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Kata Pengantar
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta

Tahun 2021 menjadi tahun kedua kami yang dijalankan secara setahun penuh. Di tahun ini, Fraksi PSI 

membawa tema Kolaborasi Eksternal. Hal ini dikarenakan Fraksi PSI ingin semakin merangkul berbagai 

elemen masyarakat untuk saling bertukar pikiran, menggali aspirasi, dan tentunya menerima 

masukan. Fraksi PSI di Tahun 2021 ini telah dibekali dengan Platform PSI Jakarta yang menggambarkan 

arah kebijakan yang akan didorong DPW PSI Jakarta dan Fraksi PSI untuk mewujudkan Jakarta yang 

lebih baik lagi.

Dalam Platform PSI Jakarta ini ada 6 hal yang kami terus dorong di 2021, yaitu: anggaran tepat guna, 

good governance, perlindungan masyarakat rentan, pembangunan berkelanjutan, pemulihan ekonomi 

dan penanggulangan COVID-19, dan transparansi agenda kedewanan. Kelak, kami berharap Fraksi PSI 

akan dapat mengambil peranan yang jauh lebih besar tiap tahunnya sehingga menjadi role model 

bagaimana sebuah fraksi seharusnya dikelola dan berjalan, sehingga tentunya memberikan standar 

yang tinggi bagi fraksi-fraksi lain untuk juga turut berbenah.

Laporan Kinerja Fraksi PSI Tahun 2021 menjadi salah satu bukti nyata komitmen kami dan transparansi 

atas kinerja Fraksi PSI, agar kami bisa terus diawasi oleh siapapun, baik simpatisan atau publik secara 

luas. Kami percaya bahwa seiring dengan berjalannya waktu, tentu peran dan beban kami akan 

bertambah besar, namun kami pastikan bahwa kami tidak pernah lelah untuk memastikan setiap 

rupiah uang rakyat tidak dikorupsi dan rakyat Jakarta mendapatkan pelayanan perizinan, pendidikan, 

kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya sepantas dan sebaik mungkin. Oleh karena itu dukungan dan 

masukan dari semuanya akan kami terima dengan tangan terbuka, demi kemajuan dan 

pengembangan Fraksi PSI. Sekali lagi terima kasih atas dukungan kepada kami di 2021. Salam 

Solidaritas!

Idris Ahmad,

Ketua Fraksi PSI Jakarta
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Kilas Balik Tahun 2020

Memasuki tahun 2020 lalu, hal pertama yang dilakukan Fraksi PSI adalah melakukan penguatan 

internal. Hal ini dikarenakan 2020 akan menjadi tahun pertama Fraksi PSI berjalan secara penuh dalam 

satu tahun. Pembuatan sistem kerja, SOP (Standard Operating Procedure), penambahan personil juga 

dilakukan pada bagian Staf Anggota Legislatif, Tenaga Ahli, Tim Media, dan Sekretariat Fraksi untuk 

mendukung kinerja Anggota Legislatif. Fraksi PSI langsung menggebrak dengan mengkritisi 

habis-habisan penanganan banjir di awal tahun 2020. Bahkan Fraksi PSI turun langsung melakukan 

pembersihan sekolah dan memberikan bantuan di daerah yang terdampak banjir.

Pasca banjir, persiapan penyelenggaraan Formula E juga menjadi fokus utama PSI. Hal ini dikarenakan 

penyelenggaran Formula E menggunakan dana APBD dari DKI Jakarta dan dalam rencana 

pembangunan sirkuitnya, Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies memilih Monas yang akhirnya 

harus dilakukan penebangan puluhan pohon.

Di awal 2020 pula, Indonesia turut terdampak pandemi COVID-19. Beberapa penyesuaian kerja 

dilakukan di Fraksi PSI dengan terus memastikan agar pekerjaan dilakukan dengan aman serta sesuai 

arahan pemerintah. Fraksi PSI turun melakukan desinfeksi, serta membagikan makanan untuk 

masyarakat terdampak, sembari terus mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung masyarakat 

seperti pemberian bansos yang pada awalnya bahan makanan menjadi BLT (Bantuan Langsung Tunai), 

mendorong penambahan kapasitas 3T (testing, tracing, treatment) sistem kesehatan, memastikan 

pencairan dana insentif untuk nakes, dan memastikan masyarakat terlayani ketika harus dirujuk ke 

RSUD atau bahkan ketika harus dimakamkan.

Pada tahun 2020, Fraksi PSI juga melakukan kritik keras dan memutuskan untuk walk out pada 

pembahasan P2APBD (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) 2019, APBD Perubahan 2020, dan 

Rancangan APBD 2021. Di tahun ini pula, Fraksi PSI juga mulai mengikuti agenda Musrenbang 

(Musyawarah Rencana Pembangunan) untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat diakomodasi, 

serta turut terlibat dalam pemilihan wagub DKI Jakarta dengan melakukan debat terbuka. Fraksi PSI 

juga mulai menjangkau pihak eksternal dengan berdialog dengan komunitas dan Non-Government 

Organizations (NGOs) untuk memberikan masukan atau saran serta juga untuk bertukar pendapat 

terkait beberapa isu yang berkembang di Jakarta dengan tajuk Solidaritas Mendengar. 

Tahun pertama yang dijalani Fraksi PSI ini penuh dengan sejuta pembelajaran dan kenangan. Tentunya 

tidak akan terlupakan bagi Fraksi PSI. Oleh karena itu, di 2021, kami di Fraksi PSI berkomitmen penuh 

untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga sikap positif dan tegas dari Fraksi PSI bisa mendorong 

perubahan bagi Jakarta dan Indonesia.
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10 Highlight Capaian Fraksi PSI Jakarta Tahun 2021

Di 2021, Fraksi PSI berfokus dan berkomitmen untuk menjalankan Platform PSI Jakarta dalam 

mengambil keputusan dalam kebijakan bagi Jakarta. Fraksi PSI percaya bahwa dengan mendorong 

Platform PSI Jakarta yang telah disahkan di Kopdarwil 2020, dapat membawa Jakarta menjadi kota yang 

lebih maju lagi. Adapun di 2021 ini, Fraksi PSI berhasil meraih capaian-capaian yang selaras dengan 

Platform untuk pembangunan DKI Jakarta yang berkualitas. Garis besar dari capaian-capaian tersebut 

terangkum dalam 10 highlight capaian Fraksi PSI dapat dilihat sebagai berikut:

● Penolakan Penambahan Anggaran Rencana Kerja Tahunan

Fraksi PSI berkomitmen untuk mengawal APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang 

merupakan nadi pembangunan di Jakarta.  Oleh karena itu, ketika muncul wacana penambahan 

anggaran RKT (Rencana Kinerja Tahunan) di APBD 2021 sebesar Rp. 888 miliar untuk 106 anggota 

dewan, Fraksi PSI dengan tegas menyatakan penolakan. Sebagai bentuk penolakan, Fraksi PSI 

bersepakat untuk tidak menghadiri rapat paripurna agenda persetujuan Raperda APBD DKI Jakarta 

2021. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk melakukan pengawasan ketat guna memastikan 

anggaran di Jakarta benar-benar tepat guna untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Apalagi 

dalam masa pandemi, Fraksi PSI memastikan APBD dapat disusun secara cermat dan terukur dan 

memberikan dampak positif ke masyarakat, khususnya untuk sektor yang terdampak pandemi 

seperti untuk jaring pengaman sosial, kesehatan, dan perekonomian. 

● Penolakan Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022

Fraksi PSI melakukan penolakan terhadap perubahan RPJMD 2017-2022 yang diusulkan oleh 

Gubernur Anies karena menilai revisi dilakukan sekedar untuk menghijaukan rapor Gubernur Anies 

di akhir masa jabatan. Dalam dokumen rancangan perubahan RPJMD tersebut, Fraksi PSI 

menemukan adanya upaya Gubernur Anies  untuk lari dari tanggung jawab dalam melaksanakan 

program yang ditargetkannya, dan tidak menjawab tantangan-tantangan akibat pandemi COVID-19. 

Perubahan RPJMD 2017-2022 ternyata lebih banyak menghilangkan target-target yang gagal 

tercapai hingga menjelang masa akhir jabatan Gubernur Anies. Penolakan ini merupakan bagian 

pengawasan praktik good governance di Jakarta oleh Fraksi PSI sebagai pondasi dasar perbaikan di 

Jakarta.

● Pengawalan Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Sejak diberlakukannya sistem zonasi pada PPDB di tahun 2020, Fraksi PSI terus melakukan 

pengawalan kebijakan mulai dari kebijakan skema pendaftaran hingga siswa diterima. Selama 

proses tersebut Fraksi PSI mengkritisi ketidaksiapan sarana teknologi informasi yaitu server yang 

menyebabkan sistem pendaftaran sering down, serta lemahnya sosialisasi ketika ada perubahan 

kebijakan. Hal ini menyebabkan banyak orangtua yang bingung sehingga akhirnya gagal 

mendaftarkan anaknya ke Sekolah Negeri. Fraksi PSI berhasil bekerjasama dengan berbagai pihak 

untuk membuka Posko pendaftaran dan aduan sebanyak mungkin pada tingkat pemukiman untuk 

membantu proses pendaftaran dan masalah terkait data kependidikan calon siswa. Berdasarkan 

kebijakan tersebut, Fraksi PSI berhasil meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperpanjang proses 

pendaftaran, meningkatkan jalur sosialisasi dan aduan bagi warga, serta membantu ratusan 

pendaftaran calon siswa.
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● Penolakan Penyelenggaraan Formula E menggunakan APBD

Fraksi PSI secara konsisten terus meminta Pemprov DKI agar segera menarik Commitment Fee 

Formula E senilai Rp 560 miliar. Selain ketidakjelasan penarikan anggaran, PSI juga mengkritik 

feasibility study yang tidak memasukkan komponen Commitment fee dalam perhitungan, sehingga 

penyelenggaraan mobil balap berpotensi menimbulkan kerugian hingga RP 1,3 triliun. Dorongan 

penarikan ini juga diperparah dengan pernyataan Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa 

penyelenggaraan Formula E sepenuhnya menggunakan dana sponsor dari pihak swasta. Melalui 

kritik tersebut, Fraksi PSI juga mendorong diajukannya hak interpelasi bersama dengan Fraksi PDIP.

● Perlindungan Anak dan Perempuan

Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat 

kasus kekerasan pada perempuan meningkat dari tahun 2019 sebesar 2.222 kasus menjadi 2.461 

kasus di tahun 2020, tertinggi se-Indonesia. Ada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Fraksi PSI 

Jakarta sepanjang tahun melalui dialog dan diskusi publik bersama dengan komunitas dan 

organisasi seperti Jakarta Feminist, Magdalene, Komnas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, 

dan Lentera Sintas Indonesia. Selain itu, anggota Fraksi PSI juga terus mengawal proses 

perlindungan hukum warga yang menjadi korban kekerasan, sebagai contoh yang telah berhasil 

diadvokasi pada kasus pencabulan anak dibawah umur di daerah Jakarta Selatan pada bulan 

September 2021.  

● Akses Air Bersih untuk Jakarta

Penduduk DKI Jakarta masih memiliki masalah dalam mengakses air bersih. Saat ini, cakupan 

layanan air bersih di DKI Jakarta hanya 64%. Sementara berdasarkan RPJMD 2017-2022, target yang 

harus dicapai untuk 2022 adalah 79,61%. Sementara itu, PAM Jaya sendiri memiliki target cakupan 

layanan air bersih menjadi 82,15% pada 2023 dan 100% pada 2030. Untuk itu, Fraksi PSI terus 

mendorong berbagai kebijakan agar seluruh warga DKI Jakarta memiliki akses ke air bersih dengan 

memperjuangkan anggaran PMD untuk PAM Jaya, melakukan dialog dengan warga Koja, Jakarta 

Utara yang mengalami krisis air, mengadakan Solidaritas Mendengar yang menghadirkan Direktur 

PAM Jaya untuk mendengarkan langsung keluhan warga, advokasi langsung untuk penyambungan 

air bersih di Kampung Beting, Jakarta Utara, menyuarakan pembatalan kontrak PAM Jaya-Aetra, 

serta terlibat aktif dalam penyusunan Raperda PDAM Jaya. 

● Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi

Pandemi COVID-19 yang menghantam DKI Jakarta telah berjalan lebih dari 1 tahun, menyebabkan 

penurunan pada aktivitas perekonomian hingga sempat menyebabkan kontraksi ekonomi di DKI 

Jakarta. Dampak pandemi memukul semua pihak merasakan masa-masa berat baik pengusaha 

akibat penurunan omset ataupun masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan. Dengan kondisi 

yang mulai berangsur membaik,  Fraksi PSI mendorong pemulihan ekonomi segera dengan terus 

melakukan persiapan penanggulangan COVID-19 dengan lebih cermat dan terukur. Hal ini 

ditunjukkan Fraksi PSI melalui bantuan UMKM di dapil masing-masing anggota legislatif dengan 

membeli dagangan mereka serta mempromosikannya. Fraksi PSI juga telah berhasil mendorong 

keringanan bagi wajib pajak yang tertuang dalam Pergub No. 60 Tahun 2021 tentang insentif fiskal, 

setelah bersurat resmi kepada Bapenda (Badan Pendapatan Daerah).
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● Kritik Penanggulangan Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran masih menjadi momok di DKI Jakarta dengan lebih dari 1.200 kasus kebakaran 

yang terjadi di sepanjang 2021. Namun, Fraksi PSI tidak menemukan adanya upaya serius dari 

Pemprov DKI Jakarta dalam menangani tingginya kasus. Sejak awal 2021, Fraksi PSI terus mengawasi 

langkah Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan bencana kebakaran. Termasuk dengan mengkritisi 

pemborosan pembelian robot pemadam kebakaran yang terlalu mahal. Fraksi PSI juga menyuarakan 

proporsi anggaran penanggulangan kebakaran yang rendah pada APBD 2022 dibandingkan dengan 

jumlah kasus yang tinggi. Pemprov DKI Jakarta diminta untuk dapat memikirkan penyelesaian 

bencana kebakaran dengan matang, misalnya dengan melakukan penambahan pos pemadam 

kebakaran berikut hidran mandiri pada kelurahan rawan kebakaran hingga penyediaan APAR. Selain 

untuk juga dapat memiliki perencanaan pencegahan agar angka kasus kebakaran dapat ditekan.

● Pembangunan Kepulauan Seribu

Ketimpangan pembangunan masih terlihat mencolok antara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 

Kota Administratif lainnya. Fraksi PSI menuntut agar pembangunan diprioritaskan di Kepulauan 

Seribu dikarenakan kondisi PDRB yang jauh tertinggal, tingkat kemiskinan yang tertinggi di DKI 

Jakarta, kurangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta perekonomian yang terpuruk akibat 

pandemi. Fraksi PSI secara vokal meminta dibukanya kembali pariwisata, pembangunan Rumah Sakit 

kelas 1 dan pembangunan Pusat Pelatihan Kerja Daerah di Kepulauan Seribu. Selain itu dalam 

pembahasan APBD 2022, Fraksi PSI mendorong pos-pos anggaran yang dapat digunakan untuk 

mendorong pembangunan di Kepulauan Seribu. Misalnya mendorong anggaran revitalisasi 

pelabuhan di berbagai pulau, peningkatan anggaran pelatihan keahlian yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, dan subsidi transportasi antar-pulau.  

● Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

Fraksi PSI melihat bahwa berbagai berbagai isu yang ada di Jakarta, perlu diselesaikan melalui 

kebijakan konkrit melalui Peraturan Daerah. Sebagai contoh, isu mengenai perlindungan masyarakat 

kelompok rentan melalui revisi Perda Perlindungan Anak dan perempuan. Fraksi PSI berhasil 

memasukkan enam Raperda pada Propemperda 2022 yaitu Dana Abadi Pangan Jakarta, Raperda 

Jaringan Utilitas, Penyelenggaraan Pendidikan, Perlindungan Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa 

Rokok, serta Rumah Susun.

6



Catatan Kritisi Isu oleh Fraksi PSI Jakarta Tahun 2021

Fraksi PSI memegang teguh azas #SiapKerjaSiapDiawasi, oleh karena itu Fraksi PSI menyusun catatan 

kritisi isu yang dikeluarkan tiap bulannya. Adapun detil catatan kritisi dapat dilihat sebagai berikut.

 

Januari 2021

● Penolakan RKT

○ Anggota Legislatif Fraksi PSI menolak kenaikan anggaran RKT sebesar Rp 888 miliar yang 

disampaikan pada Pandangan Umum mengenai Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 dan 

meminta anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan pandemi atau program prioritas 

lainnya.

● PSBB Transisi Berulang Tanpa Inovasi.

○ Fraksi PSI mengkritik bahwa PSBB Transisi hanya diperpanjang berulang kali oleh Pemprov DKI 

Jakarta tanpa inovasi. PSBB Transisi juga gagal mengatasi laju penularan yang naik di tingkat 

RT/RW (microspreader). Terakhir, PSBB Transisi gagal mengantisipasi banyaknya penularan 

akibat Libur Natal dan Tahun Baru.

● Sidak Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Umum Saat PPKM.

○ Pada bulan Januari, mulai terjadi peningkatan penyebaran di lingkungan keluarga 

(microspreader). Anggota Legislatif Fraksi PSI melakukan pengecekan protokol kesehatan di 

wilayah lokal masing-masing. Lokasi yang dicek: Jalan kampung/trotoar, Kantor, Tempat Usaha 

Bukan Kantor (Toko Pakaian, Percetakan, Laundry), Restoran dan Tempat Makan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa mayoritas tempat makan dan restoran masih belum menegakkan batas 

kapasitas, dan di lingkungan RT/RW masyarakat masih kesulitan dalam menjaga jarak.

● Penguatan Satgas COVID-19 Tingkat RT/RW.

○ Pada bulan Januari, mulai terjadi peningkatan penyebaran di lingkungan keluarga, terutama di 

tingkat RT dan RW saat warga yang melakukan mudik tahun baru kembali ke Jakarta 

(microspreader). Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menguatkan Satgas COVID-19 

di tingkat RT/RW untuk menanggulangi penyebaran virus di tingkat keluarga (penyebaran 

microspreader) dengan menyeragamkan aturan protokol kesehatan serta memberikan 

bantuan berupa dana dan peralatan kesehatan.

● Mempertanyakan Legalitas Proposal Perubahan RPJMD.

○ Fraksi PSI mempertanyakan keberlanjutan proses pembahasan perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2020 karena 

Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak bisa menjawab aspek legalitas, yakni urgensi revisi RPJMD 

tidak terpenuhi sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan aspek perubahan isi, yang 

dinilai oleh Fraksi PSI cenderung hanya mengurangi target-target Pemprov DKI Jakarta, tidak 

memuat aspek penanganan banjir, dan tidak mengatasi pandemi COVID-19.
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● Menagih Pembayaran Tunjangan PNS Desember 2020 Tanpa Dipotong.

○ Fraksi PSI menagih Pemprov DKI Jakarta (khususnya Gubernur Anies) untuk segera 

membayarkan tunjangan PNS bulan Desember 2020 tanpa dikenai pemotongan, setelah 

sebelumnya Gubernur Anies menjanjikan pembayaran tunjangan melalui Peraturan Gubernur 

Nomor 2 Tahun 2021.

Februari 2021

● Pro dan Kontra Perubahan RPJMD.

○ Fraksi PSI mengadakan diskusi internal mengenai pro dan kontra perubahan RPJMD, dengan 

hasil bahwa Fraksi PSI akan terus mengkritik tidak adanya penanganan banjir dalam RPJMD, 

serta tidak sesuainya alasan revisi RPJMD (pandemi COVID-19) dengan kenyataan yang direvisi 

dalam RPJMD (penurunan target capaian masing-masing SKPD, dengan tidak adanya program 

penanganan COVID-19).

● Kerugian Potensial Formula E

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang bersikeras mengadakan Formula E, meskipun 

beresiko menimbulkan kerugian yang sangat besar melalui commitment fee yang bertambah 

10% setiap tahun, dan belum jelas proses pengembalian sisa commitment fee.

● Banjir Awal Tahun.

○ Fraksi PSI mengkritik banjir yang kembali terjadi di awal tahun akibat hujan dan air kiriman 

yang menenggelamkan 42 RW dan menyebabkan 1.029 warga mengungsi. Anggota Legislatif 

Fraksi PSI turun ke lapangan untuk memastikan titik-titik banjir, dan mengkritik Pemprov DKI 

Jakarta yang gagal menjalankan program penanganan banjir di hulu, seperti pembuatan 

waduk dan normalisasi. Di tengah pandemi, penanganan banjir harus tetap menjadi prioritas 

dan anggaran untuknya tidak boleh dipotong.

● Risiko Klaster Pengungsi Banjir.

○ Anggota Legislatif Fraksi PSI turun ke lapangan untuk meninjau lokasi pengungsian warga, dan 

mengingatkan bahwa sebagian kawasan yang terkena banjir termasuk pada daerah rawan 

COVID-19, antara lain Kelurahan Pasar Baru (Jakarta Pusat), dan Kelurahan Pasar Minggu 

(Jakarta Selatan). Fraksi PSI meminta penerapan protokol kesehatan ketat di tempat 

pengungsian warga.

● Vaksinasi Lansia Harus Bersahabat bagi Kebutuhan Lansia.

○ Anggota Legislatif Fraksi PSI turun lapangan meninjau sentra vaksinasi lansia. Fraksi PSI 

menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta kurang mengantisipasi antusiasme warga lansia untuk 

vaksin, sehingga menyebabkan antrian yang memaksa lansia antri dari subuh. Terlebih, 

terdapat ketimpangan informasi, sehingga lansia yang tidak dapat mengakses internet tidak 

mendapat informasi vaksinasi. 
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● Lingkup Pembahasan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi

○ Fraksi PSI mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk menegaskan ulang bahwa pembahasan 

RDTR-PZ bulan ini hanya berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional dan Kegiatan Strategis 

Daerah (KSD), dan bukan pada topik-topik lain.

● Hak Interpelasi Banjir

○ Fraksi PSI menggulirkan usulan hak interpelasi untuk masalah banjir, karena menilai Gubernur 

Anies tidak menjalankan amanah mengenai penanggulangan banjir, dengan ditundanya 

normalisasi dan tidak adanya progres pembebasan lahan. Usulan hak interpelasi ini tidak lolos 

ke Paripurna.

Maret 2021

● Kekosongan Jabatan

○ Fraksi PSI mengkritik ratusan posisi pejabat DKI Jakarta yang kosong, rangkap jabatan, atau 

berstatus PLT karena dapat menurunkan kualitas pelayanan masyarakat, terutama di tingkat 

terdekat dengan lapangan (kelurahan). Untuk mengatasi kekosongan jabatan ini, Fraksi PSI 

meminta Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan sistem merit dan talent pool seperti di 

Jawa Barat.

● Rencana SIKM Diterapkan Ulang

○ Fraksi PSI mengkritik rencana penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang tidak efektif dan 

cenderung mengulangi kesalahan pada 2020, yakni kurang sosialisasi dan kurang jumlah pos 

pengawasan. Akibatnya, banyak pekerja dan pedagang harian yang kesulitan keluar-masuk 

Jakarta

● Tingkat Vaksinasi Lansia yang Masih Rendah

○ Fraksi PSI mengkritik tingkat vaksinasi lansia Jakarta yang masih rendah, dan berpendapat 

bahwa ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi vaksinasi kepada lansia, jarak posko yang jauh 

dari tempat hunian, dan salah informasi, yang menyebabkan antrian panjang akibat kabar 

hoaks bahwa jumlah vaksin terbatas.

● Satu Tahun Penanganan COVID-19

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan COVID-19 satu tahun. 

