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Gebrakan 100 Hari 
Kerja PeNjabat Gubernur

Heru Budi Hartono dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta 
pada 17 Oktober 2022 lalu.  Ia menggantikan Gubernur DKI  Anies 
Baswedan yang berakhir masa baktinya. Heru Budi yang sebelumnya 

menjabat  Kepala Sekretariat Kepresidenan ini akan menjalani masa jabatannya 
sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta  selama 2 tahun, hingga 2024. 

Pada pertengahan Januari 2023 lalu, sudah 100 hari kerja pertama yang 
dilalui Heru Budi. Meski baru seumur jagung, banyak gebrakan dan terobosan 
yang telah dilakukan Heru Budi untuk membenahi Jakarta. Mulai dari mengatasi 
persoalan banjir, kemacetan hingga antisipasi dampak resesi ekonomi. 

Untuk mengatasi banjir Jakarta Heru Budi bersinergi dengan pemerintah 
pusat. Upayanya, mulai dari hulu hingga hilir. Untuk mengendalikan banjir di 
hulu, misalnya,  Heru Budi menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) membangun  Bendungan Ciawi dan Bendungan 
Sukamahi.  Pembangunan kedua bendungan  yang diharapkan dapat mengurangi 
banjir di Jakarta itu sudah rampung dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 
23 Desember 2022 lalu. 

Upaya pengurangan banjir di hilir juga dilakukan Heru Budi dengan 
melanjutkan  pembangunan sodetan Kali Ciliwung. Proyek yang ditargetkan 
rampung pada April 2023 ini akan mengurangi debit air Kali Ciliwung dengan 
mengalirkan air ke Kanal Banjir Timur (KBT). Selain sodetan Kali Ciliwung, 
untuk mengurangi banjir di hilir juga dilakukan melalui normalisasi sungai dan 
pembangunan tanggul laut atau giant sea wall. 

Sedangkan mengatasi kemacetan di Ibu Kota, Heru Budi akan  
mengurangi U-turn dan menambah jalur satu arah di jam padat kendaraan. Ia 
juga mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi massal. Ada banyak 
proyek pembangunan sarana dan prasarana transportasi  massal yang bakal 
dibangun selama dua tahun kepemimpinannya. Mulai dari proyek kereta ringan 
atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta hingga penambahan jalur kereta api di 
stasiun Tanah Abang. 

Selain  penanganan banjir dan  macet, Heru Budi juga  mencanangkan 
berbagai agenda prioritas  dalam kepemimpinannya selama periode 2022-
2024. Mulai dari  antisipasi dampak resesi ekonomi, persoalan sampah, 
lapangan pekerjaan, persoalan air bersih, tata ruang kota, integrasi transportasi, 
peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta soal polusi udara.

Program lain yang menjadi prioritas Heru Budi yakni konsep tata ruang 
wilayah nasional,  ruang terbuka hijau, program mencetak wirausaha muda, 
program sembako murah dan pasar rakyat serta program kampung digital untuk 
mendorong industri kreatif tumbuh pesat di Jakarta.*
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Menakar Program 
Prioritas Penjabat 
Gubernur Jakarta

Tiga program menjadi prioritas Penjabat (Pj) 
Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono 
dalam mengatasi persoalan Jakarta. 
Seperti apa gebrakannya pada seratus 
hari kerja pertamanya?

6

Masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI 
Jakarta Heru Budi Hartono memasuki seratus 
hari pertama pada 17 Januari 2023 lalu. 

Sebagaimana tradisi kepemimpinan sebelumnya, 
sepak terjang Pj. Gubernur Heru Budi selama seratus 
hari awal ini pun dinantikan masyarakat Jakarta. 

Meski tidak ada aturan hukum tertulis tentang 
kinerja seratus hari, gebrakan-gebrakan seorang 
pemimpin baru dalam seratus hari pertamanya 
kerap dijadikan tolok ukur bagi banyak kalangan. 
Gerak cepat pimpinan baru pada seratus hari 
pertamanya sering menjadi  cara paling efektif 
dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat 
bahwa ia siap untuk bekerja.

Istilah seratus hari pertama sebagai pesan 
kesiapan  bekerja pemimpin anyar sebenarnya 
bukan merupakan hal baru. Istilah ini pertama kali 
diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) 
ke-32, Franklin D. Roosevelt (FDR). 

FDR yang memimpin AS pada tahun keempat 
sejak depresi ekonomi melanda Amerika Serikat 

Foto
Dok: Humas
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Presiden Joko Widodo 
didampingi 
Pj Gubernur DKI 
Jakarta Heru Budi 
Hartono meninjau 
proyek sodetan Kali 
Ciliwung ke Kanal 
Banjir Timur (KBT)  
yang berfungsi sebagai 
pengendali banjir 
di Jakarta di Jalan 
Otista 3, Jatinegara, 
Jakarta Timur.
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LAPORAN UTAMA 7

menekankan pentingnya tindakan yang cepat 
dan tepat dalam mengatasi dampak ekonomi. 

Sesuai catatan the economist, selama seratus 
hari pertamanya, FDR telah mengusulkan 76 
Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk 
disetujui oleh Kongres. Termasuk RUU untuk 
mengatur pasar saham yang memicu depresi 
ekonomi pada 1929. Di samping itu, terdapat 99 
executive orders yang diluncurkan pada seratus 
hari pertama FDR.

Tak terkecuali  bagi Pj. Gubernur Heru Budi 
yang akan memimpin Jakarta hingga 2024 
mendatang.  Berbagai upaya dan terobosan-
terobosan baru  dilakukan Pj. Gubernur Heru Budi. 
Ia ditantang membenahi tiga persoalan krusial 
yang dihadapi Jakarta, yakni banjir, kemacetan, 
serta tata ruang. 

Tidak hanya terkait persoalan-persoalan klasik 
Jakarta,  Pj. Gubernur Heru Budi juga harus 
memimpin Jakarta untuk mempersiapkan diri 
memasuki masa transisi perpindahan Ibu Kota 

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
          EDISI 01 TAHUN 2023
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Negara ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu 
kota ini tidak hanya akan berdampak pada 
perubahan tata ruang, tetapi juga nasib Jakarta 
setelah tidak lagi menjadi ibu kota.

Jakarta juga akan dihadapkan pada sejumlah 
event   besar bertaraf internasional, seperti 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan Piala 
Dunia U-20. 

Berbagai persoalan di atas semakin menantang 
di tengah ancaman resesi ekonomi global yang 
akan berdampak pada perekonomian nasional. 
Termasuk Jakarta yang menjadi salah satu 
pusat kekuatan ekonomi Indonesia 

Pesan Presiden 

Sebagaimana diketahui, Heru Budi Hartono 
yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat 
Kepresidenan dilantik sebagai Penjabat 
Gubernur DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri 
Tito Karnavian, pada 17 Oktober 2022 lalu. Mantan 

”Presiden menitipkan kepada saya tiga 
hal, yakni penanganan banjir, tata ruang, 
dan kemacetan lalu lintas,”
 
Heru Budi Hartono
Penjabat (Pj)  Gubernur DKI Jakarta
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Foto
Safran H.

Sodetan Kali Ciliwung 
yang membentang 
dari titik masuknya air 
(inlet) di Bidara Cina 
di Jakarta Timur dan 
tempat keluarnya air 
(outlet) di Kebon Nanas, 
Jakarta Timur  mampu 
mengurangi 60 meter 
kubik air per detik. 
Jakarta Timur mampu 
mengurangi 60 meter 
kubik air per detik.
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Wali Kota Jakarta Utara ini menyisihkan dua 
kandidat lain,  Sekda DKI Jakarta Marullah Matali 
dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum 
Kemendagri Bahtiar. 

Jauh hari sebelum dilantik, tepatnya usai sidang 
tim penilai akhir,   Heru Budi mengaku sempat 
diberi arahan khusus oleh Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). “Pak Presiden menitipkan kepada saya 
tiga hal, yakni penanganan banjir, tata ruang, 
dan kemacetan lalu lintas,” ujarnya.

Bagi Heru Budi, ketiga persoalan yang 
diamanatkan oleh Presiden Jokowi merupakan 
masalah yang saling terkait satu dengan 
lainnya. “Permasalahan-permasalahan tersebut 
juga terkait dengan kehidupan masyarakat. 
Karena itu, hal ini harus menjadi prioritas kami, 
demi mengoptimalkan pelayanan kepada 
masyarakat,” katanya.

Terkait kemacetan, menurut Heru 
Budi, ada banyak penyebab. Salah 
satu yang paling dominan adalah 
peningkatan jumlah kendaraan 
bermotor yang tidak sebanding 
dengan penambahan ruas jalan. 

Jika melihat data Badan Pusat 
Statistik (BPS), jumlah kendaraan 
bermotor di Jakarta memang 
terus bertambah setiap tahun 
selama periode 2017-2021.  Pada 
2021, jumlah kendaraan di Jakarta 
sudah mencapai sekitar 21,75 juta unit atau 
tumbuh 7,6 persen dari tahun sebelumnya. 

Sebenarnya, Jakarta memiliki cetak biru 
yang mumpuni dalam mengatasi kemacetan 
lalu lintas yang telah diterapkan sejak era 
kepemimpinan Gubernur Wiyogo Atmodarminto. 
Cetak biru tersebut diterjemahkan dengan 
program transportasi TransJakarta pada era 
Gubernur Sutiyoso. 

Heru Budi memastikan akan melanjutkan 
pembangunan moda transportasi massal 
TransJakarta dan MRT. “Transportasi terpadu 
seperti MRT harus dilanjutkan,” tegasnya. 

Bagi Heru Budi, jika persoalan kemacetan 
teratasi, tidak hanya mobilitas warga lebih 
lancer, tapi juga mengurangi dampak yang 
ditimbulkan dari kemacetan lalu lintas, mulai 
dari dampak  kesehatan, lingkungan, hingga 
kerugian ekonomi. 

Dalam sebuah forum, Kepala Dinas 
Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo 
pernah mengungkapkan laporan Bank Dunia 
(World Bank), bahwa kemacetan di ibu kota 
menyebabkan kerugian Rp 38 triliun per tahun. 

Tak jauh berbeda dengan kemacetan, banjir 
pun menjadi persoalan yang perlu penanganan 
serius. Terlebih kerugian yang diakibatkan banjir 
di Jakarta terus meningkat setiap tahun. 

Sebuah riset yang dilakukan Nurul Fajar Januriyadi, 
Dosen Teknik Sipil Universitas Pertamina, 

memprediksi risiko kerugian  banjir  di 
Jakarta akan naik 322% hingga 402% 

pada 2050. Riset yang dilakukan 
pascabanjir Jakarta pada 2020 

lalu tersebut telah dipublikasikan 
di jurnal  Hydrological Research 
Letters.

Terkait penanggulangan banjir, 
Heru akan melanjutkan program-

program yang telah dijalankan 
sebelumnya. Ia juga berkoordinasi 

dengan pihak-pihak terkait untuk 
mengatasi permasalahan tersebut.

