Betawi.
Bahkan ia berharap, permainan
Panggal ini dapat dijadikan
muatan lokal dalam kurikulum
sekolah, agar generasi penerus
dapat
mengenal
dan
melestarikan Warisan Budaya
Takbenda dari DKI Jakarta ini.
Semoga.
			
sya
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CERITA KOTA KITA

Waduk Brigif, Sang Pengendali Banjir
Sekaligus Pusat Rekreasi Baru
Warga Ibu Kota

P

ada suatu sore, sejumlah warga Jakarta
berkumpul melakukan berbagai kegiatan di
landmark baru Ibu Kota yang mengusung
konsep
green-blue
infrastructure.
Mereka
berolahraga, piknik bersama kerabat, atau
sekedar melepas lelah.
Konsep green-blue infrastructure sendiri dapat
diartikan suatu kawasan berkonsep ruang
terbuka yang berwawasan lingkungan. Green
(hijau) mewakili elemen tanaman, tumbuhtumbuhan, taman, dan sebagainya. Sementara,
blue (biru) mewakili elemen air.

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

EDISI 01 TAHUN 2022

Di landmark baru itu, seorang warga terlihat
asyik melihat hamparan air sangat luas yang
mendatangkan perasaan tenang. Di sudut
lainnya, seorang ayah dan anaknya dengan
bahagia berlari-lari kecil di lintasan joging
(jogging track). Terlihat juga para pekerja
kantoran yang berkumpul menikmati keteduhan
sore hari, sambil bersenda gurau di bawah
rindang pepohonan.
Sementara itu, Plaza Entry megah yang merupakan
gerbang utama masuk ke kawasan itu terus
menyambut kedatangan warga.

CERITA KOTA KITA

Gambaran suasana itu yang mungkin nantinya
akan kita lihat saat kawasan Waduk Brigif di
Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan, selesai dibangun Pemprov DKI
Jakarta.
Ya, Waduk Brigif, seperti namanya, adalah
satu fasilitas yang memiliki fungsi utama
pengendalian dampak musim hujan dan
pengelolaan air hujan, guna mengantisipasi
luapan Sungai Krukut. Namun demikian, Waduk
Brigif ini juga berpotensi untuk menjadi wadah
komunitas
masyarakat
dengan
berbagai
kegiatan di dalamnya termasuk potensi wisata
air. Lebih dari itu, Waduk Brigif juga diharapkan
dapat menjadi landmark yang menghidupkan
budaya Betawi di kawasan sekitarnya.
Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengakselerasi
pembangunan Waduk Brigif.
Pada 11 Januari 2021 siang, sejumlah alat berat
seperti ekskavator terlihat tengah bekerja
melakukan pengerukan di lokasi proyek.
Staf Pengendali Banjir Dinas Sumber Daya Air DKI
Jakarta, Adie Widodo, mengatakan, pembangunan
Waduk Brigif terus dilakukan dengan fokus
pengerukan saat ini.
Pada awal tahun ini, Waduk Brigif diupayakan sudah
bisa difungsikan secara terbatas, dengan membuka
saluran inlet (masuknya air) dari Kali Krukut.
“Diupayakan sudah bisa dibuka inlet, karena sudah
ada bangunan-bangunan berbentuk wadukwaduk kecil. Diupayakan untuk mengantisipasi
musim hujan awal tahun ini,” ujarnya.
Desain Unik
Menariknya, Waduk Brigif ini akan terdiri dari dua
waduk kembar. Satu waduk berlokasi di atas,
sedangkan satu lagi di bawah. Kedua waduk itu
terkoneksi satu sama lain.
Di antara waduk atas dan waduk bawah, melintang
jalan umum, yakni Jalan Raisan, yang dapat
dilalui warga. Nantinya, warga yang melintasi
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Jalan Raisan dapat melihat hamparan air waduk
di sisi kiri maupun kanan jalan.
Lebar Jalan Raisan saat ini sekitar 2,5 meter dan
kelak akan diperlebar menjadi 7 meter, bahkan
bisa hingga 10 meter.
Luas seluruh kawasan Waduk Brigif 102.400
meter persegi, dengan luas genangan 75.000
meter persegi (Waduk Atas seluas 23.000 meter
persegi dan Waduk Bawah seluas 52.000 meter
persegi), dengan kapasitas daya tampung
266.000 meter kubik.
Adie menuturkan cara kerja waduk ini juga
memanfaatkan gaya gravitasi.
“Dari Kali Krukut, dibuka inlet (saluran masuk
air) untuk mengisi mulai dari Waduk Bawah,
terus mengisi sampai ke Waduk Atas. Lalu untuk
outlet (saluran keluar air), nanti dari Waduk Atas
kembali lagi ke Waduk Bawah, kemudian ke Kali
Krukut,” jelas Adie.
Lebih lanjut, Adie mengatakan, melalui kapasitas
daya tampung hingga 266.000 meter kubik,
Waduk Brigif ini bertujuan untuk mengatasi banjir
di bantaran Kali Krukut, seperti di beberapa area
Ciganjur, Cilandak, Kemang, dan Petogogan.
Saat musim hujan tiba, sering kita mendengar,
bahkan melihat langsung, sejumlah area di
wilayah-wilayah tersebut memang sangat
berpotensi tergenang air. Keberadaan Waduk
Brigif ini diharapkan dapat mengatasi genangan
air yang ada, sehingga tidak mengganggu
aktivitas warga.
Pembangunan waduk ini juga mendapat
dukungan dari warga setempat di mana lokasi
pembangunan berada. Mansyur, Ketua RT 10/
RW 01 Kelurahan Cipedak, mengatakan, warga
setempat mendukung pembangunan Waduk
Brigif untuk mengatasi banjir ini.
Pembangunan Waduk Brigif termasuk dalam
Program 942 yang digagas Pemprov DKI Jakarta
untuk pengendalian dampak musim hujan,
pengamanan pantai, dan pengelolaan air hujan.
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JALAN-JALAN DI JAKARTA