Penanganan COVID-19 dinilai belum efektif dan responsif, cenderung statis dan belum 

terdapat rencana jelas. Ini disinyalir oleh munculnya banyak kebijakan kontraproduktif seperti 

ganjil-genap dan pembiaran sepeda balap, serta pembukaan tempat liburan saat menjelang 

tahun baru. 
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● Kebijakan Transportasi dalam RDTR-PZ

○ Fraksi PSI mengadakan Solidaritas Mendengar dengan Ketua Masyarakat Transportasi 

Indonesia (MTI) mengenai kebijakan transportasi di Jakarta. Dari diskusi tersebut, menjadi 

jelas bahwa kebijakan transportasi yang baik adalah yang memberikan banyak opsi 

transportasi bagi masyarakat, serta mengutamakan aksesibilitas. Fraksi PSI kemudian 

berkomitmen untuk menjaga kebijakan transportasi agar dapat memenuhi standar 

aksesibilitas. 

April 2021

● Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi tanpa Rincian Jelas

○ Fraksi PSI mempertanyakan anggaran pengadaan teknologi informasi sebesar Rp 123,5 miliar 

di Unit Jakarta Smart City, tanpa perincian yang jelas. Penganggaran tersebut terbagi menjadi 

dua jenis yaitu Rp  29,1 miliar untuk pengadaan server dan Rp 94,4 miliar untuk pengadaan 

sistem analitik. Lebih dari itu, spesifikasi jenis server dan teknologi juga tidak dapat diakses 

melalui sistem Smart Budgeting yang diciptakan oleh Gubernur Anies.

● Kerugian Negara Akibat Pengadaan Tanah oleh Sarana Jaya

○ Fraksi PSI mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut anggaran 

pengadaan tanah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya untuk program DP 0 

Rupiah. Hal ini disebabkan adanya dugaan korupsi pada tahun 2019, dengan nilai total 

pengadaan tanah Rp 3,3 triliun

○ Selain pengadaan tanah yang tidak transparan, realisasi program DP 0 Rupiah juga sangat 

rendah. Tercatat realisasi baru mencapai kurang dari 1.000 unit, jauh dari target RPJMD 

2017-2022 sebanyak 232.214.

● Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

○ Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di 85 sekolah 

pada berbagai tingkatan SD, SMP hingga SMA/K. Pada kunjungan lapangan, Fraksi PSI 

meminta agar kualitas pembelajaran antara siswa yang menempuh Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) setara dengan PTM. Selain itu, PTM juga harus mengedepankan keamanan dan 

perlindungan siswa dari COVID-19 melalui disiplin protokol kesehatan yang ketat, dengan 

melibatkan Satgas COVID-19 tingkat kelurahan maupun Satpol PP.

● Pembangunan Tugu Sepeda 

○ Fraksi PSI mempertanyakan kebermanfaatan dari Tugu Sepeda yang dibangun Pemprov DKI 

Jakarta senilai Rp 800 juta. Padahal anggaran sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk 

membangun infrastruktur penunjang keselamatan pesepeda dan tugu-tugu lain juga akhirnya 

bongkar pasang seperti Instalasi Bambu Getah-Getih di Kawasan Bundaran HI (2018), Instalasi 

Batu Gabion di Kawasan Bundaran HI (2019).
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● Kelebihan Bayar Pembelian Alat Pemadam Kebakaran DKI Jakarta

○ Fraksi PSI mempertanyakan pengelolaan keuangan dan transparansi penggunaan keuangan di 

DKI Jakarta, serta meminta penyelesaian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 

kelebihan bayar pengadaan alat pemadam kebakaran senilai Rp 6,5 miliar. Kelebihan bayar 

tersebut dapat digunakan untuk pengadaan ratusan hidran mandiri yang masih belum 

tersedia di berbagai titik rawan kebakaran.

○ Selain itu, Fraksi PSI juga mengkritik langkah Pemprov DKI dalam menyusun prioritas 

anggaran, karena lebih mendahulukan pembelian robot pemadam kebakaran mahal yang sulit 

digunakan di area rawan Jakarta dibandingkan pengadaan hidran mandiri, pelatihan SKKL atau 

sukarelawan pencegah kebakaran.

● Perpanjangan Kontrak PDAM DKI Jakarta dengan PT Aetra Air Jakarta

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang terkesan melakukan swastanisasi air DKI 

Jakarta serta menutup-nutupi perpanjangan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta melalui 

addendum perjanjian kerjasama dan surat no 2232/-072.1. Perpanjangan kontrak dapat 

merugikan pemerintah daerah, sebab selama berlangsungnya kerjasama dengan PT Aetra, 

ditemukan berbagai permasalahan. Selain itu, KPK juga telah meminta Pemprov DKI untuk 

melakukan pembatalan kontrak dengan PT Aetra

● Kemunduran Transparansi dan Birokrasi di DKI Jakarta

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang dinilai semakin tidak transparan dalam 

memberikan data kepada DPRD DKI Jakarta. Sebagai contoh, pada rapat dengan Sarana Jaya 

karena dugaan korupsi pembelian lahan untuk rumah DP 0 rupiah, Pemprov DKI tidak 

memberikan data yang diminta bahkan hingga rapat kedua dilakukan dua minggu setelah 

rapat pertama dilaksanakan.

● Pembatasan Kegiatan/Pemberlakuan Jam Malam

○ Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI untuk segera membuat aturan detail mengenai 

pembatasan gerak warga pada malam hari. Hal ini disebabkan, adanya potensi kerusuhan di 

masyarakat akibat kesimpangsiuran informasi, khususnya pada 2.659 RT yang berada dalam 

status zona merah.

○ Selain itu, Fraksi PSI kembali mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk juga memperkuat 

Satgas COVID-19 tingkat RT/RW dalam pencegahan infeksi di bulan suci ramadhan.

● Kajian Pergelaran Kesenian dan Kebudayaan di Tengah Pandemi

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI untuk segera melakukan kajian mengenai kemungkinan 

digelarnya kegiatan seni budaya di tengah pandemi. Hal ini disebabkan banyak pelaku seni 

yang terdampak pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan dalam forum pembahasan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2020.
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● Pelanggaran Aturan pada Proyek Pembangunan LRT DKI Jakarta Pulogebang-Joglo

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang menabrak tiga aturan dalam anggaran proyek 

pembangunan LRT senilai Rp 3,38 triliun. Pertama, Gubernur Anies melakukan penganggaran 

tahun jamak melebihi masa jabatan Gubernur. Kedua, Pemprov DKI mengeluarkan anggaran 

pada proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), yang seharusnya pendanaan 

dilakukan oleh Swasta. Hal ini menyalahi Perpres 38 tahun 2015 tentang kerjasama 

pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Ketiga, pembangunan rute 

LRT tidak sesuai dengan Perpres no 55 tahun 2018, tentang Rencana Induk Transportasi 

Jabodetabek.

● Lonjakan Kasus COVID-19 Klaster Perkantoran

○ Fraksi PSI mengkritik kinerja Pemprov DKI Jakarta yang tidak disiplin terhadap pengawasan 

protokol kesehatan di area perkantoran. Hal ini dapat terlihat dari padatnya jumlah kendaraan 

dan aktivitas angkutan umum, serta ditemukannya perkantoran yang melanggaran aturan 50% 

kapasitas ruangan.

● Kunjungan Kerja Gubernur Anies ke Jawa Timur

○ Fraksi PSI mengkritik Gubernur Anies yang memanfaatkan agenda kunjungan ke beberapa 

daerah di Jawa Timur untuk menandatangani nota kesepahaman ketahanan pangan sebagai 

bagian dari safari politik. Fraksi PSI meminta agar Gubernur Anies tidak memusingkan Pilpres 

2024 dan berfokus pada pemenuhan target dari banyaknya janji-janji politik yang belum 

terpenuhi. Terlebih lagi, masa jabatan yang tersisa kurang dari satu tahun.

Mei 2021

● Kerumunan di Pasar Tanah Abang

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI yang terkesan bergerak reaktif dan bukan bertindak 

preventif terhadap penegakkan protokol kesehatan di Pasar. Hal ini terjadi pada kasus 

kerumunan di Pasar Tanah Abang menjelang hari raya, dimana pengelola mall tidak mematuhi 

aturan kapasitas 50% pengunjung, dan lemahnya pendisiplinan di area tersebut.

● Terlambatnya Regulasi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM)

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI yang terlambat mengeluarkan kebijakan SIKM, 

menyebabkan waktu sosialisasi yang singkat dan menyulitkan petugas dan warga di lapangan. 

Selain itu, pengurusan surat-surat dari RT/RW, Puskesmas dan tempat kerja, tanpa disertai 

informasi yang lengkap. Akibatnya banyak petugas yang dikejar warga padahal belum 

mengetahui mengenai kebijakan tersebut.

● Membludaknya Pengunjung Tempat Wisata di DKI Jakarta 

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang dinilai kecolongan akan pengunjung tempat 

wisata Ancol, Taman Wisata Ragunan dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) imbas dari libur 

panjang hari raya. Membludaknya pengunjung juga pasti disertai dengan lonjakan kasus 

COVID-19 karena lemahnya protokol kesehatan hingga 34%.
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● Tenggelamnya DKI Jakarta di tahun 2050

○ Verisk Maplecroft melaporkan DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang paling cepat 

tenggelam dibandingkan 100 kota lainnya yang berada di Asia. Fraksi PSI mengkritik Pemprov 

DKI yang tidak melakukan langkah-langkah konkrit pencegahan tenggelamnya Jakarta karena 

naiknya permukaan air laut.

● Tes Acak COVID-19 di Pasar dan Perkantoran, dan Persiapan Gelombang Kedua

○ Pasca terjadinya libur panjang dan kasus membludaknya sejumlah tempat wisata di DKI 

Jakarta, Fraksi PSI segera meminta Pemprov DKI untuk melakukan tes acak antigen di seluruh 

pasar dan perkantoran. Hal ini bertujuan untuk segera mencegah terjadinya lonjakan kasus 

lebih besar lagi, yang sudah diprediksi akan meningkat tajam. Fraksi PSI juga meminta agar 

Pemprov sudah menambah jumlah tempat tidur rawat pasien, serta petugas kesehatan baik di 

Puskesmas dan Rumah Sakit.

● Besarnya Anggaran TGUPP dan Kinerja Buruk Pemprov DKI Jakarta

○ Fraksi PSI mengkritik besarnya anggaran TGUPP di tahun 2020 yang mencapai Rp 26 miliar. 

Kritikan ini juga diperkuat dengan tidak selarasnya anggaran yang digelontorkan dengan 

kinerja Pemprov DKI yang tidak kunjung meningkat. Selain itu, wewenang TGUPP juga semakin 

meningkat dan dituding menjadi penyebab enggannya 239 ASN untuk naik jabatan.

● Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMKN 53 Jakarta Barat

○ Fraksi PSI mengecam tindakan korupsi oleh oknum Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat I, dan 

meminta pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi lebih dalam. Lebih dari itu, 

Fraksi PSI meminta BPK juga turun tangan melakukan pemeriksaan intensif.

● Rem Darurat Pasca Pemprov DKI Jakarta Mendapat Nilai E dari Kemenkes

○ Fraksi PSI meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembenahan sistem 

penanganan COVID-19, khususnya setelah lonjakan kasus yang tengah terjadi, dan 

menyebabkan kapasitas rumah sakit membludak. Selain itu, Fraksi PSI meminta agar Pemprov 

DKI Jakarta segera melakukan penarikan rem darurat agar kapasitas sistem kesehatan tetap 

terkendali. 

● Pembentukan Panitia Khusus ASN DKI Jakarta

○ Pasca 239 ASN enggan untuk mengikuti lelang jabatan eselon 2 di DKI Jakarta, Fraksi PSI 

mendorong DPRD DKI agar segera membentuk Pansus untuk mengusut kejadian tersebut, dan 

dilakukan investigasi mengenai penyebab 239 ASN tersebut tidak mau mengikuti seleksi. 