Optimis Bisa Atasi Jakarta

Sejumlah kalangan menilai bahwa gebrakan-
gebrakan Pj. Gubernur Heru Budi  sudah 
mulai bisa terlihat dalam seratus hari masa 
kepemimpinannya. Sejumlah aksi nyata dan 
gerak cepatnya dinilai sejumlah kalangan 
menjadi indikasi kesiapan Heru Budi dalam 
memimpin Jakarta, hingga Gubernur DKI Jakarta 
terpilih kelak pada 2024. 

“Kami melihat Heru Budi fokus dengan apa yang 
sudah diamanahkan. Pj. Heru sudah   bekerja 
keras mengurangi kemacetan serta melakukan 

LAPORAN UTAMA 9
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LAPORAN UTAMA10

menyiapkan pembangunan Giant Sea Wall 
(Tanggul Laut Raksasa), akselerasi pembangunan 
fasilitas Landfill Mining dan Refused Derived 
Fuel (RDF) Plant di Tempat Pengolahan Sampah 
Terpadu (TPST) Bantargebang, dan sebagainya.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, 
Yayat Supriatna, berpendapat, apa yang sudah 
berjalan  saat ini di DKI Jakarta harus menjadi 
momentum bagi semua pihak dan bersinergi 
secara bersama. Menurut Yayat, pengembangan 
kota yang ideal adalah bagaimana kepentingan 
masyarakat bisa diakomodasi. 

Yayat berharap, semua pekerjaan rumah yang 
sudah disebutkan di atas bisa diwujudkan  oleh 
Pj. Gubernur Heru Budi. Soal penanganan 
kemacetan, Yayat yakin, jika Heru bisa 
menerapkan kebijakan larangan memiliki mobil 
berusia 35 tahun ke atas, maka jalanan akan 
berkurang kemacetannya.   sam/nan

          EDISI 01 TAHUN 2023
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Foto
Buchori M.

Jika persoalan 
kemacetan 
teratasi, tidak 
hanya mobilitas 
warga lebih 
lancar, tapi juga 
mengurangi 
dampak yang 
ditimbulkan akibat 
kemacetan lalu 
lintas, baik dari 
sisi kesehatan, 
lingkungan, dan 
kerugian ekonomi.

akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan 
menggenjot transportasi massal seperti MRT 
dan LRT,” ungkap Ketua Rumah Aktivis Institut, 
Andi Nur Kamal, saat dimintai tanggapannya 
terkait dengan kinerja seratus hari Pj. Gubernur 
Heru.

Menurut Andi, untuk urusan banjir, Heru Budi 
dinilai bergerak cepat untuk memulai kembali 
proyek soal sodetan Kali Ciliwung serta sejumlah 
gebrakan-gebrakan lainnya. “Ini sudah indikasi 
positif bahwa Pj. Gubernur siap bekerja,” 
tambahnya.

Andi Nur Kamal menyebut sejumlah langkah 
cepat lain juga dilakukan Pj. Gubernur Heru  
Budi dalam  mengatasi persoalan Jakarta. Di 
antaranya akselerasi proyek MRT, akselerasi 
proyek LRT Jakarta, penambahan jalur kereta 
Tanah Abang, rencana pengembangan Transit 
Oriented Development/TOD Tanah Abang, 
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“Heru Budi Sangat Peka terhadap 
Persoalan Jakarta”
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Kepemimpinan Heru Budi Hartono dinilai oleh 
berbagai kalangan membawa angin segar bagi 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Lantas seperti 

apa tanggapan anggota DPRD DKI Jakarta tentang 
kinerja seratus hari Pj. Gubernur Heru? Berikut 
petikan  wawancara JaKita dengan salah seorang 
anggota DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, 
beberapa waktu lalu. 

Bagaimana Anda melihat seratus hari kerja 
Pj. Gubernur Jakarta? 

Saya rasa, Heru Budi Hartono telah membawa angin 
segar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai 
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi sangat 
peka terhadap persoalan yang sedang terjadi saat 
ini di Jakarta.Gagasannya itu sangat brilian. 

Gagasannya seperti apa?

Misalnya itu adalah kepekaan Heru Budi 
terkait penanganan banjir rob yang melanda 
kawasan pesisir Jakarta Utara. Dia fokus untuk 
mengawasi pembangunan tanggul laut atau Giant 
Sea Wall. Ini kan sekali lagi sangat brilian, apalagi 
mengingat masa kerja Heru itu baru mencapai 
hitungan seratus hari saja.  

Adakah gagasan selain penanganan banjir? 

Saya rasa masih banyak lagi. Dan yang harus 
digarisbawahi adalah masa kerja Pj. Gubernur Heru 

Anggota DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan: 

itu baru mencapai hitungan seratus hari saja. Namun, 
dalam waktu singkat itu, dia berhasil membuat 
banyak terobosan, terutama dalam hal menuntaskan 
agenda prioritas seperti banjir dan kemacetan. 
Terlihat sekali upayanya.

Dalam hal penanganan banjir, bagaimana Anda 
melihatnya?

Nah, itu yang saya maksud kepekaan yang 
ditujukan Pj. Gubernur Heru. Pj. Gubernur Heru 
langsung melanjutkan proyek sodetan Kali 
Ciliwung-Banjir Kanal Timur (BKT). Proyek tersebut 
sudah terbengkalai lama. Padahal, sudah berstatus 
Proyek Strategis Nasional (PSN), tapi tidak kunjung 
dieksekusi. Kemudian, dengan kepekaan tinggi, Pj. 
Gubernur Heru mengeksekusi proyek ini. Dengan 
berlanjut kembali proyek sodetan tersebut, maka 
itu diharapkan bisa menjadi bagian dari solusi 
penanganan banjir yang kerap melanda Ibu Kota. 
Proyek tersebut diharapkan bisa beroperasi mulai 
Maret 2023 nanti. 

Selain tiga prioritas, apalagi yang Anda lihat dari 
kemajuan yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Heru 
Budi Hartono? 

Program terobosan lain yang dilaksanakan, 
adalah akselerasi pembangunan fasilitas Landfill 
Mining dan Refused Derived Fuel (RDF) Plant di 
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 
Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.  sam
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LAPORAN UTAMA

KENDALIKAN BANJIR DARI 
HULU HINGGA HILIR
Berbagai upaya dilakukan Penjabat Gubernur DKI Jakarta 
Heru Budi Hartono untuk mengendalikan banjir, 
mulai dari hulu hingga hilir. Seperti apa dampaknya?

12

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Foto
Rizky adhitya

Penjabat (Pj) 
Gubernur DKI 
Jakarta Heru Budi 
Hartono meninjau 
tanggul pantai di 
Kalibaru, Cilincing, 
Jakarta Utara yang 
telah rampung 
pembangunan.
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LAPORAN UTAMA

KENDALIKAN BANJIR DARI 
HULU HINGGA HILIR

Warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, kini 
bisa menarik napas lega. Mereka tidak 
lagi mengkhawatirkan ancaman banjir 

rob yang kerap melanda permukiman nelayan 
tersebut, Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta baru saja 
merampungkan pembangunan tanggul pantai di 
sana. Berkat tanggul setinggi 1,5 meter itu, air laut 
tidak lagi  melimpas ke daratan. 

Mustofa, salah seorang nelayan di Kalibaru, Jakarta 
Utara menceritakan, sebelum tanggul pantai 
dibangun, banjir rob setinggi 50 sentimeter kerap 
melanda pesisir Kalibaru. Jalan di permukiman 
nelayan itu menjadi becek dan terendam air. 
“Adanya tanggul pantai membuat air laut tak lagi 
menggenangi rumah kami, terutama saat banjir rob,” 
katanya sambil tersenyum sumringah. 

Selain itu, dengan dibangunnya tanggul pantai, 
kawasan Kalibaru juga menjadi lebih tertata rapi. 
Sebelumnya, kondisi di pesisir Kalibaru tampak 
semrawut. Kapal-kapal nelayan bersandar 
sembarangan. Kalibaru terlihat semakin kumuh akibat 
hunian semipermanen yang berdiri di sekitar pantai.
Namun kini, dengan dibangun tanggul pantai 
sepanjang 3,2 kilometer, kawasan Kalibaru menjadi 
lebih tertata rapi. “Alhamdulillah, kawasan Kalibaru 
sekarang kelihatannya rapi. Kami para nelayan juga 
yang tadinya urakan sekarang bisa dirapikan,” ujar 
Mustofa. 

Saat JaKita menyambangi lokasi itu, terlihat tanggul 
pantai disangga dengan tiang-tiang pancang yang 
terbuat dari beton. Di balik tanggul, ada dermaga 
yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal nelayan. 
Disana para nelayan sibuk beraktivitas.  

Kawasan tanggul pantai Kalibaru, Cilincing, Jakarta 
Utara kini juga disulap menjadi ruang terbuka. Di atas 
tanggul, ada ikon besar berwarna merah bertuliskan 
“Plaza Kalibaru”. Areal itu dimanfaatkan warga untuk 
menghabiskan waktu luang. Ada pula lapangan bola 
yang dapat digunakan anak-anak untuk bermain.

Tak hanya itu, area Plaza Kalibaru pun dilengkapi 
taman yang bisa digunakan warga untuk bersantai, 
sambil menikmati semilir angin laut yang berembus. 
Bagian dari program National Capital Integrated 
Coastal Development (NCICD) tersebut tak hanya 

13
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berfungsi untuk menahan banjir, tetapi menjadi 
tempat rekreasi warga pula untuk melepas 
penat.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi 
Hartono meninjau tanggul pantai ini pada 20 
Januari 2023 lalu. Kedatangannya di pesisir 
Jakarta itu disambut warga yang antusias, dari 
ibu-ibu hingga anak-anak. Sesekali Pj. Gubernur 
Heru Budi tampak akrab berbincang-bincang 
dengan warga,

Sejatinya, menurut Heru Budi, pembangunan 
tanggul pantai Kalibaru telah rampung. Namun, 
saat ini masih dirapikan, karena ia melihat 
sejumlah sarana dan prasarana yang harus 
diperbaiki. Di antaranya tempat pelelangan ikan 
dan tempat penampungan sementara air atau 
mini polder. “Tempat pelelangan ikan harus 
diperbaiki. Kemudian, tempat parkir air atau 
mini polder harus disempurnakan,” ungkapnya.
Heru Budi menjelaskan, ada dua tahap dalam 
proyek NCICD, yaitu pembangunan tanggul 
pantai dan tanggul laut raksasa. Saat ini, 
Pemprov DKI bersama Pemerintah Pusat sedang 

“Saya titip kepada masyarakat di sini, 
agar tanggulnya dijaga. Dengan adanya 
ini, maka Cilincing dan sekitarnya tidak 
ada rembesan air laut lagi.”

Heru Budi Hartono
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta  

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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menyelesaikan pembangunan tanggul pantai di 
pesisir pantai utara Jakarta.

Heru Budi menjelaskan, keberadaan tanggul 
pantai ini mampu menjaga kawasan Cilincing 
dan sekitarnya dari ancaman banjir rob. 
“Tanggul pantai adalah solusi mengatasi banjir 
di Jakarta yang disebabkan air laut pasang atau 
banjir rob,” tambahnya.