Wisata Ruang
Terbuka
di Pesisir Jakarta
Cove at Batavia PIK menawarkan wisata
di ruang terbuka dengan pemandangan tepi
laut. Menyatukan kaum urban dan
milenial dari berbagai latar belakang,
kultur, dan gaya hidup.

J

akarta punya banyak tempat wisata. Salah
satu yang sedang populer adalah Cove at
Batavia Pantai Indah Kapuk (PIK). Lokasinya
ada di Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara,
Penjaringan, Jakarta Utara. Destinasi wisata yang
baru dibuka pada Oktober 2021 lalu menawarkan
wisata di ruang terbuka dengan pemandangan
tepi laut.
Saat JaKita menyambangi lokasi itu awal Januari
lalu, langsung dimanjakan dengan pemandangan
tepi laut yang eksotis, angin lautnya sepoi-sepoi.
Di sepanjang jalan, banyak tenant berderet rapi,
menawarkan ragam makanan seperti piza, sushi,
aneka es krim, dan sebagainya.
Fasilitas yang dimiliki Cove at Batavia juga cukup
lengkap. Mulai dari tempat parkir, toilet, spot foto,
akses WiFi, hingga fasilitas untuk menunjang
protokol kesehatan.
Bagi Anda yang penasaran untuk berkunjung
ke Cove at Batavia, disarankan untuk datang
sore hari. Selain suasananya tidak terlalu terik,
pemandangan langit saat sore hari lebih indah.
Bisa menjadi spot foto yang instagrammable.
Cove at Batavia sangat mudah dijangkau. Meski
berada di kawasan pesisir Teluk Jakarta, namun
akses jalan dan transportasi sangat mudah. Selain
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Cove at
Batavia PIK
menawarkan
wisata di ruang
terbuka
dengan pemandangan
tepi laut di
pesisir Jakarta.

Foto
Safran.H
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JALAN-JALAN DI JAKARTA

Natalia menambahkan.
Selain itu juga ada wisata belanja dan kuliner.
“Kami ingin menjadi pelopor wisata ruang terbuka
dengan sajian lengkap dan menyenangkan,”
tutur Natalia.
Cove at Batavia memiliki areal seluas 13,5 hektare.
Hanya saja, lahan yang sudah digunakan saat
ini baru seluas 4.555 m². “Di masa mendatang,
kami akan melengkapi fasilitas yang sudah ada
sekarang,” ujar Natalia.
Natalia
berharap,
setiap
pengunjung
yang datang ke sana, akan mendapatkan
pengalaman yang berbeda saat menjelajahi
kawasan tersebut. “Kami ingin semua kalangan
dengan kelompok ekonomi yang berbeda bisa
menikmati,” katanya.

bisa menggunakan transportasi publik seperti
Transjakarta, kendaraan pribadi juga bisa
menjadi pilihan. Pengelola menyediakan sarana
parkir yang luas bagi kendaraan roda empat
maupun roda dua.
Tidak hanya kemudahan akses, warga yang
datang juga semakin dimanjakan karena
tidak ada biaya masuk. Siapapun yang ingin
berkunjung tinggal datang dan menikmati
fasilitas yang ada.