○ Selain itu, berdasarkan hasil kunjungan kerja ke Pemprov Jawa Barat, Fraksi PSI juga meminta 

agar Pemprov DKI Jakarta mengadopsi sistem merit yang dilakukan Pemprov DKI dalam 

mencari ASN bertalenta.
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Juni 2021

● Lemahnya Sosialisasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022

○ Menjelang pembukaan PPDB DKI pada Senin, 7 Juni 2021, Fraksi PSI mengkritik lemahnya 

sosialisasi Pemprov DKI Jakarta kepada orangtua murid. Hal ini menyebabkan banyaknya 

orangtua yang bingung harus mendaftarkan anaknya pada jenis jalur penerimaan.

○ Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta pada empat poin krusial, yaitu sosialisasi berbasis 

RW dan kelurahan karena sistem zonasi dilakukan pada tingkatan tersebut. Kedua, adanya 

perubahan skema mengenai jalur prestasi akademik dan non-akademik. Ketiga, penambahan 

posko PPDB terkait dengan masalah data kependudukan. Keempat adalah mengenai program 

Bantuan pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) bagi murid yang masuk ke sekolah swasta dan 

tidak mampu untuk membayar uang pangkal.

● Kritik Kebijakan Penyediaan Jalur Sepeda Balap

○ Fraksi PSI mengkritik kebijakan Gubernur Anies yang memperbolehkan sepeda balap atau 

road bike untuk memasuki jalan Sudirman-Thamrin mulai pukul 05.00-06.30, setelah 

sebelumnya telah mengijinkan jalan Kampung Melayu - Tanah Abang. Kebijakan ini 

bertentangan dengan UU LLAJ No 2 Tahun 2009 pasal 122 ayat 1 poin C yang menyatakan 

bahwa kendaraan tidak bermotor dilarang melewati jalur kendaraan bermotor, kecuali jika 

telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Selain itu, kebijakan ini juga 

bertentangan pada prinsip keadilan, dimana harusnya jalur sepeda permanen dapat 

digunakan tidak hanya untuk sepeda dan sepeda balap, namun juga sepeda jenis apapun.

● PPDB Online DKI Jakarta Down

○ Fraksi PSI mengkritik persiapan infrastruktur teknologi yang tidak disiapkan secara matang 

oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini disebabkan, pada pembukaan PPDB Online, ditemukan 

server down yang menyebabkan gangguan pendaftaran. Seharusnya Pemprov DKI Jakarta 

sudah bisa mengantisipasi lonjakan akses dan mempersiapkan hal tersebut di awal sebelum 

pendaftaran dimulai.

● Pembohongan yang dilakukan Gubernur Anies dalam Penyediaan Air Bersih

○ Fraksi PSI menilai Gubernur Anies melakukan berbagai kebohongan dalam penyediaan air 

bersih di DKI Jakarta. Pertama, Gubernur Anies memperpanjang kontrak dengan Aetra hingga 

25 tahun kedepan. Kedua, adanya pembiaran terhadap mafia air bersih yang menyebabkan 

warga membeli air bersih dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga dari PAM 

Jaya (Palyja). Ketiga, hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta masih belum melakukan 

pembangunan SPAM Jatiluhur I, padahal pembangunan ini masuk ke dalam RPJMD 

2017-2022.

● Rem Darurat untuk Antisipasi Lonjakan Kasus

○ Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera menarik rem darurat akibat 

meroketnya angka kasus COVID-19. Hal ini disebabkan, lonjakan kasus yang menyebabkan 

kapasitas ruang rawat isolasi dan intensif melebihi standar WHO dan Kemenkes, serta angka 

positivity rate yang melebihi 5%

● Lemahnya Pengendalian COVID-19 dan Micro lockdown

○ Fraksi PSI mengkritik Gubernur Anies yang tidak serius dalam penanganan pencegahan 

COVID-19 di DKI Jakarta, namun malah mengurus kebijakan jalur road bike di Jalan Layang 

Non Tol (JLNT). Fraksi PSI mengkritik bahwa Pemprov DKI Jakarta seolah-olah angkat tangan 

dan berserah pada masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan
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● Pandangan PSI Jakarta pada Empat Revisi Perda BUMD DKI

○ Fraksi PSI berhadap agar revisi Perda khususnya pada perubahan bentuk Badan Hukum akan 

memberikan terobosan yang efektif untuk peningkatan layanan masyarakat ataupun potensi 

pendapatan daerah. Selain itu, pembentukan badan usaha diharapkan dapat memberikan 

fleksibilitas bagi daerah untuk dapat berinovasi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dan menghasilkan tambahan bagi daerah.

● Lonjakan Kasus COVID-19 Pada Anak

○ Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI untuk mengeluarkan kebijakan khusus untuk melindungi 

anak-anak dari paparan COVID-19. Hal ini dilakukan karena adanya lonjakan kasus pada anak 

0-5 tahun sebanyak 195 kasus, dan 598 anak usia 6-18 tahun per tanggal 21 Juni. Fraksi PSI 

juga meminta agar Pemprov DKI melarang anak-anak masuk ke tempat umum yang berpotensi 

terinfeksi karena terjadinya kerumunan massa.

● Pengangkatan Hamdan Zoelva sebagai Komisaris Utama PT Jakpro

○ Fraksi PSI meminta agar pengangkatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva 

agar dapat mendorong BUMN menjadi produktif dan mandiri dalam membangun 

kapitalisasinya. Hal ini disebabkan, PT Jakpro dalam dua tahun terakhir mengalami kerugian 

ratusan miliar, serta tidak mampu memaksimalkan produktivitas sejumlah aset yang dikelola.

● Kejanggalan dalam Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakpro

○ Fraksi PSI menemukan kejanggalan pada PMD PT Jakpro senilai Rp 5,9 triliun. Kejanggalan 

ditemukan pada penunjukan PT Cipta Esa unggul sebagai konsultan analisa Jakarta 

International Stadium (JIS) yang tidak dilakukan secara profesional dan penuh rekayasa.

● Perpanjangan Pendaftaran Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM)

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperpanjang pendaftaran FMOTM dari 

yang sebelumnya 25 Juni menjadi 2 Juli 2021. Hal ini disebabkan karena server down akibat 

pendaftaran dibuka bersamaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain itu, 

Fraksi PSI meminta agar perpanjangan disertai dengan sosialisasi kepada warga dan bantuan 

pendaftaran bagi warga yang tidak memiliki akses internet.

● Optimalisasi Dana Cadangan Daerah (DCD) dan Belanja Tidak Terduga (BTT)

○ Fraksi PSI meminta agar sisa DCD dan BTT dapat difokuskan pada upaya pencegahan kasus 

COVID-19. Anggaran tersebut dapat dimaksimalkan untuk menurunkan lebih banyak Satpol PP 

untuk pendisiplinan area pemukiman dan untuk menambah tenaga tracer, petugas swab dan 

tenaga vaksinasi di lapangan, berbagai bantuan sosial seperti pembelian peti jenazah, subsidi 

pangan pasien isolasi mandiri.
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Juli 2021

● Belanja Software Rp 224,2 miliar Saat Pandemi

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang melakukan pembelanjaan perangkat lunak 

atau software teknologi informasi senilai Rp 224,2 milyar di tengah pandemi COVID-19. Fraksi 

PSI mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang gagal dalam menyusun prioritas penggunaan 

anggaran dan transparansi di tengah berjalannya PPKM.

● Minimnya Sosialisasi Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP)

○ Fraksi PSI mengkritisi langkah Pemprov DKI Jakarta yang baru mensosialisasikan kewajiban 

STRP sebagai syarat bagi Pekerja untuk dapat bekerja selama PPKM pada tanggal 4 Juli (hari 

minggu), sementara kebijakan sudah mulai diberlakukan pada tanggal 5 Juli. Selain sosialisasi 

dilakukan secara minim hanya melalui sosial media, dokumen yang dibutuhkan juga cukup 

banyak dan hanya dapat diurus pada hari kerja. 

● Penguatan Sistem Tracing dan Testing 

○ Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI agar dapat terus meningkatkan kapasitas tracing dan 

testing dalam pengendalian COVID-19, hal ini disampaikan pada rencana Pemprov DKI Jakarta 

untuk merekrut 1.000 tracer baru melalui skema Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS).

○ Fraksi PSI mengkritik bahwa saat ini, sistem tracing di Jakarta masih sangat lemah, dimana 

jumlah tenaga tracer hanya 2-3 orang tiap Puskesmas Kecamatan.  

● Sidak Gubernur Anies di Perkantoran

○ Fraksi PSI menilai langkah Gubernur Anies dalam melakukan sidak perkantoran di daerah 

Sudirman merupakan langkah politik yang positif. Namun, Fraksi PSI meminta agar kemarahan 

tersebut juga memiliki dampak yang jelas, dan bukan hanya merupakan teatrikal politik. Hal 

ini harus ditunjukan melalui langkah aktif Pemprov DKI Jakarta dalam menerjunkan Satpol PP 

untuk melakukan sidak ke seluruh perkantoran di DKI Jakarta

● Perlindungan Tenaga Kesehatan dari COVID-19

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan tambahan tempat tidur rawat 

bagi tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19. Hal ini disebabkan, DKI Jakarta merupakan 

provinsi dengan infeksi terhadap nakes tertinggi di Indonesia. Selain itu dengan semakin 

meningkatnya jumlah kasus dan membludaknya Rumah Sakit, potensi tenaga kesehatan untuk 

tidak mendapatkan perawatan akan semakin kecil.

● Revisi Perda Penanggulangan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2020

○ Fraksi PSI mengkritik usulan Pemprov DKI Jakarta yang berencana melakukan revisi Perda No 2 

Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19. Hal ini disebabkan evisi yang bertujuan untuk 

memperberat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan memberikan kewenangan 

penyidik kepada Satpol PP, dinilai hanya melempar tanggung jawab penyebaran virus 

COVID-19 kepada rakyat dan pelaku usaha. 

● Vaksinasi COVID-19 bagi Anak

○ Fraksi PSI mendorong agar Pemprov DKI Jakarta segera melibatkan sekolah swasta dan negeri 

sebagai sentra vaksin bagi anak-anak. Hal ini terjadi sebab Vaksinasi anak dengan Sinovac 

sudah diperbolehkan penggunaannya oleh Badan POM. Selain itu, vaksinasi di sekolah bagi 

siswa dan memperkecil paparan anak-anak dari COVID-19, karena posko disediakan terpisah 

dari Posko untuk warga umum lainnya.

● Revisi Surat Kremasi

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menghilangkan persyaratan surat kremasi di 

TPU Tegal Alur sebagai dokumen sebelum dilakukannya kremasi. PS menilai bahwa seharusnya 

surat kematian saja sudah cukup sebagai kebutuhan administrasi dilakukannya kremasi.
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● Ketersediaan Fasilitas Krematorium dan Biaya Kremasi

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta agar memastikan ketersediaan fasilitas krematorium 

COVID-19 di Jakarta, serta menentukan batas atas dari biaya kremasi. Pemprov DKI dapat 

menggunakan dana BTT sebesar Rp 186 miliar untuk pembangunan krematorium tambahan 

bagi warga, sehingga warga DKI tidak perlu harus keluar kota untuk mendapatkan layanan 

kremasi, di tengah membludaknya permintaan akibat lonjakan kasus. 

○ Dorongan Fraksi PSI kemudian disambut baik oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang 

berencana sedang mempersiapkan konsep dan lokasi krematorium milik Pemprov DKI Jakarta

● Insentif Bagi Penerima Vaksin COVID-19

○ Fraksi PSI memberikan usul pemberian insentif senilai Rp 150.000,- bagi masyarakat yang 

bersedia divaksin, demi mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok. 

Hal ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan memberikan sanksi-sanksi sehingga 

menyebabkan masyarakat semakin tertekan. Pemberian insentif juga merupakan langkah 

pemberian bantuan sosial untuk pemulihan ekonomi di tengah diberlakukannya PPKM.

● Tindakan Tegas Satpol PP Pelaku Pungutan Liar

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI yang berencana melakukan revisi Perda No 2 tahun 2020 

tentang penanggulangan COVID-19. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukannya praktik 

pungutan liar (pungli), pemerasan ataupun ketidakadilan yang dilakukan oleh Satpol PP. Oleh 

karena itu, Fraksi PSI mendorong agar juga dibuat sistem sanksi tegas berupa pemecatan 

ataupun pidana bagi petugas Satpol PP yang terbukti melakukan Abuse of Power.