Panjang total tanggul pengaman pantai 
yang merupakan bagian dari NCID ini adalah 
46.212 kilometer. Saat ini yang sudah dibangun 
sepanjang 12.664 kilometer, sedangkan yang 
belum dibangun sepanjang 33.548 kilometer. 
Dari tanggul pantai yang belum dibangun 
tersebut, sepanjang 11.080 kilometer menjadi 
tugas Kementerian PUPR, sedangkan sepanjang 
22.468 kilometer menjadi tugas Pemprov DKI 
Jakarta. 

Heru Budi berpesan kepada masyarakat untuk 
menjaga tanggul pantai agar tidak dirusak. 
“Saya titip kepada masyarakat di sini, agar 
tanggulnya dijaga agar kawasan  Cilincing dan 
sekitarnya tidak ada lagi rembesan air laut,” 
imbaunya.

Tidak hanya membangun tanggul pantai, untuk 
mengatasi banjir rob Heru Budi juga membangun 
waduk dan memperbaiki tanggul-tanggul. Pada 
2023 ini, ada 16 waduh yang  akan dibangun dan 
direvitalisasi. Lokasinya ada di Jakarta Barat 
dan Jakarta Utara.

Atasi Banjir Kiriman

Sementara itu, untuk mengatasi banjir kiriman 
dari daerah penyangga Jakarta, Heru bersinergi 
dengan Kementerian PUPR yang membangun 
Bendungan Ciawi dan Sukamahi serta sodetan 
Kali Ciliwung

Pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi 
di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah rampung. 
Presiden Joko Widodo telah meresmikan kedua 
bendungan kering pertama di Indonesia itu 
pada 23 Desember 2022 lalu. 

Bendungan Ciawi dan Sukamahi adalah 
bagian dari masterplan (rencana induk) sistem 

pengendalian banjir (flood control system) 
Jakarta dari hulu. Kedua bendungan tersebut 
berfungsi untuk mengurangi kerentanan banjir 
di kawasan Jakarta.  

Bendungan Ciawi dan Sukamahi bisa 
mengurangi beban Pintu Air Katulampa di Kota 
Bogor, sehingga debit air yang mengalir ke 
Sungai Ciliwung bisa berkurang. Dua bendungan 
ini juga dapat mengurangi banjir di Jakarta  
sekitar 30,6 persen.

Di samping itu, Heru Budi juga melanjutkan 
pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal 
Banjir Timur (KBT) yang sempat tertunda selama 
enam tahun.Proyek ini membentang dari titik 
masuk air (inlet) di Sungai Ciliwung kawasan 
Bidara Cina sampai tempat keluar air (outlet) 
di Kanal Banjir Timur kawasan Kebon Nanas, 
Jakarta Timur.

Menurutnya, pembangunan sodetan yang 
menghubungkan Kali Ciliwung dengan KBT 
ini bisa mengurangi banjir di ibu kota hingga 
10 persen. “Insya Allah, pada akhir April bisa 
semua berfungsi dan bisa mengurangi banjir di 
Jakarta,” jelas Heru Budi.

Selain itu, sodetan Kali Ciliwung ini pun dapat 
mengalirkan debit air ke KBT dari 33 meter kubik 
per detik pada status Siaga IV, hingga 63 meter 
kubik per detik pada status Siaga I.  Setelah 
sodetan Ciliwung selesai dibangun, upaya 
penanganan banjir Jakarta akan dilanjutkan 
dengan memaksimalkan rumah pompa. 

Sedangkan untuk menyiasati banjir yang 
disebabkan oleh hujan di wilayah Jakarta, Heru 
merevitalisasi dan menguras saluran-saluran 
air di Jakarta serta memberdayakan pompa 
mobile.”Kita akan menaruh pompa itu di tempat-
tempat strategis, seperti di lokasi kemacetan 
akibat banjir,” tuturnya.

Program lain yang diandalkan Heru Budi untuk 
mengatasi banjir di Jakarta adalah melanjutkan 
normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 4,8 
kilometer. Ia menargetkan proyek ini bisa selesai 
dalam masa jabatannya sebagai Penjabat 
Gubernur. Semoga. 
          bam
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Gerak Cepat 
Seratus Hari Kerja 
Heru Budi Hartono

Pelantikan sebagai 
Penjabat Gubernur DKI 
Jakarta hingga 2024.

Tiga isu yang 
diamanatkan Presiden: 
penanganan banjir, tata 
ruang, dan kemacetan 
lalu lintas.

17 Oktober 2022

24  Oktober 2022

19 Oktober 2022 18 Oktober 2022

Koordinasi 
untuk 
mempercepat 
integrasi 
transportasi publik 
di Jakarta dengan 
Menteri BUMN.

Membuka 
kembali layanan 
pengaduan 
warga di Balai 
Kota.

Pengecekan 
lokasi 
942 Project untuk 
pengendalian 
banjir di Jakarta.

Meninjau 
pembangunan 
pompa air Kali 
Sentiong di 
Sunter Agung, 
Tanjung Priok, 
Jakarta Utara.

3  November 2022

Rapat terbatas 
dengan Presiden 
Jokowi untuk 
membahas 
pengembangan 
angkutan massal 
di Jakarta. 

20  November 2022

Mengikuti 
“Electric Vehicle 
Funday” untuk 
mendukung 
kendaraan listrik 
sebagai masa 
depan 
transportasi 
Jakarta. 

24  November 2022

Diskusi pembahasaan 
sinergi Pemprov 
DKI Jakarta dengan 
Kementerian 
PPN/Bappenas dalam 
merancang rencana 
tata ruang terbaik 
yang adaptif untuk 
menjawab tantangan 
masa depan Jakarta.

1  Desember 2022

Meninjau proyek 
pembangunan sodetan 
Kali Ciliwung di dua 
lokasi, yakni Jalan 
Otista Raya dan Jalan 
Kebon Nanas, Jakarta 
Timur, yang ditarget-
kan rampung pada 
April 2023 untuk 
mengurangi dampak 
banjir.

16  Desember 2022

Meninjau proyek 
Waduk Marunda 
sebagai salah satu 
prioritas penanggu-
langan banjir.

Meninjau reservoir 
di Marunda untuk 
akses air bersih warga 
di kampung nelayan.

26  Desember 2022

Meninjau Stasiun 
Tanah Abang 
terkait dengan 
rencana revitalisa-
si yang akan 
dikembangkan 
menjadi kawasan 
Transit Oriented 
Development (TOD)

Penambahan 
jalur kereta dari 
4 menjadi 6 
di Stasiun Tanah 
Abang.

2  Januari  2023

Memastikan 
optimalisasi TPST 
Bantargebang dengan 
mengoperasikan RDF 
Plant.

3  Januari 2023

Penajaman konsep 
National Capital 
Integrated Coastal 
Development (NCICD) 
sebagai solusi untuk 
mengurangi potensi 
ancaman air laut 
pasang atau banjir rob.

6  Januari 2023

Mengawali program 
Jumat Menanam di 
bawah Jalan Tol 
Becakayu, Jakarta 
Timur.

14  November 2022

Penandatanganan 
MoU antara 
Indonesia  dengan 
Jepang dan 
Inggris untuk 
pengembangan 
MRT Jakarta.

Penandatanganan 
MoU dengan Korea 
Selatan untuk pemban-
gunan MRT Jakarta Fase 
4, lintas Fatmawati-
Kampung Rambutan.

17  November 2022

Peninjauan 
progres 
pembangunan 
rumah pompa 
Pulomas di 
Waduk Rio-Rio, 
Jakarta Timur, 
dalam rangka 
pengendalian 
banjir.
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Gerak Cepat 
Seratus Hari Kerja 
Heru Budi Hartono

Pelantikan sebagai 
Penjabat Gubernur DKI 
Jakarta hingga 2024.

Tiga isu yang 
diamanatkan Presiden: 
penanganan banjir, tata 
ruang, dan kemacetan 
lalu lintas.

17 Oktober 2022

24  Oktober 2022

19 Oktober 2022 18 Oktober 2022

Koordinasi 
untuk 
mempercepat 
integrasi 
transportasi publik 
di Jakarta dengan 
Menteri BUMN.

Membuka 
kembali layanan 
pengaduan 
warga di Balai 
Kota.

Pengecekan 
lokasi 
942 Project untuk 
pengendalian 
banjir di Jakarta.

Meninjau 
pembangunan 
pompa air Kali 
Sentiong di 
Sunter Agung, 
Tanjung Priok, 
Jakarta Utara.

3  November 2022

Rapat terbatas 
dengan Presiden 
Jokowi untuk 
membahas 
pengembangan 
angkutan massal 
di Jakarta. 

20  November 2022

Mengikuti 
“Electric Vehicle 
Funday” untuk 
mendukung 
kendaraan listrik 
sebagai masa 
depan 
transportasi 
Jakarta. 

24  November 2022

Diskusi pembahasaan 
sinergi Pemprov 
DKI Jakarta dengan 
Kementerian 
PPN/Bappenas dalam 
merancang rencana 
tata ruang terbaik 
yang adaptif untuk 
menjawab tantangan 
masa depan Jakarta.

1  Desember 2022

Meninjau proyek 
pembangunan sodetan 
Kali Ciliwung di dua 
lokasi, yakni Jalan 
Otista Raya dan Jalan 
Kebon Nanas, Jakarta 
Timur, yang ditarget-
kan rampung pada 
April 2023 untuk 
mengurangi dampak 
banjir.

16  Desember 2022

Meninjau proyek 
Waduk Marunda 
sebagai salah satu 
prioritas penanggu-
langan banjir.

Meninjau reservoir 
di Marunda untuk 
akses air bersih warga 
di kampung nelayan.

26  Desember 2022

Meninjau Stasiun 
Tanah Abang 
terkait dengan 
rencana revitalisa-
si yang akan 
dikembangkan 
menjadi kawasan 
Transit Oriented 
Development (TOD)

Penambahan 
jalur kereta dari 
4 menjadi 6 
di Stasiun Tanah 
Abang.

2  Januari  2023

Memastikan 
optimalisasi TPST 
Bantargebang dengan 
mengoperasikan RDF 
Plant.

3  Januari 2023

Penajaman konsep 
National Capital 
Integrated Coastal 
Development (NCICD) 
sebagai solusi untuk 
mengurangi potensi 
ancaman air laut 
pasang atau banjir rob.

6  Januari 2023

Mengawali program 
Jumat Menanam di 
bawah Jalan Tol 
Becakayu, Jakarta 
Timur.

14  November 2022

Penandatanganan 
MoU antara 
Indonesia  dengan 
Jepang dan 
Inggris untuk 
pengembangan 
MRT Jakarta.

Penandatanganan 
MoU dengan Korea 
Selatan untuk pemban-
gunan MRT Jakarta Fase 
4, lintas Fatmawati-
Kampung Rambutan.