Terbukti, dalam rentang waktu yang tidak terlalu
lama, Cove at Batavia PIK sudah menjelma
menjadi pusat gaya hidup baru yang populer.
Tidak heran bila setiap akhir pekan, selalu ramai
dipenuhi pengunjung. Mereka datang dari
berbagai tempat, tidak hanya dari Jakarta, tapi
hingga luar Jakarta.
Salah satunya Riska Risyana, warga Kebumen,
Jawa Tengah. Ia bersama keluarganya memilih
liburan tahun ini di Cove at Batavia. Riska
mengaku, mengetahui destinasi wisata di utara
Jakarta ini dari Instagram. “Cove at Batavia lagi
viral di media sosial,” katanya ketika ditemui
JaKita.

CEO Hotel dan Malls Divisi 2 Agung Sedayu,
Natalia Kusumo mengungkapkan, Cove at
Batavia PIK memang sengaja dibangun untuk
menyatukan kaum urban dan milenial dari
berbagai latar belakang, kultur, dan gaya hidup
konsumen. “Penduduk urban Jakarta sangat
membutuhkan area wisata dengan akses ruang
terbuka,“ katanya.

Riska mengaku senang bisa menghabiskan
liburannya di destinasi wisata yang sedang
tren tersebut. Baginya, Cove at Batavia, sangat
menarik. Tidak hanya pemandangan lautnya
memesona, tapi juga kulinernya sangat
beragam. Rasa lelah menempuh perjalanan
dari Kebumen ke Jakarta terbayarkan dengan
keindahan pesisir Jakarta. “Saya merasa puas
bisa berlibur di Cove at Batavia,” ungkapnya.

Selain menawarkan sensasi baru wisata gaya
hidup kaum urban, spot baru tersebut diyakini
akan bisa menyedot perhatian kaum milenial
yang sudah mengenal gaya hidup kekinian.
“Di sana juga ada lokasi yang bisa dijadikan
objek foto untuk dipasang di sosial media,” kata

Bagi Anda yang tertarik untuk datang, Cove at
Batavia PIK buka setiap hari dari pukul 07.00
sampai 23.00 WIB. Sebelum datang, pastikan
Anda sudah mendapatkan vaksin lengkap
dan usahakan sudah memasang aplikasi
PeduliLindungi di telepon pintar. sam
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Menemukan genangan air di sekitarmu? Laporkan
genangan yang berpotensi banjir melalui JakLapor
di aplikasi JAKI. Berikut caranya:

Buka aplikasi JAKI, pilih tombol kamera.

Pilih “Publik” pada jenis laporan,
klik “Buat laporan”.
Ambil gambar genangan air melalui
aplikasi JAKI agar geotagging berfungsi
dan laporan mudah ditemukan petugas.
Kemudian pilih kategori “Banjir”.
Tulis lokasi dan deskripsi genangan
secara detail dan klik “Simpan”.
Tinjau ulang laporan dan kemudian klik
“Kirim laporan”.

Petugas akan datang dan
menindaklanjuti laporan.
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WARNA JAKARTA

Ada Kapal Pinisi di JPO Karet Sudirman
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WARNA JAKARTA
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Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi JPO Karet Sudirman dengan
mengusung konsep Kapal Pinisi. Konsep ini terinspirasi dari kisah
asal-muasal Kota Jakarta, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa, di mana
dulu banyak kapal pinisi bersandar. JPO Karet Sudirman diharapkan
bisa mengingatkan para pejalan kaki tentang asal-usul Kota Jakarta.
Tak hanya itu, JPO ini juga aman dan ramah bagi, lansia, ibu hamil,
penyandang disabilitas, serta dilengkapi jalur sepeda.
Foto / Safran H.
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