Agustus 2021

● Pernyataan Joe Biden Mengenai Akan Tenggelamnya Jakarta

○ Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI agar dapat bertindak serius dalam upaya menyelamatkan 

Jakarta dari penurunan permukaan air tahun setiap tahunnya. PSI memberikan rekomendasi 

agar Pemprov segera merampungkan pipanisasi air bersih sehingga warga tidak ada lagi yang 

mengambil air tanah, hingga pembangunan giant sea wall.

● Revisi RPJMD 2017-2022

○ Fraksi PSI mengkritik usulan Gubernur Anies yang mengusulkan perubahan RPJMD 2017-2022. 

Hal ini disebabkan revisi RPJMD hanya merupakan langkah Gubernur untuk lari dari tanggung 

jawab, dan hanya untuk memenuhi kebutuhan politik Gubernur. Hal ini juga dibuktikan 

dengan tidak mampunya Pemprov DKI menunjukan tiga syarat tertulis pada Pasal 342 

Permendagri nomor 86 tahun 2017. 

● Transparansi Penggunaan Belanja Tidak terduga

○ Fraksi PSI mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk membuka rincian anggaran penanganan 

COVID-19 tahun 2020 dari Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 5,52 triliun. Hal ini 

disebabkan anggaran BTT sebesar Rp 918 miliar untuk sektor kesehatan tidak diimbangi 

dengan penambahan kapasitas Labkesda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Padahal 

angka positivity rate DKI Jakarta masih berada di angka 15%, tiga kali lipat di atas rekomendasi 

WHO. Selain itu, jumlah tenaga Puskesmas dan Tracer juga tidak bertambah.
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● Penghentian Pembayaran Formula E tahun 2020

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI yang terlambat menghentikan pembayaran formula E tahap 

2 tahun 2020. Fraksi PSI menilai bahwa sudah seharusnya Pemprov DKI menghentikan 

pembayaran Commitment Fee Formula E sejak awal. Selain itu, Fraksi PSI meminta Pemprov 

DKI untuk segera menarik kembali uang yang sudah disetorkan sebesar Rp 560 miliar.

● Pemborosan Masker dan Rapid Test

○ Fraksi PSI mendesak agar segera dilakukannya audit dan evaluasi terhadap anggaran 

penanganan COVID-19. hal ini disebabkan, berdasarkan audit BPK, ditemukan pemborosan 

anggaran hingga Rp 7 miliar untuk pengadaan Masker N95 dan rapid test. Selain harus 

mengembalikan pemborosan tersebut, Pemprov DKI harus bisa menjawab penyebab 

terjadinya pemborosan.

● Penyelenggaraan Formula E di tahun 2022

○ Fraksi PSI meminta studi kelayakan penyelenggaraan Formula E kepada Pemprov DKI Jakarta 

jika ingin menyelenggarakan balap Formula E di tahun 2022. Hal ini disebabkan berdasarkan 

audit BPK, perlu dilakukan studi ulang apakah Formula E pantas untuk terselenggara di tahun 

2022 karena tidak memasukan komponen Commitment fee senilai Rp 2,35 triliun.

● Pengajuan Hak Interpelasi Terkait Formula E

○ Fraksi PSI dan PDIP sepakat untuk mengajukan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur 

Anies untuk menjelaskan masalah Formula E. Hal ini dikarenakan ketidakjelasannya 

penggunaan APBD DKI Jakarta sebesar Rp 980 miliar untuk pembayaran Bank Garansi dan 

Commitment fee yang sebetulnya dapat dipergunakan untuk penanganan pandemi.

● Audit BPK mengenai Pemborosan Pembelian Lahan Makam

○ Fraksi PSI mendesak Gubernur Anies untuk segera menindaklanjuti dan menjelaskan hasil 

audit dari BPK mengenai pemborosan pembelian lahan makam COVID-19 di Srengseng Sawah 

sebesar Rp 3,3 miliar. BPK menemukan 4 kejanggalan dalam pengadaan tanah. pertama lokasi 

tanah berada 50 meter dari jalan sarana. Kedua, tidak ada akses ke tanah makam yang harus 

melalui jalan setapak diatas tanah milik warga. Ketiga, tanah berada di cekungan dengan 

elevasi 3 meter di bawah jalan sarjana. Keempat, lokasi tanah berada di zonasi H.3 

pemakaman yang tidak akan bisa dipakai untuk bangunan dan mendapatkan IMB.

● Kritisi Distribusi Bansos DKI Jakarta

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang kerap terlambat dalam mendistribusikan enam 

jenis bantuan sosial, yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Anak 

Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). 

Selain penyalurannya yang seringkali dirapel setiap tiga bulan sekali, minimnya sosialisasi 

kepada warga mengenai tata cara pendaftaran dan informasi keterlambatan menyebabkan 

kebingungan dan kesulitan di masyarakat untuk bisa mengatur keuangannya di tengah 

pandemi COVID-19.

● Harga Operator Jak Lingko AC Tidak Wajar

○ Fraksi PSI mendesak Pemprov DKI melalui Inspektorat dan BPK untuk melakukan pemeriksaan 

kewajaran harga jasa operator angkot AC yang lebih lebih mahal 60 persen dibandingkan 

dengan non-AC. Dengan jumlah armada pada perencanaan awal sebanyak 3.000 unit angkot, 

maka ada potensi kerugian sebesar Rp 1,09 triliun per tahun.

● Jakarta dengan Tata Kota Terburuk di Dunia

○ Fraksi PSI menyetujui predikat yang diberikan oleh Rethinking the Future (RTF) kepada Jakarta 

sebagai kota dengan tata Kota Terburuk di dunia. Hal ini disebabkan karena lemahnya 

implementasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam perencanaan kota.
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● Kritik Zona Hijau Wilayah DKI Jakarta

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI agar tidak sembarangan mengklaim sudah memasuki zona 

hijau dan mencapai herd immunity pada suatu area hanya berdasarkan tingginya vaksinasi 

dosis I. Hal ini disebabkan, PPKM baru turun level dari 4 ke 3, dan Jakarta masih akan rawan 

terjadinya lonjakan kasus kembali jika protokol kesehatan tidak diterapkan dengan disiplin.

● Tes Antigen selama Pembelajaran Tatap Muka

○ Fraksi PSI mendorong dan meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tes antigen 

berkala kepada Tenaga Pendidik, dan murid selama berlangsungnya Pembelajaran Tatap 

Muka. Hal ini ditujukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah.

○ Selain itu, Fraksi PSI juga meminta adanya penguatan Satgas COVID-19 sekolah dengan 

melibatkan Satgas RT/RW/Kelurahan agar pencarian kasus dapat terkendali dengan baik.

● Rendahnya Cakupan Vaksinasi Karyawan Transjakarta

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang tidak memprioritaskan vaksinasi bagi 

karyawan BUMD di DKI Jakarta. Padahal BUMD merupakan sektor kritikal yang boleh 

beroperasi selama PPKM berlangsung. Bahkan di Transjakarta sendiri, cakupan vaksinasi baru 

mencapai 60 persen, dimana hal ini bertentangan dengan berlakunya syarat wajib vaksinasi 

bagi penumpang angkutan TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta.

● Potensi Kerumunan Wali Murid saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk waspada terjadinya kerumunan wali murid saat 

antar-jemput siswa, ketika pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) saat PPKM level 3. 

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di SDN 01 Pagi Pejaten Timur dan SDN 01 Cikoko 

ditemukan kerumunan orangtua yang menunggu anaknya ketika PTM berlangsung. hal ini 

disebabkan waktu belajar yang hanya 1,5 jam menyebabkan orangtua lebih memilih untuk 

menunggu di tempat .

September 2021

● Ketidakhadiran Gubernur Anies dalam Rapat Paripurna

○ Fraksi PSI mempertanyakan sikap Gubernur Anies yang sering absen dalam rapat paripurna di 

DPRD DKI Jakarta sehingga sering digantikan oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Padahal 

kehadiran Gubernur Anies pada rapat-rapat penting seperti Raperda RAPBD sangat penting 

untuk membangun komunikasi dengan pihak legislatif, serta menjaga semangat kemitraan antara 

legislatif dan eksekutif, termasuk menjawab pertanyaan serta kritik dari pihak legislatif atas 

kebijakan pihak eksekutif. 

● Pembangunan FPSA di Tebet

○ Fraksi PSI  meminta Pemprov DKI Jakarta terutama dari Dinas Lingkungan Hidup untuk meninjau 

kembali pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara di Tebet karena aspirasi warga 

menyebutkan FPSA yang akan dibangun terlalu berdekatan dengan pemukiman dan area publik 

lainnya yang berpotensi mengganggu kenyamanan.
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● Formula E

○ Fraksi PSI mengkritisi Pemprov DKI Jakarta yang sudah terikat kontrak panjang Formula E yaitu 

5 kali penyelenggaraan selama 5 tahun berturut-turut. Padahal banyak kota-kota dari negara 

lain yang cabut dari penyelenggaraan Formula E karena mengalami kerugian. Kontrak tersebut 

tidak hanya akan membebani pemerintahan Gubernur Anies, namun juga gubernur 

selanjutnya.

○ Fraksi PSI mempertanyakan tingginya Commitment Fee Formula E yang dibebankan ke DKI 

Jakarta yaitu sebesar Rp 2,4 triliun yang pada akhirnya akan ditanggung oleh APBD DKI 

Jakarta. Jika dibandingkan dengan kota-kota di negara lain yang bahkan tidak dibebankan 

Commitment Fee Formula E seperti di New York, AS dan Roma, Italia. Untuk itu Fraksi PSI 

meminta Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro untuk dapat lebih tegas dalam menarik 

commitment fee yang terlalu mahal dari pihak FEO.

○ Fraksi PSI mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bahwa hanya segelintir negara yang telah 

menyelenggarakan Formula E 5 tahun berturut-turut, sedangkan proyeksi keuntungan 

Pemprov DKI Jakarta tergantung dari penyelenggaraan selama 5 tahun berturut-turut. 

○ Fraksi PSI mengkritik tingginya biaya commitment fee dengan menyatakan bahwa jika 

commitment fee ditolak, maka anggaran dapat digunakan untuk rehab sekolah, penanganan 

kebakaran, dan pelatihan UMKM.

○ Fraksi PSI mengkritik klaim Pemprov DKI Jakarta bahwa penyelenggaraan Formula E akan 

menguntungkan bagi UMKM, karena studi kasus di Bern dan Montreal menunjukkan bahwa 

UMKM kedua kota tersebut tidak memperoleh keuntungan, bahkan merugi karena pihak 

Formula E membawa truk makanan sendiri.

○ Fraksi PSI menegaskan bahwa Formula E telah menggunakan APBD untuk pembayaran 

commitment fee, sehingga menjadi kewajiban DPRD dan Fraksi PSI untuk mengkritik serta 

mengawal event tersebut.

○ Fraksi PSI menolak P2APBD karena belum dikeluarkan revisi studi kelayakan Formula E yang 

sudah memuat masukan BPK yang mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk menuliskan biaya 

bank garansi serta merevisi proyeksi keuntungan Formula E dengan kondisi pandemi. Fraksi 

PSI mendapat karangan bunga karena kritik-kritiknya terkait Formula E.

● Pencabulan Anak di Bawah Umur

○ Fraksi PSI mendesak Kepolisian Resor Jakarta Selatan untuk dapat segera menindak pelaku 

pidana pencabulan yang korbannya anak di bawah umur. Selain memberikan bantuan 

pendampingan hukum memastikan keadilan atas tindakan pelaku, Fraksi PSI juga memberikan 

pendampingan psikologis untuk menghilangkan trauma dari korban. Fraksi PSI kembali 

berkomitmen untuk membela hak anak dan korban kekerasan seksual.