17  November 2022

Peninjauan 
progres 
pembangunan 
rumah pompa 
Pulomas di 
Waduk Rio-Rio, 
Jakarta Timur, 
dalam rangka 
pengendalian 
banjir.
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“Kalau untuk 
Kepentingan Rakyat 
Harus jadi Prioritas”

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta 
Heru Budi Hartono:

Tugas yang diemban Penjabat (Pj) Gubernur 
DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak ringan. 
Sejumlah persoalan harus diselesaikan Heru 

Budi selama dua tahun memimpin Jakarta. Mulai 
dari urusan pengendalian banjir, kemacetan 
hingga antisipasi dampak penurunan 
pertumbuhan ekonomi. Lantas strategi apa yang 
dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut? 
Berikut petikan wawancara dengan Heru Budi 
Hartono dalam berbagai kesempatan.

Apa yang menjadi program prioritas 
Anda dalam memimpin Jakarta?

Saya akan ada di DKI Jakarta hanya dua tahun 
kedepan. Banjir, macet, tata ruang, dan masalah 
sosial lain di Jakarta sudah menjadi perhatian 
gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi semua 
itu perkembangan secara bertahap. Sekarang 
saya menangani tiga hal yang prioritas, yakni 
pengendalian banjir, mengatasi kemacetan, dan 
persoalan ketahanan pangan. Bagi saya kalau 
untuk kepentingan rakyat harus jadi prioritas dan 
harus dimulai dari sekarang untuk dituntaskan.

Terkait dengan pengendalian banjir, 
apa  strategi Anda dalam mengatasi 
persoalan tersebut?

Banjir itu ada 3 penyebab, yakni banjir yang 
disebabkan oleh rob, hujan yang turun di 
Jakarta, dan banjir kiriman. Terkait banjir rob, 
kita antisipasi dengan membangun waduk 
di sekitar Jakarta Barat dan Jakarta Utara. 
Tanggul-tanggul di beberapa lokasi seperti di 
Cilincing, Jakarta Utara dan sebagian Jakarta 
Barat juga harus diperbaiki. Berikutnya, kita 
bersama pemerintah pusat kita membangun 
akan tanggul laut raksasa atau giant sea wall 
dan tanggul pantai sebagai solusi mengatasi 
banjir rob di sepanjang pesisir Jakarta Utara.

Bagaimana dengan banjir yang disebabkan 
oleh hujan lokal dan banjir kiriman? 

Terkait banjir yang disebabkan oleh hujan turun 
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di Jakarta, kita melakukan pengurasan saluran-
saluran yang ada. Untuk jangka pendek, kita 
melakukan   revitalisasi saluran-saluran air 
yang ada dan penguatan rumah pompa untuk 
menyedot banjir serta menempatkan pompa di 
tempat strategis, seperti di lokasi   kemacetan 
akibat banjir. Kalau banjir kiriman kita bekerja 
sama dengan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
membangun Bendungan Ciawi dan 
Sukamahi yang berfungsi sebagai 
infrastruktur pengendali banjir 
di Jakarta serta   melanjutkan 
proyek pembangunan Sodetan 
Kali Ciliwung ke Kanal Banjir 
Timur. 

Bisa dijelaskan terkait proyek 
sodetan 
kali Ciliwung? 

Proyek Sodetan Ciliwung merupakan bagian 
dari Program Strategis Nasional (PSN) sebagai 
upaya penanggulangan banjir di Jakarta. 
Saat ini proyek tersebut masih dikerjakan, dan 
ditargetkan rampung pada April 2023. Jika 
sudah rampung nanti, sodetan Ciliwung akan 
mengurangi banjir di Jakarta, persentasenya 
sekitar 10 persen. 

Bagaimana strategi dalam 
mengatasi kemacetan Jakarta?

Untuk saat ini ada beberapa opsi. Kami akan 
mengurangi rambu putaran arus lalu lintas 
(U-Turn), dan menambah jalan satu arah di 
waktu-waktu tertentu, namun hal ini perlu 
dikomunikasikan dengan DPRD DKI Jakarta dan 
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 
Rencana lainnya lagi itu menerapkan  electronic 
road pricing ERP atau tarif jalan berbayar di 
sejumlah titik macet di Jakarta. Tapi itu jangka 
Panjang. Justru yang kami prioritaskan saat ini 
yaitu memperluas pembangunan beberapa 
infrastruktur transportasi.

Bisa dijelaskan terkait perluasan 
infrastruktur transportasi?

Jakarta sudah punya bus Transjakarta, MRT, 
dan LRT. Itu harus dimaksimalkan. Budaya naik 
transportasi publik harus digalakkan lagi dengan 
dukungan sarana prasarana yang sudah ada. 

Pemprov DKI Jakarta juga memperluas 
kerja sama   dengan berbagai pihak 

untuk pendukung penyelenggara 
transportasi. Seperti kerja sama 
dengan pemerintah Jepang, 
Inggris, dan Korea Selatan untuk 
pengembangan MRT. 

Apa target yang ingin dicapai 
dari pengembangan MRT ini?

Pengembangan MRT ini nantinya 
akan semakin memudahkan mobilitas 

masyarakat di Jakarta dan tentunya 
mampu mengurangi kemacetan karena banyak 
warga beralih ke transportasi publik.

Bagaimana strategi mengenai
 tata ruang?

Kalau tata ruang lebih ke arah bagaimana 
menyesuaikan Jakarta setelah IKN (Ibu Kota 
Negara) yang akan pindah nanti. Kita komunikasi 
sangat intens dengan Bappenas. Sudah ada 
pembahasan bagaimana mengeksekusi eks 
gedung atau kantor kementerian di Jakarta, mau 
difungsikan seperti apa. Pemprov DKI Jakarta 
tidak bisa jalan sendiri, tapi harus bekerja sama 
dengan Bappenas. 

Apa harapan Anda terhadap 
program-program prioritas tersebut?

Kami berharap upaya Pemprov DKI Jakarta 
dalam menjalankan program prioritas ini bisa 
diimplementasikan dengan sangat baik dan 
tuntas. Terutama dalam mengendalikan banjir 
agar bisa didukung penuh oleh warga. sya/bam
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Agar Jakarta Lebih 
Hijau dan Tahan Pangan

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Foto
Dok : Dharma W.

BELUM

Foto
Safran H.

Petugas 
Penanganan 
Prasarana dan 
Sarana Umum 
(PPSU) dengan 
tekun merawat 
tanaman dengan 
menyiram 
secara rutin dan 
memberikan  
pupuk.
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Terik matahari terasa menyengat pada 
awal Januari 2023 lalu. Sejumlah petugas 
terlihat sibuk bercocok tanam di kolong Tol 

Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), 
Jalan Laksamana Malahayati, Jakarta Timur. 
Ada yang menanam pohon, mencangkul tanah, 
serta menyiram tanaman. Ada pula yang 
membersihkan saluran irigasi.

Mereka adalah para petugas Penanganan 
Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari 
Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Cipinang 
Melayu, dan Kebon Pala. Ada juga petugas dari 
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) 
serta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan 
Pertanian (DKPKP). 

Nandar, salah seorang petugas PPSU dari 
Kelurahan Cipinang Melayu, mengaku, kegiatan 
menanam sangat menyenangkan dan dapat 
menyalurkan hobinya bercocok tanam. 
“Kegiatan ini bisa untuk melepas penat di sela 
tugas,” ujarnya ketika ditemui JaKita. 

Program Jumat Menanam tidak 
sekedar  menjadikan Jakarta 
menjadi indah dan sejuk, tapi juga 
untuk menjaga ketahanan pangan.
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”Kegiatan menanam pohon tidak 
hanya untuk menyalurkan hobinya, 
tapi juga melepas penat di sela tugas,”

Nandar 
Petugas PPSU Kelurahan 
Cipinang Melayu,Jakarta Timur.

Menurut Nandar, kegiatan menanam 
membutuhkan ketelatenan. Selain harus rajin 
menyiram setiap pagi dan sore, tanaman 
juga harus diberi pupuk. Bila tidak, tanaman 
akan mudah terserang hama. “Tantangan kita 
paling hama yang kerap menyerang tanaman,” 
katanya.

Alhasil, kegiatan menanam di sepanjang lima 
kilometer di kolong tol Becakayu itu kini telah 
membuahkan hasil. Lahan milik Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  
itu  disulap menjadi lebih asri. Di sana aneka 
tanaman tumbuh, mulai dari tanaman sayuran 
seperti kol, pare, kangkung, dan bayam, hingga 
pohon ketapang dan tanaman hias seperti 
melati dan philo kuning. 

Kegiatan menanam  di kolong Tol Becakayu 
merupakan salah satu upaya Pemprov DKI 
Jakarta untuk melakukan penghijauan di Jakarta 
melalui program Jum’at Menanam. Penghijauan 
itu dilakukan di sejumlah lahan fasilitas umum 
(fasum) di Jakarta. 

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi 
Hartono, melakukan kegiatan tersebut di kolong 
Tol Becakayu, pada awal Januari 2023 lalu. 
Sebanyak 10.200 pohon serta tanaman hidroponik 
ditanam di lokasi tersebut.  Ia berharap, dengan 
kegiatan rutin Jumat Menanam ini, lingkungan di 
sepanjang Kalimalang semakin terjaga, bersih, 
dan tetap asri.

Secara simbolis, Heru Budi menanam pohon 
ketapang kencana.  Dipilihnya jenis tanaman  
tersebut selain akar pohon ketapang kencana   
tidak   menghalangi konstruksi saluran air, juga 
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tumbuh melebar sehingga membuat rindang. 
“Pohon kencana bisa lebar kayak payung,” ujar 
Heru Budi. 

Ketahanan Pangan

Tidak hanya di kolong Tol Becakayu, Heru Budi 
juga menanam bibit cabai di Ruang Publik 
Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Duren Sawit, 
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren 
Sawit, Jakarta Timur, pada  24 Januari 2023 
lalu. Penanaman bibit cabai merupakan bentuk 
komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus 
mengawal program ketahanan pangan dan 
penghijauan di Kota Jakarta.

Dalam kegiatan yang merupakan kerja sama 
Pemprov DKI Jakarta dengan Kostrad TNI AD ini 
juga dilakukan penyerahan bibit tanaman ke 
sejumlah kecamatan di Jakarta. Ada sebanyak 
10 ribu bibit tanaman yang dibagikan ke seluruh 
kecamatan di 6 wilayah DKI Jakarta. 

Bibit tanaman tersebut terdiri dari 6 ribu bibit 

cabai dan 4 ribu terong. Selain ditanam di 
RPTRA, bibit-bibit tersebut juga akan ditanam 
di lokasi-lokasi yang dijadikan taman hasil 
penataan kawasan. Bibit tersebut juga akan 
ditanam di sejumlah lokasi yang membutuhkan 
penghijauan

Menurut Heru Budi penanaman bibit cabai dan 
terong ini, selain ingin menyukseskan program 
pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, 
juga memberikan semangat kepada masyarakat 
agar giat menanam tanaman produktif di 
lingkungannya. “Kita ingin masyarakat ikut 
menyukseskan program pemerintah dalam 
menjaga ketahanan pangan.” ujar Heru Budi.