● Makelar Tanah Proyek Normalisasi Kali Ciliwung

○ Fraksi PSI menemukan adanya dugaan makelar tanah dalam bentuk biro jasa yang meminta 

bayaran kepada warga yang terdampak proyek. Makelar berlabel biro jasa tersebut yang 

menakut-nakuti warga bahwa mereka akan kesulitan dalam pembebasan tanah, sehingga 

meminta balas jasa 25% untuk membantu warga dalam pembebasan lahan. Untuk itu Fraksi 

PSI meminta Pemprov DKI agar melakukan sosialisasi kepada warga terkait tahap-tahap 

pembebasan tanah sehingga warga mengurus sendiri untuk mencegah keterlibatan makelar 

tanah.
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● Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

○ Fraksi PSI dan DPW PSI DKI Jakarta mendesak pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk segera 

menggelar Rapat Paripurna untuk interpelasi terkait Formula E. Hal ini karena terlalu lamanya 

isu interpelasi Formula E didiamkan sehingga menyebabkan perang opini di masyarakat tanpa 

adanya kejelasan jawaban dari Gubernur Anies. 

● Gugatan Polusi Udara

○ Fraksi PSI meminta Gubernur Anies untuk serius menjalani vonis pada perkara polusi udara 

yang telah diputuskan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu hal yang 

diharapkan Fraksi PSI untuk dapat dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah percepatan 

penyelesaian grand design pengendalian kualitas udara.

● Pembukaan Kembali Pariwisata Kepulauan Seribu

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI untuk mempersiapkan Kepulauan Seribu prosedur-prosedur 

untuk uji coba wisata layak. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan 

Seribu bergantung pada sektor pariwisata. Apalagi, capaian vaksinasi di Kepulauan Seribu 

telah mencapai 92 persen dosis pertama dan sekitar 58 persen dosis kedua. Selain itu 

masyarakat Kepulauan Seribu pun tengah melakukan proses pensertifikatan CHSE (Clean, 

Health, Safety, and Environmental Sustainability).

Oktober 2021

● Keterlambatan Pembahasan RAPBD-P

○ Fraksi PSI mengkritik Gubernur Anies beserta jajarannya yang terlambat mengirimkan 

dokumen Rancangan KUPA-PPAS 2021 yang baru dikirimkan pada Oktober. Padahal 

berdasarkan pedoman penyusunan anggaran dari Kemendagri dokumen tersebut dikirimkan 

ke DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus. Hal ini mengorbankan kualitas 

RAPBD-P karena pembahasan menjadi terburu-buru.

● Pemangkasan Anggaran PMD PAM Jaya

○ Fraksi PSI mengecam tindakan Pemprov DKI yang memangkas anggaran PMD untuk PAM Jaya 

dari sebesar Rp 276 miliar menjadi Rp 57 miliar yang terjadi pada Rancangan PPAS. Alasan dari 

Pemprov DKI karena penyerapan PMD oleh PAM Jaya di 2020 sangat minim karena tidak 

terealisasinya proyek-proyek. Namun bagi Fraksi PSI pemotongan anggaran PMD untuk PAM 

Jaya bukanlah solusi karena PAM Jaya justru membutuhkan dukungan anggaran untuk 

memenuhi kebutuhan cakupan layanan perpipaan air bersih 100% untuk warga Jakarta yang 

diperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp 30,3 triliun hingga 2030.
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● Penebusan Ijazah Sekolah Warga Miskin

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menebus ijazah warga miskin yang masih 

tertahan di sekolah baik swasta maupun madrasah, yang diakibatkan persoalan ekonomi. 

Pemprov DKI Jakarta didesak untuk dapat proaktif mencari solusi dengan melakukan 

pendataan ke sekolah-sekolah agar didapat jumlah ijazah yang tertahan. Siswa yang belum 

dapat mengambil ijazah juga berhak mendapatkan surat keterangan lulus hingga ijazah dapat 

ditebus. Hal ini perlu dilakukan agar siswa dapat melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi 

ataupun untuk melamar pekerjaan.

● Pengelolaan Aset DKI Jakarta

○ Fraksi PSI menilai ada ketidakberesan terkait kerjasama aset dengan pihak ketiga di Pemprov 

DKI Jakarta. Hal ini karena realisasi pendapatan dari aset DKI Jakarta hanya Rp 20 miliar dinilai 

timpang dibandingkan dengan total nilai aset yang dimiliki yaitu sebesar Rp 540 triliun. 

Dugaan ini diperkuat dengan temuan BPK bahwa terdapat aset-aset yang dikerjasamakan 

dengan pihak ketiga tanpa perjanjian tertulis. Hal ini, ujarnya, menunjukkan bahwa tata kelola 

pengelolaan aset di Pemprov DKI masih buruk.

November 2021

● Pemotongan Anggaran Labkesda DKI Jakarta

○ Fraksi PSI mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang menurunkan anggaran Laboratorium 

Kesehatan Daerah dari Rp 233,5 miliar menjadi Rp 193 miliar dengan alasan penurunan kasus 

COVID-19 di Jakarta. Pemotongan anggaran ini dinilai oleh Fraksi PSI sebagai bentuk 

ketidaksiapan Pemprov DKI menghadapi kemungkinan gelombang-gelombang kasus di masa 

mendatang.

● Relaksasi Pajak untuk Sektor Terdampak

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan relaksasi pajak pada sektor 

terdampak seperti untuk usaha hotel, restoran, dan hiburan. Hal ini dikarenakan pada 

pembahasan R-APBD 2022, postur pendapatan yang direncanakan, masih terlalu banyak 

menarik pajak dari sektor hotel, restoran, dan hiburan. Padahal pada 2022, kondisi pandemi 

masih belum stabil meskipun sudah lebih terkendali. Sehingga masih ada 

kemungkinan-kemungkinan pemberlakuan PPKM yang dapat memberatkan usaha-usaha, 

untuk itu kebijakan yang tepat adalah dengan relaksasi kepada mereka.

● Anggaran Fasilitas Pengolahan Sampah Antara

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menjelaskan rincian penggunaan anggaran Rp 

279 miliar untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) pada tahun 2022. 

Nilai anggaran tersebut dinilai terlalu tinggi dan tanpa disertai detail teknologi dan  

penempatan lokasi-lokasinya. Padahal rencana FPSA ini patut diperhatikan lokasinya, karena 

sebelumnya salah satu FPSA di Tebet, Jakarta Selatan justru mendapatkan penolakan warga.
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● Penggratisan dan Pembelian Sarana Olahraga Difabel

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membantu atlet dan masyarakat difabel di 

Jakarta dengan membeli sarana-prasarana olahraga yang selama ini masih disewa. Fraksi PSI 

juga meminta agar Rp 30 M yang dihibahkan kepada organisasi atlet difabel dapat digunakan 

untuk memperbaiki kesejahteraan atlet, dan bukan hanya dihabiskan untuk gaji pengurus. 

Terakhir, Fraksi PSI meminta agar sarana-prasarana yang dibangun Pemprov DKI Jakarta tidak 

hanya mengakomodir kebutuhan atlet namun juga kebutuhan masyarakat difabel non-atlet 

yang ingin berolahraga.

● Banjir 91 RT

○ Fraksi PSI mengkritik banjir yang terjadi berulang di 91 RT Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. 

Banjir banjir tersebut terjadi karena penundaan normalisasi, naturalisasi, dan kesulitan 

pengadaan tanah untuk waduk, serta kurangnya fokus Pemprov DKI Jakarta pada 

program-program penanganan banjir, sehingga banjir di lokasi yang sama terjadi berulang kali 

dari tahun ke tahun. Fraksi PSI meminta Gubernur Anies untuk fokus pada penanganan banjir 

dalam sisa jabatanya.

● Rehab Kantor Lurah dan Camat Harus Dioptimalisasi

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta mengoptimalisasi anggaran Rp 160 miliar yang telah 

dialokasikan untuk rehab kantor lurah dan camat. Fraksi PSI mengkritik sejarah penyerapan 

anggaran rehab kantor lurah dan camat yang lambat dan sering bermasalah terkait pengadaan 

tanah. Fraksi PSI juga meminta agar rumah lurah dan camat yang sudah direhab dapat 

benar-benar ditinggali oleh camat dan lurah, dan tidak dibiarkan terlantar.

● Penyediaan Uji Emisi Gratis

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta memperbanyak lokasi uji emisi gratis, dengan sudah 

adanya anggaran Rp 2,9 M untuk Pengadaan Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor dan Sarana 

Pendukung. Ini dibutuhkan agar masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan uji 

emisi sebelum rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mengadakan tilang bagi kendaraan yang 

tidak lolos uji emisi. Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk peka terhadap kebutuhan 

masyarakat yang masih menderita akibat pandemi dan mendukung kebijakan dengan 

perbanyakan uji emisi gratis.

● Pengusutan Tuntas Robohnya SMAN 96 Jakarta

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengusut penyebab robohnya SMAN 96 

Jakarta, yang roboh di tengah pekerjaan renovasi. Fraksi PSI meminta agar Pemprov DKI 

Jakarta menginvestigasi baik pemenang tender maupun perencana bangunan yang 

bertanggung jawab untuk proyek renovasi. Jika ternyata ditemukan kelalaian pada pihak-pihak 

tersebut, Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta memblacklist pemenang tender berikut 

perencana dan tidak segan menempuh jalur hukum.
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● Pengolahan Sampah Berbasis Komunitas

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta lebih melibatkan RT dan RW dalam pengelolaan 

sampah, dengan menekankan usaha lokal seperti bank sampah dan penyediaan maggot Black 

Soldier Fly (BSF). Fraksi PSI mengingatkan bahwa persentase sampah organik besar (30%) dan 

bahwa sampah organik tersebut dapat diolah dan bahkan menghasilkan pemasukan bagi 

masyarakat.

Desember 2021

● Tambah Kembali Bed dan Jumlah Tes untuk Antisipasi Varian Omicron

○ Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk kembali menambah tempat tidur (bed) untuk 

ruang isolasi serta ruang ICU guna mengantisipasi lonjakan penularan yang diperkirakan 

terjadi akibat varian Omicron, yang diperkirakan 5x lebih menular dari varian Delta. Selain itu, 

Fraksi PSI meminta peningkatan kembali jumlah tracing. Diketahui bahwa jumlah ruang isolasi, 

ruang ICU, dan jumlah pengetesan sudah menurun dibanding puncaknya pada Juni-Juli 2021. 

● Audit Menyeluruh Transjakarta

○ Setelah rentetan kecelakaan menimpa bus Transjakarta, Fraksi PSI meminta seluruh armada 

dan manajemen Transjakarta diaudit oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). 

Selain itu, Fraksi PSI juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta melakukan audit keuangan dan 

manajemen untuk mengidentifikasi sumber kecelakaan di Transjakarta. 

● Kritik Sumur Resapan dan Dorongan Pembentukan Pansus

○ Fraksi PSI mengkritik pembangunan sumur resapan oleh Pemprov DKI Jakarta yang tidak tepat 

lokasi dan berantakan secara eksekusi karena mengejar target yang terlampau tinggi. Fraksi 

PSI kemudian mengadakan turun lapangan untuk mengecek kondisi sumur resapan dan 

menemukan sejumlah kejanggalan, seperti penempatan sumur resapan yang buruk dan 

kualitas pembangunan yang buruk. Melihat kondisi tersebut, Fraksi PSI mendorong 

terbentuknya Pansus Sumur Resapan untuk mengevaluasi pembangunan sumur resapan 

selama ini.

● Pembangunan Sirkuit Formula E Tanpa Masukan Dari DPRD

○ Fraksi PSI mempersoalkan bahwa lokasi sirkuit Formula E ditetapkan tanpa masukan dari 

DPRD, meskipun Formula E telah menggunakan APBD. Fraksi PSI mendorong bahwa semua 

keputusan terkait Formula E diambil secara transparan dan akuntabel, karena Pemprov DKI 

Jakarta telah menggunakan APBD sebesar Rp 560 miliar untuk membayar commitment fee.

● Pengecekan Kelayakan Lokasi Sirkuit Formula E

○ Komisi B DPRD DKI Jakarta mengadakan sidak ke lokasi pembangunan sirkuit Formula E dan 

menemukan bahwa lokasi sirkuit penuh endapan lumpur dan sampah sisa pengerukan MRT. 

Melihat hasil cek lapangan tersebut, Fraksi PSI menekankan bahwa pemilihan lokasi ini harus 

didasarkan pada kajian yang jelas terkait keamanan lokasi serta topografi, densitas, dan 

struktur tanah. Kajian tersebut seharusnya disertakan di studi kelayakan dan dilakukan 

sebelum penentuan lokasi dilakukan. Namun, sayangnya hingga sekarang, studi kelayakan 

tersebut masih menjadi misteri.
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● Pemberian Hutang 1,2 T kepada Ancol

○ Pada Desember, Bank DKI mengucurkan pinjaman 1,2 T untuk Ancol, yang diduga 

berhubungan dengan Formula E. Dalam rapat bersama Ancol, Bank DKI, dan Komisi B, Fraksi 

PSI meminta kepastian dari Bank DKI dan Ancol bahwa pinjaman Rp 1,2 T tidak berhubungan 

dengan penyelenggaraan Formula E.

● Vaksinasi Anak Harus Dipercepat

○ Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat proses vaksinasi anak 6-11 

tahun sebagai antisipasi lonjakan penularan COVID-19. Fraksi PSI mengingatkan bahwa pada 

puncak pandemi Juni-Juli 2021, banyak anak yang tertular COVID-19. Libur Tahun Baru dan 

Natal merupakan momentum tepat untuk vaksinasi serentak.
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Pelaporan LHKPN

Tanggung jawab Fraksi PSI kepada masyarakat Jakarta adalah memastikan bahwa kewajiban sebagai 

anggota legislatif tidak hanya sekedar ditunaikan, tapi juga harus berdasar aspek transparansi. Salah 

satunya adalah dengan memenuhi kewajiban untuk melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara). Fraksi PSI memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN dengan tingkat kepatuhan 

100% selain untuk memenuhi perintah undang-undang juga sebagai komitmen dalam menerapkan 

aspek keterbukaan pejabat publik. Hal ini menjadi prestasi bagi Fraksi PSI di tengah kritik KPK terhadap 

DPRD DKI Jakarta yang menilai tingkat kepatuhan LHKPN yang masih rendah. Fraksi PSI menjadi salah 

satu fraksi yang melaporkan LHKPNnya 100% dibandingkan Fraksi-Fraksi lainnya.
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Laporan Kegiatan Kedewanan Fraksi PSI Jakarta Tahun 2021

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

Untuk tercapainya kesuksesan suatu pemerintahan diperlukan adanya rencana ataupun rancangan 

pembangunan yang berkesinambungan serta dilengkapi dengan masukan masyarakat (Bottom-Up). 

Pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011, hal tersebut dibakukan dalam suatu 

kegiatan yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah forum antar 

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Hasil daripada 

musrenbang sendiri ialah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Musrenbang itu sendiri diawali dari Rembug RW, RW memasukkan usulan pembangunan di 

wilayah mereka, lalu selanjutnya masuk dalam tingkat musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, 

Musrenbang kota, lalu sampai kepada tingkat musyawarah Provinsi yang turut dihadiri oleh Pemerintah 

Pusat.

Fraksi PSI pada tahun 2021 ini turut aktif mengikuti pembahasan usulan di tiap tingkat (Musrenbang 

Kelurahan - Musrenbang Provinsi) dan serta memastikan usulan masyarakat yang masuk dalam 

kegiatan reses pada periode sebelumnya bisa diakomodasi dalam pembentukan RKPD (Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah) untuk tahun 2022  yang nantinya menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 

tahun 2022. Selain itu, Fraksi PSI juga menyampaikan masukan-masukan terkait optimalisasi program 

pemerintah yang sudah berjalan dan selaras dengan platform PSI Jakarta.



Reses

Reses merupakan salah satu kewajiban dari anggota dewan dalam menjalankan peran fungsinya sebagai 

perwakilan masyarakat. Reses adalah suatu kegiatan yang dilakukan anggota dewan untuk menemui 

konstituen di daerah pemilihannya dalam rangka menampung aduan dan menyerap aspirasi dari 

masyarakat. Aspirasi dan aduan yang telah diterima nantinya akan ditindaklanjuti oleh anggota dewan 

sebagai perwakilan masyarakat dalam pemerintahan. Pada periode kali ini Fraksi PSI telah 

melaksanakan reses sebagai berikut: 

Masa Titik Aspirasi

Masa ke 1 120 320

Masa ke-2 110 517

Masa ke-3 70 525

Total 300 1362

Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus yang membantu kelancaran agenda tersebut serta kepada 

masyarakat yang sudah hadir dan aktif menyampaikan usulan program untuk pembangunan dan 

perbaikan DKI Jakarta. Kami berkomitmen selalu mengawal usulan dan aspirasi ini baik di dalam ruang 

rapat maupun dalam tinjauan lapangan. Agar terwujudnya program yang optimal dan bermanfaat bagi 

masyarakat.

Terkait dengan aspirasi, ada kategori usulan yang sudah kami susun sebelumnya. Kategori ini 

berdasarkan urusan yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Urusan pemerintahan

Usulan warga dalam urusan pemerintahan umumnya ialah mengenai pelatihan siaga bencana di 

lokasi rawan bencana misalkan banjir, kebakaran dll, lalu pengadaan alat pemadam kebakaran 

atau pembangunan hidran kering di pemukiman padat penduduk, Usulan pengadaan CCTV 

karena alasan keamanan lingkungan, dan juga penyediaan jaringan wifi di lingkungan RW 

(implementasi program JakWifi) karena terkait dengan kegiatan belajar di rumah yang 

memerlukan jaringan internet.

b. Urusan perekonomian

Usulan warga dalam bidang perekonomian umumnya berkaitan dengan kelanjutan program 

Jakpreneur yang dimana warga memerlukan pelatihan sampai dengan akses permodalan untuk 

memulai melakukan usaha, lalu warga juga mengusulkan diadakan pelatihan pelatihan kerja 

seperti SIM A, tata boga, administrasi untuk mewadahi anak muda supaya siap diberdayakan, 

warga juga mengusulkan terkait diadakannya operasi pasar murah kembali sebab desakan 

ekonomi di masa pandemi saat ini.

c. Urusan keuangan

Usulan warga dalam bidang keuangan umumnya berkaitan dengan permasalahan pemberian 

insentif bagi wajib pajak (PBB). 
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d. Urusan pembangunan

Usulan warga dalam bidang pembangunan yang telah kami terima antara lain pelaksanaan sumur 

resapan, perbaikan jalan lingkungan, revitalisasi rumah susun pemda, pengadaan lahan untuk 

warga kepulauan seribu, pengadaan air bersih di pemukiman padat penduduk, antisipasi banjir, 

dan lain lain.

e. Urusan kesejahteraan masyarakat

Usulan warga dalam bidang kesejahteraan yang telah kami terima antara lain berkaitan dengan 

masih dibutuhkannya pendataan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, lansia, disabilitas, 

selain itu masih ditemukannya permasalahan terkait tersendatnya program pemerintah seperti 

distribusi Kartu Jakarta Pintar Plus, Pembangunan sekolah di wilayah yang jumlah sekolah 

negerinya masih minim, dan juga urusan urusan kepemudaan seperti pemberdayaan karang 

taruna, ruang aktualisasi karang taruna, serta sarana dan prasarana olahraga bagi anak muda misal 

lapangan olahraga, pengadaan tenis meja,dll.

Adapun hasil dari tiga kali reses di 2021, dipetakan berdasarkan kategori urusan menjadi sebagai 

berikut:   

Masa Reses 
ke-

Pemerintahan Perekonomian Keuangan Pembangunan Kesejahteraan 
Masyarakat

1 40 70 2 117 91

2 95 75 1 154 192

3 80 99 0 130 216

Total 215 244 3 401 499
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Nama Perda Jumlah Titik 

Sosialisasi Peraturan Daerah Penyebarluasan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 
Kepemudaan

17

Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Penyebaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 
Tentang Pengelolaan Sampah 

11

Sosialisasi Peraturan Daerah Penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 
Sistem Pendidikan

11

Sosialisasi Peraturan Daerah Penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 
Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan

10

Penyebarluasan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah 2030

10

Penyebaran Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus 
Disease 2019

10

Sosialisasi Peraturan Daerah Penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
SIstem Kesehatan Daerah

7

Penyebaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan 
Peraturan Zonasi

5

Sosialisasi Peraturan Daerah Penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Keolahragaan

5

Penyebarluasan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3

Penyebaran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah

3

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum 2

Penyebarluasan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial 2

Penyebarluasan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

2

Penyebaran Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi 2

Sosialisasi Peraturan Daerah Penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 
Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1

Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda)
Sosialisasi Peraturan Daerah atau Sosperda adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota legislatif 

dalam rangka untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Program ini sangat penting 

dijalankan agar masyarakat mengetahui produk hukum yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat 

memahami Perda yang telah ada dan dapat diimplementasikan. Sosperda tahun ini dilakukan di 108 

titik dengan kumpulan perda yang telah Fraksi PSI sampaikan di 2021 ini adalah:
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Nama Perda Jumlah Titik 

Sosialisasi Peraturan Daerah Penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 
Tentang Perpasaran

1

Penyebarluasan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran 1

Penyebarluasan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah 1

Penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan 1

Penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1

Penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor  4 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial 1

Penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum

1

Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah)
Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah)

Setelah dalam Propemperda 2021, Fraksi PSI meloloskan 6 usulan raperda (rancangan peraturan 

daerah)  dari 12 usulan. Pada Propemperda 2022, Fraksi PSI kembali meloloskan 6 usulan raperda dari 

10 usulan yang dikirimkan kepada Sekretariat Dewan. Adapun 6 usulan raperda tersebut adalah sebagai 

berikut.

● Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan (Dana Abadi Pangan masuk ke dalam raperda tersebut)

● Raperda Jaringan Utilitas (Prasarana, Sarana, dan Utilitas masuk ke dalam raperda tersebut)

● Raperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan

● Raperda Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

● Raperda Kawasan Tanpa Rokok

● Raperda Rumah Susun Milik

Raperda ini akan dibahas di tahun 2022 dan Fraksi PSI berkomitmen penuh untuk turut mengawal 

prosesnya dan memastikan raperda tersebut beserta raperda lainnya disusun untuk kepentingan 

masyarakat.
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Advokasi Aduan
Advokasi aduan menjadi salah satu perhatian dari Fraksi PSI ketika pertama kali menjabat sebagai 

anggota legislatif. Hal ini dikarenakan dalam penyampaian aduan, tidak ada sekat atau batas antara 

pejabat publik dan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah telinga yang mau mendengar dan tangan-kaki 

yang mau bekerja. Oleh karena itu di tahun 2021 ini, Fraksi PSI mulai memperbaiki sistem menyesuaikan 

dengan kondisi pandemi, dimana penyampaian aduan bisa dilakukan online, tidak harus tatap muka 

lagi.

Dalam tahapan progres aduan, Fraksi PSI membaginya menjadi tiga tahapan yaitu menunggu (aduan 

yang masih menunggu kelengkapan syarat maupun informasi detail untuk ditindaklanjuti), sedang 

proses (aduan sudah diproses namun tidak dapat selesai dengan cepat dikarenakan faktor lain misalkan 

terkendala aturan yang mengatur termasuk political will SKPD maupun instansi vertikal terkait contoh 

P3SRS, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), sengketa pertanahan,dll.), dan selesai (aduan telah 

selesai ditangani). Adapun pembagian tiap progres per Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Sedangkan untuk pembagian bidang aduan sama dengan urusan yang ada di penjelasan Reses. Hal ini 
untuk memudahkan akomodasi dan tindak lanjut dari masing-masing aduan tersebut. Adapun 
pembagian dari tiap-tiap bidang adalah sebagai berikut.
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Dalam mewujudkan nilai partisipatif dan kolaboratif, Fraksi PSI menggaungkan kegiatan solidaritas 

mendengar, kegiatan yang kita lakukan antara lain diskusi online, kunjungan langsung ke narasumber 

maupun audiensi bersama anggota legislatif Fraksi PSI Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta lantai 4. 