Karena itu ia meminta kepada seluruh Wali Kota, 
Camat dan Lurah untuk menjaga penghijauan di 
wilayahnya masing-masing. “Saya titip kepada 
Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah se Jakarta, 
untuk menjaga penghijauannya dengan 
menanam satu titik 10 bibit agar Jakarta lebih 
hijau,” ungkapnya. 
         gro
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Saya mengenal gadis manis asal Manado 
itu pada suatu pagi di kantor Dinas Sumber 
Daya Air Pemprov DKI Jakarta. Kepada 

dia dan temannya yang bekerja di sebuah 
stasiun televisi swasta, saya mengusulkan untuk 
membuat dokumenter perjalanan menyusuri 
Sungai Ciliwung dari hulu ke hilir, sambil merekam 
upaya penanggulangan banjir Jakarta. Akhir 
November 2022 silam, saya menikmati hasil 
kerja keras mereka.

Monica memulai kisah perjalanannya dengan 
mendayung sebuah perahu di Telaga Saat. Ini 
hulu Ciliwung di kawasan Puncak, Bogor, Jawa 
Barat. Setelah mampir ke Bendung Katulampa 
yang merupakan penunjuk awal potensi banjir 
kiriman ke Jakarta, ia mendatangi Bendungan 
Ciawi yang mampu menampung 6,05 juta 
meter kubik air dan Bendungan Sukamahi 
yang berkapasitas 1,68 juta meter kubik air. 
Dari liputan mereka, saya baru tahu, keduanya 
bendungan kering pertama di Indonesia yang 
dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR). Disebut demikian 
karena berfungsi sebagai pengendali banjir, 
yang dalam kondisi normal tidak berisi air. 
Ketika meresmikan kedua bendungan ini 
pada 23 Desember 2022 lalu, Presiden Jokowi 
mengungkapkan, keduanya akan mereduksi air 
dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter 
kubik, sehingga 12 kelurahan di Jakarta nanti 
tidak terdampak banjir lagi.

Itu cerita Monica di bagian hulu Ciliwung. 
Sesudah menyusuri Ciliwung dengan perahu 
karet di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 
yang masih asri, ia menyaksikan pembangunan 
sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, 
Jakarta Timur. Balai Besar Wilayah Sungai 
Ciliwung Cisadane (BBWSCC) membangun 
sodetan sepanjang 1,26 kilometer ini yang 
dapat mengalihkan air 60 meter kubik per 
detik. Jika selesai dibangun pada April 2023, 
dua terowongan di bawah tanah berdiameter 
3,5 meter tersebut dapat mengurangi 200 

hektar wilayah terdampak banjir dari semula 
600 hektare, semisal di  Kampung Melayu 
dan Manggarai. Di bagian tengah Ciliwung 
juga sedang berlangsung normalisasi sungai 
sepanjang 16,2 kilometer dari total 33,7 kilometer. 
Ini merupakan bagian dari rencana induk sistem 
pengendalian banjir (flood control system) di 
Jakarta sejak 1973. 

Mengakhiri perjalanannya di hilir Ciliwung, Monica 
menyusuri tanggul pantai (National Capital 
Integrated Coastal Development/NCICD)). Dari 
120 kilometer NCICD yang ditargetkan selesai 
pada 2030,  ada 13 wilayah banjir rob sepanjang 
46,2 kilometer, misalnya Cilincing, Sunda Kelapa, 
Muara Angke, serta Kamal Muara. Di titik-titik 
kritis tersebut, NCICD  sudah selesai dikerjakan 
13 kilometer. Sedangkan 33,2 yang tersisa 
dibangun Kementerian PUPR 10,8 kilometer dan 
Pemprov DKI 22,4 kilometer.

Monica menyaksikan upaya Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta yang terus berkolaborasi dengan 
Pemerintah Pusat dalam menanggulangi banjir, 
termasuk dalam membangun Rumah Pompa 
Ancol Sentiong.  Pemprov DKI menggagas pula 
942 Project berupa pembangunan 9 polder, 4 
waduk, serta 2 kali. Program Gerebek Lumpur pun 
terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, 
sungai , waduk, dan saluran yang terdegradasi 
proses sedimentasi.

Dalam seratus hari awal kerjanya, Penjabat 
Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono 
menyambangi juga proyek-proyek yang disusuri 
Monica. Dari Bendungan Sukamahi dan Ciawi 
di hulu Ciliwung, sodetan Ciliwung di tengah, 
hingga NCICD di hilir Ciliwung. Semoga dengan 
kerja sama yang terjalin dengan Pemerintah 
Pusat, terutama Kementerian PUPR, masalah 
banjir yang telah menjadi momok bagi Jakarta 
sejak bernama Batavia pada zaman penjajahan 
Belanda benar-benar akan teratasi.   
 
             Ramdan Malik 
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Stasiun Tanah Abang 
Bakal Jadi Kawasan TOD
Untuk menunjang mobilitas warga Jakarta, Stasiun Tanah 
Abang akan direvitalisasi menjadi kawasan Transit Oriented 
Development (TOD). 
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Para penumpang berhamburan keluar 
dari Kereta Rel Listrik (KRL) yang berhenti 
di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, 

awal Januari 2023 lalu. Mereka rerata cekatan 
berebut jalan untuk langkahnya. Mereka juga 
gesit menghindari penumpang yang masuk 
ke KRL tujuan Stasiun Manggarai. 

Satu di antara penumpang, Nuraini, yang 
sehari-hari rutin menumpang KRL dari 
rumahnya di Citayam, Depok menuju kiosnya 
di Skybridge Tanah Abang. Meski harus 
berjejalan, perempuan Minang ini tidak punya 
pilihan lain. “Menggunakan KRL lebih cepat dan 
tepat waktu,” ujarnya ketika ditemui JaKita. 

Nuraini menceritakan, saat ini untuk menuju 
Tanah Abang, ia harus transit  terlebih dahulu 
di Stasiun Manggarai. “Sejak rute Bogor 
menuju Stasiun Tanah Abang dihapus, para 
penumpang jadi lebih banyak,” katanya. 

Aminah yang juga pedagang pakaian di 
Skybridge Tanah Abang  juga merasakan 
hal serupa. Bahkan, menurutnya, pulang 
dengan menumpang KRL butuh energi dan 
ekstra sabar. “Kami sudah terbiasa berdesak-
desakan di kereta,” katanya. 

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi 
Hartono menyadari tingginya pengguna KRL 
dari dan ke Stasiun Tanah Abang. Bahkan, 
dalam akun Instagramnya, Heru menyebut 
bahwa Stasiun Tanah Abang saat ini sudah 
over kapasitas, sehingga perlu penambahan 
jalur, dari empat jalur menjadi enam jalur.

“Untuk itu, proses penambahan fasilitas jalur 
kereta Stasiun Tanah Abang akan mengikuti 

Foto
Safran H.

Stasiun Tanah 
Abang yang 
diresmikan 
pada 1 Oktober 
1899 silam 
telah lama 
menjadi urat 
nadi kehidupan 
masyarakat 
Jakarta.
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arahan dari Presiden Joko Widodo, agar dapat 
terealisasi maksimal pada akhir 2023 nanti,” 
ungkap Heru Budi. 

Heru Budi   memastikan, Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta akan menggandeng 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (KemenPUPR) untuk pembangunannya. 
“Hal ini karena target yang diarahkan Bapak 
Presiden harus selesai pada akhir tahun 2023 
dan ini harus sudah difinalisasi,” kata Heru. 

Kawasan TOD

Heru Budi juga mengungkapkan rencana 
pengembangan kawasan Transit Oriented 
Development (TOD) di Stasiun Tanah Abang. 
TOD ini merupakan konsep pengembangan atau 
pembangunan kota dengan memaksimalkan 
penggunaan lahan yang terintegrasi. TOD juga 
mempromosikan penggunaan angkutan umum 
dan gaya hidup sehat, seperti jalan kaki serta 
bersepeda. 

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta akan 
merapikan sarana dan prasarana serta 
pelebaran kawasan. Termasuk menata berbagai 
fasilitas lain guna menunjang mobilitas warga, 

seperti pengaturan putaran di jalan (U-turn), 
membangun Jembatan Penyeberangan 
Orang (JPO), dan merapikan taman. 
 
“Kemudian, ada sebagian lahan yang milik 
Pemprov DKI untuk keluar masuk penumpang, 
itu kita siapkan juga. Bangunannya akan 
disiapkan oleh Kementerian PUPR dan 
Kemenhub,” terang Heru Budi. 

Stasiun Baru

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan 
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”Pembangunan stasiun baru itu perlu 
untuk mengantisipasi lonjakan 
penumpang kereta api di Stasiun 
Tanah Abang,”

Afan Adriansyah Idris
Asisten Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup, Sekretariat Daerah Provinsi 
DKI Jakarta.
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Adriansyah Idris, menjelaskan, pembangunan 
stasiun baru itu perlu untuk mengantisipasi 
lonjakan penumpang kereta api di Stasiun 
Tanah Abang.

Pembangunan yang akan dilakukan oleh 
Kemenhub berkolaborasi dengan Kemen 
PUPR, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 
dan Pemprov DKI Jakarta ini didesain dengan 
ornamen Betawi. 

“Pembangunan akan dilakukan melalui tiga 
tahap, dengan konsep utama bangunan 
mengambil unsur budaya lokal Betawi dengan 
memasukkan unsur modern, sehingga menjadi 
bangunan yang ikonik dan futuristik. Untuk 
tahap pertama akan dimulai pembangunannya 
pada awal tahun 2023,” papar Afan dalam akun 
Facebooknya.  
 
Menurut Afan, pembangunan stasiun baru itu 
berlokasi di lahan eks Depo Kereta Api Tanah 
Abang seluas 2,4 hektare. Stasiun yang akan 
dibangun tersebut dirancang berkapasitas 
300.000 penumpang per hari dengan empat 
peron dan enam jalur kereta aktif.
 
“Stasiun Tanah Abang yang baru akan dibangun 
dengan luas bangunan utama 9.000 meter 

persegi, terdiri dari tiga lantai, dan dilengkapi 
dengan bangunan komersial serta fasilitas 
pendukung dan disabilitas,” urai Afan.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil, Universitas 
Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, 
mendukung rencana pembangunan Stasiun 
Tanah Abang. Menurutnya, pengguna KRL Stasiun 
Tanah Abang kerap membludak, terutama pada 
jam-jam sibuk. Sementara, kapasitasnya sudah 
tidak memadai lagi. 

“Memang harus menambah ruang gerak di 
Stasiun Tanah Abang. Tidak hanya menambah 
kapasitas jalur KRL, tapi juga kapasitas ruang 
gerak penumpang,” tandas Djoko.

Stasiun Tanah Abang telah lama menjadi urat 
nadi kehidupan masyarakat Jakarta. Diresmikan 
pada 1 Oktober 1899 silam oleh perusahaan 
kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen 
Westerlijnen, ketika Jakarta masih bernama 
Batavia.

Bangunan asli stasiun ini dibongkar dan diganti 
dengan bentuk bangunan berlantai dua. Menteri 
Perhubungan Haryanto Dhanutirto (1993-1998) 
meresmikannya pada 3 Juni 1997. 
         yen
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LAYANAN JAKARTA

KIE, Ruang Literasi 
Kebencanaan
Ruang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kebencanaan 
hadir untuk memberikan layanan bagi warga Jakarta agar 
memahami soal  kebencanaan.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana 
merupakan hal yang penting untuk 
disosialisasikan   ke warga Jakarta. 

Setidaknya dengan teredukasinya warga  soal 
bencana dapat meminimalkan segala bentuk 
risiko bencana. Terlebih Jakarta juga rawan 
bencana. Tidak hanya banjir, tapi juga tanah 
longsor, angin puting beliung, hingga pohon 
tumbang. 
 
Karena itulah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta membangun sebuah layanan edukasi 
kebencanaan bagi warga Jakarta. Namanya, 
Ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
(KIE) Kebencanaan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Lokasinya 
di kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI  Jakarta. 
 
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa 
Adji, menjelaskan, Ruang KIE Kebencanaan 
adalah ruang literasi yang difungsikan sebagai 
sarana peningkatan pemahaman serta edukasi 

kebencanaan, dalam bentuk wahana interaktif 
bagi warga Jakarta, khususnya para peserta didik. 
 
Para pelajar TK, SD, SMA, mahasiswa 
perguruan tinggi, dan masyarakat umum 
Jakarta dapat mengunjungi Ruang KIE 
Kebencanaan yang beroperasi pada 
Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB. 
 
Di sini ada beberapa ruangan tematik, 
seperti ruang edukasi P3K (Pertolongan 
Pertama Pada Kecelakaan), pemadaman 
kebakaran, penyelamatan diri terhadap 
asap kebakaran, edukasi banjir, serta 
ruang dialog tentang kebencanaan. 
 
Pendekatan edukasi kebencanaan ini 
menggunakan teknologi model gamifikasi 
melalui  virtual reality  (VR) dan media 
interaktif lainnya. Media mutakhir tersebut 
diharapkan dapat menarik minat anak-
anak dalam mempelajari seluk-beluk 
kebencanaan, sehingga terwujud budaya sadar 
bencana sejak usia dini dalam  masyarakat. 
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LAYANAN JAKARTA

KIE, Ruang Literasi 
Kebencanaan

 
“Diharapkan nantinya akan terbangun 
respons yang tepat bila terjadi bencana 
serta kearifan lokal sebagai salah satu 
bentuk dalam mitigasi bencana,” ujar 
Isnawa kepada JaKita beberapa waktu lalu. 
 
Layanan ini telah diresmikan Penjabat Gubernur 
DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pada 29 
Desember 2022 lalu. “Masyarakat dipersilakan 
menggunakan layanan ini pada jam buka 
yang telah disediakan,” tambah Isnawa. 
 
Deputi Sistem dan Strategi Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, 
mengapresiasi kehadiran inovasi pelayanan 
publik berupa Ruang KIE Kebencanaan 
Provinsi DKI Jakarta. “Layanan ini mampu 
menunjang pembelajaran yang lengkap 
dari usia PAUD (Pendidikan Anak Usia 
Dini) sampai perguruan tinggi,” katanya. 
 
Menurut Raditya, Ruang KIE Kebencanaan 
merupakan salah satu lompatan yang 
diinisiasi Pemprov DKI untuk menjawab 

tantangan Jakarta ke depan, terutama dalam 
mengatasi persoalan kebencanaan. “Ini 
adalah suatu inovasi menuju bangsa yang 
tangguh terhadap bencana,” ungkapnya.   
 
Sedangkan Heru Budi Hartono menegaskan, 
Ruang KIE Kebencanaan adalah inovasi 
pelayanan publik yang nyata. Banyak metode 
belajar yang memudahkan siswa untuk 
memahami bencana. Terlebih dengan fasilitas 
teknologi VR yang dapat menghadirkan 
pengalaman belajar menarik. 

Heru Budi berharap, warga dapat turut serta dan 
datang untuk memperluas pengetahuannya 
mengenai kebencanaan.  Ia juga meminta 
Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk 
mensosialisasikan keberadaan dan manfaat 
Ruang KIE Kebencanaan DKI Jakarta, kepada 
satuan pendidikan maupun para peserta didik 
pada semua jenjang pendidikan di wilayah DKI 
Jakarta. 

          gro
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Air bersih sudah menjadi kebutuhan 
dasar manusia. Tidak terkecuali bagi 
masyarakat Jakarta. Karena itu, berbagai 

upaya dilakukan Perusahaan Air Minum (PAM) 
Jaya, perusahaan plat merah milik Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk memenuhi 
kebutuhan air bersih bagi masyarakat Ibu Kota. 

Salah satunya untuk memberikan pelayanan 
terbaik bagi warga Jakarta, PAM Jaya, kini secara 
resmi menjadi satu-satunya perusahaan umum 

daerah yang mengelola dan melayani air bersih 
di DKI Jakarta.

Sebelumnya dalam pengelolaan air bersih di 
Jakarta, PAM Jaya bekerja sama dengan Aetra 
dan PALYJA. Perjanjian kerja sama dengan 
swasta tersebut sudah berjalan selama 25 
tahun. Namun dalam perjalanannya, pelayanan 
air bersih tidak berkembang sesuai harapan. 
Cakupan pelayanan tidak tercapai dari target 
82 persen yang dijanjikan. Begitu juga tingkat 

Babak Baru Pengelolaan 
Air Bersih Jakarta

Swastanisasi  penyaluran air bersih di Jakarta sudah berakhir. 
PAM Jaya menjadi satu-satunya perusahaan daerah yang 
mengelola air bersih di Jakarta. Targetnya, mewujudkan 

cakupan layanan 100 persen pada 2030.

BUMD
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Jakarta Heru Budi 
Hartono meninjau 
pengoperasian 
secara penuh
Perumda PAM 
Jaya di Instalasi 
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(IPA) Buaran, 
Kalimalang, 
Jakarta Timur.
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kebocoran air juga cukup tinggi, yakni mencapai 
44.3 persen. 

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 
antara PAM Jaya dengan PALYJA dan Aetra, kerja 
sama mereka berakhir pada 31 Januari 2023 lalu. 
Setelah swastanisasi air ini berakhir, PAM Jaya 
akan melakukan pelayanan langsung kepada 
pelanggan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi 
Hartono, mengungkapkan pengambilalihan 
kegiatan dan pengoperasian air bersih untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat. 

Heru Budi mengapresiasi PAM Jaya  atas segala 
upayanya untuk memastikan kelancaran proses 
transisi dan transformasi keterlibatan dua mitra 
swasta sebelumnya, PALYJA dan Aetra, dalam 
pengelolaan air bersih di Jakarta. 

Hanya saja Heru Budi mengingatkan, dengan 
berakhirnya keterlibatan mitra swasta bukan 
berarti memulai lagi dari awal, tapi tinggal 
melanjutkan dan meningkatkan pijakan yang 
sudah terbangun dan menyempurnakan 
dengan lebih baik. 

Ia menuturkan ada beberapa poin penting 
yang harus dicermati PAM Jaya dalam momen 
pergantian tersebut. Di antaranya, memastikan 
operasional harus berjalan, pelayanan tidak 
terganggu, dan peningkatan pelayanan air baku 
terus berjalan. 

Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin 
menjelaskan, selama satu tahun ke belakang 
PAM Jaya telah melaksanakan proses 
transisi dan transformasi dengan tata kelola 
perusahaan yang baik, serta telah dilakukan 
berbagai pendampingan. “Kesiapan PAM Jaya  
didasarkan pada persiapan yang matang,” ujar 
Arief.

Arief bersyukur, transfer knowledge-nya tidak 
dibarengi adanya pemberhentian hubungan 
kerja di kedua mitra. “Kami rekrut, sehingga 
secara otomatis transfer knowledge dan 
orangnya sudah ada,” ujar Arief. 

Arief menuturkan, PAM Jaya  berkomitmen 
untuk memberikan pelayanan yang lebih baik 
lagi. Apalagi, PAM Jaya telah menargetkan 100 
persen cakupan pelayanan pada 2030, sebagai 
perwujudan pemberian kedaulatan air bagi 
seluruh warga Jakarta tanpa terkecuali.

Hanya saja menurut Arief untuk mencapai 
100 persen cakupan pelayanan, PAM Jaya  
membutuhkan tambahan suplai air sebesar 
11.150 liter per detik serta pipa sepanjang 
4.000 km. Peningkatan akses terhadap air 
minum perpipaan sejalan dengan Sustainable 
Development Goals (SDGs), yakni mencapai 
akses universal dan merata terhadap air minum 
yang aman serta terjangkau bagi semua.

Selain itu, kata Arief, operasional PAM Jaya  
juga telah berjalan lancar dengan sistem 
data terpadu. Meski begitu, kedepan perlu 
ada penyempurnaan, terutama secara proses 
digitalisasi. “Kami akan melakukan pemutakhiran 
data,” kata Arief. 

Ia menghimbau kepada pelanggan untuk tidak 
perlu resah, karena semuanya tetap berjalan 
seperti biasa. “Bahkan kami juga memperkuat 
dengan layanan online yang nanti akan bisa 
lebih cepat lagi terlayani, baik terkait komplain, 
hambatan, maupun sambungan baru,” ujar 
Arief.

Arief memastikan elemen utama kesiapan 
operasional terpenuhi. Mulai dari tersedianya 
struktur organisasi full operation yang 
mengakomodir karyawan mitra, termasuk 
posisi dan jabatan. Kemudian, tersedianya 
Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitatif 
(jumlah) dan kualitatif (kompetensi) yang siap 
menjalankan pengoperasian penuh.

Intinya menurut Arief, PAM Jaya telah 
memastikan kesiapan 5M, yakni kesiapan 
SDM (Man), kesiapan material dan alat kerja 
(Material), kesiapan sistem dan aplikasi 
(Machine), kesiapan operasi, dan pelayanan 
(Method), dan kesiapan anggaran (Money). 

           bam/per

BUMD
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Belajar Sambil Bermain 
di Kumpul Bocah Jakarta
Komunitas Kumpul Bocah Jakarta (KBJ) mewujudkan kegiatan 
belajar sambil bermain yang menyenangkan bagi  Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK).

Sarana dan prasarana bermain serta belajar 
untuk anak-anak penyandang  Autism 
Spectrum  Disorder  (ASD) atau yang lebih 

dikenal autisme memang tidak mudah dan 
murah. Sekalipun ada, bersifat komersial dan 
mahal.  Akibatnya, Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK) sering kesulitan untuk mendapatkan 
pendidikan inklusif yang sesuai dengan 
kebutuhannya.

Dianthy Karina yang akrab disapa Ditha 
mengalaminya. Ditha sulit memperoleh  sarana 
dan prasarana bermain dengan biaya terjangkau 
untuk anaknya yang mengidap autisme.   

Berangkat dari pengalaman pribadinya, Ditha 
pun membentuk komunitas Kumpul Bocah 
Jakarta (KBJ) pada 27 Januari 2022 lalu. 
Misinya ingin mewujudkan suasana bermain 

Foto
 Safran H.

Komunitas 
Kumpul 
Bocah Jakarta 
menggelar 
program basic 
life skill, yaitu 
kegiatan sehari 
– hari seperti 
memasak, 
belanja, piknik, 
bersepeda, dan 
olahraga.
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yang ramah terhadap ABK, melalui penyediaan 
materi-materi pendukung kegiatan berdasarkan 
metode Applied Behaviour Analysis. 