Kegiatan Solidaritas Mendengar pada tahun ini antara lain:

 

1. Penanganan Penyebaran COVID-19 Fase Microspreader

Fraksi PSI mengadakan diskusi Solidaritas Mendengar dengan CISDI dan Kawal COVID-19 untuk 

mengetahui kebijakan penanganan COVID-19 di fase penyebaran antar-keluarga di dalam 

komunitas (penyebaran microspreader), kebijakan vaksinasi serta isolasi berbasis wilayah mikro 

(RT/RW). Hasil diskusi menunjukkan bahwa solusi terletak pada peningkatan pengawasan di tingkat 

RT/RW, serta peningkatan testing/tracing serta penambahan fasilitas tracing.

Solidaritas Mendengar

Salah satu capaian terbesar Fraksi PSI dalam hal advokasi aduan masyarakat ialah ketika berhasil 

advokasi terkait PPDB 2021 dan berhasil mewujudkan penyediaan air bersih di Kampung Beting Remaja 

Jakarta Utara.

Untuk PPDB 2021, Fraksi PSI hadir menjawab keresahan calon orang tua siswa di PPDB 2020 dimana 

mereka kesulitan dalam hal pendaftaran online. Bekerja sama dengan pengurus di tingkat DPD-DPC, 

Fraksi PSI membuka 29 posko pendaftaran PPDB 2021 dimana telah berhasil membantu 104 calon 

siswa dengan melakukan pembuatan akun, pendaftaran sekolah, dan memilih sekolah.

Untuk terkait air bersih, Fraksi PSI menerima aduan ini sejak Maret 2021 dimana permasalahan air 

bersih memang sangat menjadi momok bagi warga di DKI Jakarta khususnya pemukiman padat seperti 

Kampung Beting Remaja ini. Untuk mendapatkan air bersih mereka perlu mengeluarkan uang cukup 

banyak dibandingkan jika berlangganan langsung ke PAM Jaya. Oleh karenanya, sesuai dengan platform 

PSI Jakarta yaitu pengentasan permasalahan air bersih, Fraksi PSI mengawal penyediaan air bersih di 

sana. Diawali dari permasalahan legalitas tanah yang dihadapi oleh warga, sampai dengan 

pendampingan audiensi di tingkat walikota, dan berkat kerja sama dan political will berbasiskan 

pelayanan masyarakat, penyediaan air bersih di wilayah tersebut dapat terwujud dengan 

tersambungnya saluran pipa air bersih pada tanggal 30 Oktober 2021 lalu.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus di DPW, DPD, dan DPC yang tidak kenal lelah 

mendukung perjuangan ini bersama-sama, sehingga kebijakan yang inklusif bagi seluruh lapisan 

masyarakat Jakarta, terkait pendidikan atau air bersih dapat terwujud. Ini merupakan langkah awal, 

kami berharap kita bisa mewujudkan program-program lainnya secara berkesinambungan.
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2. Mengunjungi Yayasan Disabilitas Satu Indonesia

Fraksi PSI dengan diwakili oleh Anggota Dewan khususnya yang menaungi bidang kesejahteraan 

masyarakat (KESRA) atau Komisi E mengunjungi salah satu calon penerima hibah tahun anggaran 

2022. Dalam momen tersebut disampaikan bahwa masih lemahnya pemberdayaan bagi teman 

teman disabilitas antara lain program pelatihan, program kejar paket bagi disabilitas, dan 

pendataan disabilitas agar dapat memperoleh bantuan program dari Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta.

3. Mengunjungi Bank Sampah Rawajati

Fraksi PSI dalam permasalahan lingkungan hidup turut juga menyoroti soal pengelolaan sampah, 

yang dimana pengelolaan sampah sudah harus dikelola sejak dari hulu khususnya sampah 

perumahan. Bank sampah merupakan salah satu alternatif pengelolaan sampah yang berada 

disekitar masyarakat. Dalam momen tersebut Fraksi PSI ingin mendengar lebih dalam masukan dari 

para pelaku pengelola bank sampah khususnya hal yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah 

provinsi guna mengakselerasi pengelolaan sampah ini agar berjalan berkesinambungan.

4. Webinar Hari Anak (Penanggulangan COVID-19 pada Anak)

Dalam memperingati hari anak, Fraksi PSI sangat menaruh perhatian lebih utamanya dalam 

menghadapi permasalahan pandemi COVID-19 ini sebab pandemi tidak hanya mengganggu dari 

sisi kesehatan, melainkan dari sisi kegiatan misalkan kegiatan tatap muka di sekolah, kegiatan yang 

melibatkan perkumpulan pun juga dilarang sehingga hal ini memiliki dampak psikologis pada anak 

anak. oleh karenanya Fraksi PSI mengadakan diskusi dengan para pemangku kepentingan antara 

lain pada saat itu dihadiri oleh Yayasan Lentera Anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Forum 

Anak Jakarta.

5. Diskusi Internal Persiapan Dimulainya Pembelajaran Tatap Muka

Fraksi PSI dalam hal kebijakan penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kami meminta masukan 

dari beberapa stakeholder antara lain Forum Orang Tua Murid, Forum Anak Jakarta, dan juga 

Koloni 8813. Masukannya antara lain perihal SOP sekolah yang harus diperketat, dan juga perlunya 

Satgas COVID-19 melakukan patroli sehingga tidak adanya warga berkerumun saat selesai waktu 

sekolah.

6. Webinar Usaha Interpelasi dan Menghitung Untung Rugi Formula E 

Fraksi PSI tengah menggelar wacana untuk interpelasi Gubernur Anies terkait dengan Formula E. 

Untuk menggali terkait dengan pro kontra interpelasi ini dan menggali lebih dalam mengenai 

untung ruginya Formula E, Fraksi PSI membuat webinar dengan melibatkan pengamat politik yaitu 

Adi Prayitno dari Parameter Politik Indonesia, perwakilan masyarakat yaitu Azas Tigor Nainggolan 

dari ASTINA, dan perwakilan PSI yaitu Anggara Wicitra Sastroamidjojo dan Tsamara Amani. 

Kesimpulannya adalah bahwa interpelasi merupakan forum resmi dan berpayung hukum, bukan 

forum pemakzulan Gubernur, karena hanya bersiap tanya jawab untuk hal-hal yang masih kurang 

jelas terkait pelaksanaan Formula E. 
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7. Menciptakan Transportasi Ibukota yang Terintegrasi dan Berkeadilan

Dalam masa pembahasan revisi RDTR dan PZ yang disebabkan oleh Proyek Strategis Nasional 

dimana transportasi menjadi salah satunya, Fraksi PSI mendorong diskusi dengan para pakar 

tentang bagaimana seharusnya pembangunan transportasi di Ibukota bisa terintegrasi dan 

berkeadilan bagi siapa saja terkhusus masyarakat rentan seperti anak-anak, lanjut usia, 

penyandang disabilitas, dan perempuan. Oleh karena itu, Fraksi PSI mengundang Intrachange, 

Forum Diskusi Transportasi Jakarta, dan Komunitas Anak Kereta Twitter untuk memberikan 

gambaran mengenai bagaimana kita bisa kontribusi untuk transportasi umum Jakarta.

8. Kebijakan Transportasi dalam RDTR-PZ

Melalui Solidaritas Mendengar, Fraksi PSI berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai kebijakan 

transportasi terintegrasi di Jabodetabek yang ideal bersama Ketua MTI Regional Jawa Barat, 

mengingat proses revisi RDTR-PZ masih berlangsung. Saat itu narasumber menyampaikan tiga poin 

materi yang harus diperhatikan dalam kebijakan transportasi yaitu konsep transportasi 

berkelanjutan, struktur ruang dan aksesibilitas, dan tentunya permasalahan apa saja yang 

membentuk transportasi tersebut. Narasumber menggarisbawahi untuk membuat transportasi 

yang terintegrasi antar wilayah perlu adanya kesinambungan dan kemauan dari pemimpin antar 

wilayah. Selain itu narasumber juga menyampaikan bahwa keberhasilan kebijakan transportasi 

adalah ketika masyarakat banyak memiliki pilihan transportasi. 

9. Webinar Pemulihan Ekonomi DKI Jakarta di Masa Pandemi

Setelah lebih 1 tahun, Indonesia dan terkhusus Jakarta terdampak pandemi, sudah saatnya 

pemulihan ekonomi dilakukan. Untuk mendorong hal tersebut, perlu pandangan dari para ahli 

mengenai kebijakan apa yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi tersebut. Fraksi PSI 

mengundang Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (LPEM FEB ) UI. Berdasarkan masukan narasumber didapatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta 

perlu menjaga penularan agar tidak meningkat, dan memberikan bantuan langsung tunai agar ada 

perputaran uang di masyarakat. Selain itu, narasumber juga mengingatkan bahwa perlu ada 

penundaan untuk proyek non prioritas, agar dapat dialihkan untuk kegiatan lainnya yang 

memberikan multiplier effect lebih ke masyarakat.
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Kegiatan Posko Vaksinasi PSI

Berdasarkan data bulan Juli 2021, capaian vaksinasi baru mencapai 55,6%. Padahal, Presiden Jokowi 

menargetkan capaian vaksinasi agar tercapai pada akhir 2021 dengan capaian minimal sebesar 85% agar 

herd immunity tercapai. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah posko vaksinasi serta kuota yang 

terbatas sehingga warga enggan untuk melakukan vaksinasi.  

Selama bulan Juli hingga November 2021, Fraksi PSI terus mendukung program percepatan vaksinasi di 

DKI Jakarta. Dua Anggota legislatif PSI yang mendapat penugasan dari DPW yaitu Anggara dan William 

bekerjasama dengan seluruh perangkat daerah aktif membuka Posko Vaksinasi di balai warga, untuk 

memudahkan dan mendekatkan vaksinasi dengan pemukiman warga, baik yang berlokasi di DKI Jakarta, 

maupun di luar Jakarta.

Selain itu, Anggota Legislatif Fraksi PSI secara aktif juga bekerja sama dengan DPW PSI Jakarta 

melakukan koordinasi dengan Dinas kesehatan, Puskesmas Kecamatan, serta berbagai perangkat daerah 

di wilayah untuk pembukaan Posko Vaksinasi di titik-titik yang membutuhkan. Adapun sebaran wilayah 

dan jumlah warga tervaksin yang dibantu oleh Fraksi PSI adalah sebagai berikut:

Wilayah Tervaksinasi

Jakarta Barat 3,012

Jakarta Pusat 3,093

Jakarta Selatan 4,598

Jakarta Timur 3,294

Jakarta Utara 2,595

Kalimantan Selatan 19,807

Kalimantan Tengah 50,630

Kalimantan Timur 34,055

Karawang 24,569

Grobogan 36,788

Tangerang 30,602

Total 213,043

10. Webinar 1 Tahun Penanganan COVID-19  di DKI Jakarta

Dalam rangka 1 tahun penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, Fraksi PSI ingin mengevaluasi hal apa 

saja yang perlu perbaikan cepat di Pemprov DKI Jakarta sebagai bagian dari tugas kedewanan yaitu 

pengawasan kinerja Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, Fraksi PSI mengundang Kawal COVID-19 

dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Pemprov DKI 

Jakarta untuk memberikan hasil pandangan mereka terkait satu tahun penanganan COVID-19 

tersebut. Dalam diskusi disampaikan bahwa 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) masih menjadi 

kunci pencegahan (saat itu vaksinasi masih untuk lansia dan belum dilakukan secara masif). 

Pemprov DKI Jakarta harus menekan angka penyebaran hingga sesuai standar WHO dan terus 

menegakkan aturan yang ada di lapangan, agar masyarakat tidak lengah, sehingga penyebaran virus 

COVID-19 dapat ditekan.
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