Ditha hendak mewujudkan pula kegiatan belajar 
sambil bermain yang menyenangkan bagi ABK, 
sehingga akan dapat menjadi bekal untuk masa 
depan mereka. Ditha pun ingin meningkatkan 
kesadaran  masyarakat agar peduli terhadap 
ABK, sehingga ABK  dapat hidup di tengah 
masyarakat secara mandiri.   

“Kami juga memiliki misi untuk mewujudkan 
kerja sama  dengan instansi atau lembaga lain 
yang dapat mendukung kegiatan KBJ dengan 
biaya  minimal, namun menghasilkan kegiatan 
maksimal,” ujar Founder KBJ itu kepada Jakita.   

KBJ merupakan komunitas untuk bersosialisasi   
ABK dengan anak-anak seusianya yang   
menyenangkan.   “Visi Kumpul Bocah Jakarta 
adalah  mewujudkan komunitas bermain yang 
inklusif dan menyenangkan di Jakarta,” tambah 
Ditha.   

Peserta KBJ tidak hanya asal Jakarta saja, 
melainkan juga dari Bogor, Depok, Tangerang, 
dan Bekasi. Kegiatannya dilaksanakan pada hari 
libur, agar orang tua dapat mendampingi ABK 
guna melihat  kemampuan anak-anak mereka 
ketika mengikuti kegiatan.  

Setiap Sabtu atau Minggu, KBJ menggelar 
Program  basic life skill, yaitu kegiatan sehari-
sehari seperti  memasak, belanja, piknik, 
bersepeda, dan olahraga. Program ini bertujuan 
mempersiapkan anak-anak penyandang ASD 
untuk memasuki kehidupan dewasa,  dengan 
metode bermain yang menyenangkan.  

Memasak adalah basic life skill. Dalam prosesnya, 
anak-anak akan mempelajari  banyak hal. 
Matematikanya akan terlatih dalam proses 
menakar, menimbang, dan  mengukur bahan 
makanan. Semenara motoriknya akan 
terasah dalam proses mengupas,  memotong, 
membentuk, mengocok, serta menekan berbagai 
bahan makanan. Sedangkan kreativitasnya akan 
teruji ketika menata makanan di atas piring.   

Kelas memasak ditujukan untuk anak usia 

5-13 tahun. Per sesi dibatasi delapan anak. 
Setiap anak dikenakan biaya Rp 450.000 (umum). 
Khusus  anggota Yayasan  Intervention  Services 
for Autism and Development Delay 
Indonesia (Yisaddi) Rp 400.000.

Biaya tersebut sudah termasuk bahan-
bahan memasak (cooking materials), alat 
untuk  mendukung belajar ABK (visual support), 
celemek (apron set), serta guru untuk 
ABK (shadow teacher).

KBJ berkolaborasi dengan pihak Yisaddi dalam 
menyusun program kegiatan  memasak yang 
memakan waktu dua jam. Yayasan Australia 
khusus untuk layanan perawatan anak autisme 
ini juga mengutus  shadow teacher  pada saat 
melaksanakan  kegiatan. “Tim psikolog dan 
terapis dari Yisaddi yang menyusun program 
memasak serta  mengevaluasi kegiatan,”tutur 
Ditha.  

Selain itu, KBJ menggandeng Pendidikan dan 
Latihan (Diklat) TNI Angkatan Darat (AD) di 
Matraman, Jakarta  Timur. Komunitas diberi 
kesempatan menggunakan sarana lapangan 
untuk  memasak, olahraga, serta bermain. Staf 
Diklat TNI AD pun mendampingi anak-anak untuk 
kegiatan olahraga dan permainan.  

Ditha berharap, Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta meningkatkan pula 
kerja sama  dengan yayasan atau komunitas 
yang bergelut dalam bidang penanganan 
ABK. Hal  ini demi meningkatkan kualitas 
hidup ABK.    “Pemprov DKI Jakarta sudah 
banyak membangun fasilitas umum yang 
ramah terhadap kelompok disabilitas,”katanya. 

Hanya ia juga berharap masyarakat juga 
harus paham bahwa disabilitas bukan hanya 
terlihat secara kasat  mata, tapi  ada juga  
penyandang disabilitas yang tidak terlihat 
seperti ASD dan  Attention  Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) yang ditandai dengan kesulitan 
seseorang untuk memusatkan perhatian serta 
berperilaku impulsif dan hiperaktif. “Mereka 
memerlukan pemahaman dan dukungan dari 
lingkungan sekitarnya,” katanya. 

         yen
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Lenong Sikumbang 
dari Tanah Abang

34

Foto
Dok: Pribadi

Pertunjukan 
lenong bukan 
sekadar hiburan 
saja, tapi ada 
pesan moral 
yang ingin 
disampaikan 
kepada 
masyarakat 
melalui cerita.

KHAS BETAWI
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Melalui Sanggar Lenong 
Sikumbang yang 
dipimpinnya, Jumala 
Ridwan  mengembangkan 
lenong yang 
dikombinasikan dengan 
teater modern, agar 
mudah diterima oleh 
generasi muda.

35

Semangat berkesenian 
tak pernah padam di 
hati Jumala Ridwan. 

Meski usianya mendekati 
senja, ia tak pernah letih 
melestarikan kesenian lenong. 
Bersama Sanggar Lenong 
Sikumbang, yang dipimpinnya, 
ia kerap menggelar berbagai 
pertunjukan di seantero 
Jakarta. 

Pada 12 Desember 2022 
lalu, misalnya, Lenong 
Sikumbang berkolaborasi 
dengan grup sandiwara 
Sunda legendaris, Miss Tjitjih, 
menggelar pementasan 
bersama berlakon “Mencari 
Bunga Wijaya Kusuma”, di 
Teater Besar, Taman Ismail 
Marzuki. Sebelumnya, Lenong 
Sikumbang juga menggelar 
pementasan di Kota Tua. 
dengan membawakan cerita 
rakyat, “Sabeni Jawara Betawi.”

Jumala menceritakan, sebelum 
menggeluti kesenian lenong, 
ia sudah malang melintang 
di seni pertunjukan teater 
modern. Berbagai festival 

teater di Jakarta kerap ia ikuti.   
“Hampir 15 tahun lebih saya 
menggeluti dunia teater,” ujar 
Jumala ketika ditemui JaKita 
di kediamannya, Jalan Lontar 
Atas, Kebon Melati, Tanah 
Abang, Jakarta Pusat. 

Berbekal pengalaman di 
teater modern itulah, Jumala 
mengembangkan kesenian   
lenong. “ Sebagai orang Betawi,  
saya   merasa berdosa kalau 
tidak melestarikan   teater 
tradisional   Betawi,   lenong,” 
katanya. 

Karena itulah, ia mulai 
mengembangkan lenong 
yang dikombinasikan dengan 
teater modern pada 2011. Mulai 
dari manajemen pengelolaan 
sanggar, kedisiplinan dalam 
berlatih, hingga cerita-cerita 
yang dibawakan, disesuaikan 
dengan kondisi zaman 
sekarang. 

Begitu pula dalam setiap 
kali pertunjukan, ia menulis 
naskah untuk lakon yang 
akan dipentaskan. “Umumnya 
lenong tidak pakai naskah, tapi 
hanya dikasih alurnya saja.   
Tapi di Lenong Sikumbang ada 
naskahnya, seperti pertunjukan 
teater,” jelas Jumala. 

Meski begitu, sejumlah 
pakem dalam pertunjukan 
lenong masih dipertahankan. 
Misalnya, setiap pertunjukan 
lenong harus diiringi musik 
gambang kromong. Pakem 
lainya,   pemain harus   masuk 
panggung dari pintu kanan dan 
keluar dari pintu kiri.    Dalam 
pertunjukan lenong juga harus 

ada tari dan silat Betawi. ”Kalau 
hal-hal itu  diabaikan, ciri khas 
lenong akan hilang,” tegasnya.  
 
Bagi Jumala, pertunjukan 
lenong bukan sekadar hiburan 
saja,   tapi ada pesan moral 
yang ia ingin sampaikan 
kepada masyarakat melalui 
cerita.   “Paling penting pesan 
moral dari pertunjukan lenong 
dapat diterima masyarakat,” 
ucapnya.  

Baru pada 2013, Jumala 
mendirikan sanggar   lenong   
yang diberi nama Sikumbang, 
singkatan dari Silaturahmi 
Kumpul Bareng Anak Tanah 
Abang. “Misi saya mendirikan 
sanggar lenong untuk menjalin 
silaturahmi, berkarya, dan 
berdakwah,” ungkap Jumala. 

Alhasil, sanggar Lenong 
Sikumbang semakin 
berkembang. Ia kerap 
menggelar berbagai   
pertunjukan, mulai dari 
Perkampungan Betawi Setu 
Babakan, Taman Mini Indonesia 
Indah (TMII), Pasar Seni   
Ancol, hingga Taman ismail 
Marzuki (TIM). Ia pun sering 
mementaskan lenong di hotel-
hotel berbintang. “Saya ingin   
mengenalkan lenong kepada 
generasi muda,” tandasnya 
penuh semangat. 

Jumala berharap, generasi 
muda   dapat   melestarikan 
kesenian Betawi tersebut, agar 
tidak sampai punah. “Lenong   
membutuhkan inovasi baru 
yang menyesuaikan dengan   
kondisi   zaman sekarang,” 
paparnya.  bam
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Hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di 
Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada 29 
Januari lalu terasa lebih istimewa dari 

biasanya.   HBKB kali ini diikuti Presiden Joko 
Widodo. Dari istana negara, Presiden bersepeda. 
Ia ditemani Penjabat (Pj)   Gubernur DKI Jakarta 
Heru Budi Hartono dan sejumlah menteri. Seperti 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri 
Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki 
Hadimuljono, dan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Erick Thohir.

Sukses Jakarta untuk 
KTT ASEAN 2023

Tiba di Gedung Sarinah, Presiden menghentikan 
laju sepedanya. Ia bergabung dengan barisan 
Parade Nusantara, berjalan kaki bersama-sama 
menuju Bundaran HI. Parade itu melibatkan lebih 
dari 500 orang. Mereka dari berbagai perwakilan, 
mulai dari   kelompok sanggar Mawar Budaya, 
Rumah Musik Jakarta, Paskibra DKI Jakarta, 
pelajar SMA Jakarta, hingga kelompok musik 
Altajaru, dan Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. 

Para duta besar negara ASEAN dan perwakilan 
organisasi internasional serta perwakilan tetap 

Foto
Buchori M.

Presiden  Joko 
Widodo didampingi Pj 
Gubernur DKI Jakarta, 
Heru Budi Hartono 
memukul alat musik 
rebana sebagai tanda 
dimulainya acara 
pembukaan (kick off) 
keketuaan ASEAN 
Indonesia 2023.

Jakarta menjadi tuan rumah pertemuan 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.
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negara sahabat juga ikut dalam rombongan 
tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat   
tampak antusias menyambut Presiden.

Setibanya di Bundaran HI, Presiden Joko Widodo 
langsung menuju panggung utama. Disana ia 
secara resmi mengawali dimulainya keketuaan 
Indonesia di ASEAN pada 2023. Presiden beserta 
para menteri, dubes, dan undangan yang 
hadir memukul alat musik rebana sebagai 
tanda dimulainya acara pembukaan (kick off) 
keketuaan ASEAN Indonesia 2023. 

“Dengan    mengucapkan     bismillahirrahmanirrahim, 
pada pagi hari ini secara resmi saya nyatakan 
kick off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 
dimulai,” kata Jokowi

Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga 
hal penting terpilihnya Indonesia untuk 
menjadi tuan rumah Keketuaan ASEAN 2023. 
Pertama, ASEAN harus tetap relevan terhadap 
kepentingan rakyat, juga kawasan dan dunia. 
Kedua, stabilitas dan perdamaian di Indo Pasifik 
ASEAN harus berkontribusi besar. Ketiga, ASEAN 
sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi. 

Sukseskan KTT ASEAN 

Heru Budi Hartono menyatakan kesiapannya 
Jakarta sebagai tuan rumah diselenggarakannya 
event internasional tersebut. “Jakarta siap untuk 
mendukung serta menyukseskan kegiatan 
internasional ini,” ujar Heru Budi bersemangat. 

Menurut Heru, tiga poin yang disampaikan 
Presiden Jokowi saat membuka Keketuaan 
Indonesia di ASEAN tahun 2023 sangat penting 
karena berbagai hal, seperti situasi global 
tidak mendukung, situasi dunia masih belum 
pasti, pengaruh geopolitik, krisis ekonomi, krisis 
pangan, dan krisis energi.

“Kami di DKI Jakarta akan konsisten berkoordinasi 
dengan Pemerintah Pusat dalam rangka 
menyusun serta mengkonsepkan acara yang 
akan digaungkan pada Mei hingga Desember 
nanti,” ujar  Heru Budi.

Karena itu, Heru Budi meminta dukungan 

masyarakat untuk memeriahkan rangkaian 
acara yang akan berakhir hingga 31 Desember 
mendatang. “Kami menghimbau segenap warga 
Jakarta untuk terlibat dalam menyukseskan 
event internasional ini. Ini bukan sekadar 
menjadi cerminan Indonesia di mata dunia, 
tetapi juga sebagai potensi pertumbuhan dalam 
perputaran roda perekonomian bagi UMKM di 
Jakarta,” ujar Heru Budi.

Estafet dari Kamboja

Sebelumnya Indonesia telah menerima estafet 
keketuaan ASEAN dari Kamboja. Penyerahan 
keketuaan tersebut berlangsung pada Upacara 
Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41 di Hotel Sokha 
Phnom Penh, 13 November 2022 lalu. Saat itu 
secara simbolis, Jokowi menerima palu dari 
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai 
penanda Indonesia telah menjadi Ketua ASEAN. 

Dengan begitu, periode Keketuaan Indonesia di 
ASEAN dimulai sejak awal Januari 2023 dan akan 
berlangsung selama setahun sampai dengan 
akhir Desember 2023. 

Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN 
dan negara terbesar di ASEAN, banyak pihak 
menyandarkan harapan pada Indonesia 
untuk dapat melakukan berbagai terobosan 
dan inovasi dalam menghadapi berbagai 
permasalahan dunia yang juga dihadapi 
kawasan.

Melalui tema Keketuaan ASEAN, “ASEAN Matters: 
Epicentrum of Growth”, Indonesia bertekad 
mengarahkan kerja sama ASEAN tahun 2023 
untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi 
ASEAN dalam merespon tantangan kawasan 
dan global, serta memperkuat posisi ASEAN 
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, 
untuk kemakmuran rakyat ASEAN.

Seperti diketahui, acara Kick Off ini merupakan 
kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian 
Luar Negeri. Acara ini akan diawali dengan 
pertemuan ASEAN Coordinating Council dan 
para Menteri Luar Negeri ASEAN pada 3 hingga 4 
Februari 2023, yang akan berlangsung di Gedung 
Sekretariat ASEAN, Jakarta.   bam 



38

         EDISI 01 TAHUN 2023
Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

JALAN-JALAN DI JAKARTA

Taman Mini Indonesia Indah(TMII)  kini 
bukan hanya tampil lebih hijau dan modern, 

tapi juga ramah lingkungan. 
Seperti apa wajah baru TMII?

TMII, Wisata Budaya 
Ramah Lingkungan

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kembali 
dibuka untuk pengunjung. Sebelumnya, 
kawasan wisata yang berada di Jakarta Timur 

itu ditutup karena tengah direvitalisasi. Baru pada 
November 2022 lalu, pengunjung dapat kembali 
berwisata di TMII. 

Berbeda dengan sebelumnya, pascarevitalisasi 
TMII tampil dengan wajah yang baru. Selain banyak 
ruang terbuka hijau, TMII kini juga ramah bagi pejalan 
kaki. Sejumlah wahana dan fasilitas pun dibenahi, 
mulai dari penataan gerbang utama, renovasi joglo 
hingga renovasi museum seperti Museum Teater 
Garuda dan Museum Telkom. Ada pula penataan 
lanskap pulau-pulau di Danau Archipelago.
 
Wajah baru TMII langsung bisa dirasakan saat 
memasuki gerbang utama tempat wisata yang 
diresmikan pada 1975 tersebut. Gerbang utama 
terlihat lapang, modern, dan memiliki jalur 
pedestrian yang nyaman.  

Jika sebelumnya akses utama masuk ke TMII melalui 
gerbang pintu satu, pascarenovasi para pengunjung 
hanya bisa masuk melalui pintu tiga. Pengunjung 
dapat mengikuti papan penunjuk arah menuju pintu 
tiga.  Penanda lain gerbang baru ini adalah Keong 
Mas, gedung teater berbentuk  keong mas  raksasa 
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Pascarevitalisasi 
TMII tampil 
dengan wajah 
yang baru, 
banyak ruang 
terbuka hijau 
dan ramah bagi 
pejalan kaki.

tempat pemutaran dan pertunjukan film. Pintu 
tiga memang berada di dekat Keong Mas yang 
menjadi salah satu ikon TMII. 

Atmosfer baru  TMII akan semakin terasa saat 
masuk lebih ke dalam kawasan wisata tersebut. 
Tidak ada kendaraan pengunjung yang berlalu 
lalang. Hanya kendaraan listrik saja yang 
diizinkan melintasi kawasan wisata yang kini 
mengusung tema inclusive, green, smart, dan 
culture. 

Untuk mendukung konsep tersebut, ada 
sejumlah aturan baru memasuki kawasan 
TMII. Salah satunya  melarang kendaraan 

pribadi masuk berkeliling di TMII. Kendaraan 
pengunjung harus parkir di lokasi yang sudah 
disediakan. 

Bagi wisatawan yang ingin berkeliling dan 
menikmati keindahan TMII bisa berjalan kaki 
atau naik sepeda. Seluruh kawasan ini sudah 
dilengkapi dengan pedestrian yang lebar dan 
nyaman untuk pejalan kaki. Bagi pengguna 
sepeda, ada juga lajur khusus untuk bersepeda. 

Jika pengunjung enggan berjalan kaki dan 
bersepeda, pihak TMII menyediakan bus wisata 
gratis. Bus listrik ini beroperasi dengan titik 
penjemputan dan penurunan yang tersebar di 
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sejumlah lokasi. Salah satunya di dekat gedung 
parkir utama. 

Jakita berkesempatan menaiki kendaraan 
listrik gratis tersebut. Rute kendaraan listrik ini 
melintasi seluruh anjungan yang ada di TMII. 
Bus juga melalui sejumlah wahana, termasuk 
museum-museum yang berada di TMII.

Setelah direnovasi, TMII memang bertekad 
menjadi destinasi wisata yang  ramah 
lingkungan, dengan mengurangi produksi emisi 
karbon. Seluruh area TMII kini terdiri dari zona 
hijau seluas 70 persen dan bangunan seluas 30 
persen. 

Untuk mengoperasikan kembali TMII, 
pemerintah menunjuk PT Taman Wisata 
Candi  Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko 
(TWC) sebagai operator yang mengelola semua 
anjungan  daerah, bangunan keagamaan, 
sarana rekreasi, taman, museum, teater/bioskop, 
serta perpustakaan. Tiket masuk TMII pun bisa 
dipesan secara online di www.tamanmini.com  
       
       sam

Bus Listrik Kurangi 
Emisi Karbon 

 

Setelah direnovasi, Taman Mini Indonesia 
Indah (TMII) bertekad bisa menjadi 

destinasi wisata yang ramah lingkungan 
dengan mengurangi produksi emisi karbon. 
Upaya tersebut dilakukan dengan melarang 
kendaraan pribadi masuk dan harus 
parkir di tempat yang sudah disediakan.  
 
Sebagai gantinya, pihak pengelola menyiapkan 
armada berupa bus-bus listrik yang jumlahnya 
akan terus ditambah. Rencananya, total 
kendaraan listrik yang akan beroperasi 
sebanyak 30 bus dan diharapkan sudah 
bisa tercapai pada Maret 2023 nanti.  
 
Beberapa unit bus yang dioperasikan 
merupakan bus-bus yang pernah dipakai 
untuk kegiatan puncak pertemuan pemimpin 
Negara 20 (G2) di Bali, November 2022.   

Hari, salah satu pengemudi bus listrik 
menyatakan, awalnya pengunjung 
memang kerap kesal karena tidak 
diizinkan untuk membawa kendaraan 
mereka dan harus mengantri bus listrik. 
Namun, belakangan pengunjung mulai 
terbiasa dengan aturan baru tersebut.  
 
“Awalnya memang banyak yang kesal, 
mungkin karena busnya masih terbatas. Tapi 
lama-lama para pengunjung malah senang, 
karena mereka benar-benar bisa menikmati 
TMII tanpa lalu lalang kendaraan. Udara yang 
dihirup juga benar-benar bersih, sejuk, bebas 
polusi, apalagi kalau pagi hari,” kata Hari 
menirukan komentar beberapa pengunjung 
yang pernah ia antar berkeliling menggunakan 
bus listrik.   sam
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Melongok Kemegahan Simpang 
Temu Lebak Bulus



Simpang Temu Lebak Bulus kini telah dibuka untuk publik. 
Infrastruktur yang terdiri dari jembatan layang dan hub 

ini dibangun sebagai bagian dari pengembangan kawasan 
berorientasi transit di Lebak Bulus. Masyarakat dan pengguna 
jasa MRT Jakarta  kini dapat menggunakan jembatan 
sepanjang 307,5 meter yang menghubungkan gedung Poins 
Square, area transit plaza di depan gedung Poins Square, 
dan Stasiun Lebak Bulus Grab ini.  Selain akses pejalan kaki 
lebih aman dan nyaman,  juga memberikan kemudahan bagi 
masyarakat untuk lalu lalang antara Stasiun Lebak Bulu Grab 
dengan pusat kegiatan yang ada di sekitarnya.*
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Melongok Kemegahan Simpang 
Temu Lebak Bulus




