
Platform PSI JAKARTA 2019-2024  1



Platform PSI JAKARTA 2019-2024  2

KATA PENGANTAR

 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat-Nya
Platform Kebijakan PSI DKI Jakarta dapat terumuskan dengan baik. Platform 
Kebijakan PSI DKI Jakarta ini akan menjadi manifestasi gagasan PSI untuk 
Jakarta yang lebih baik sekaligus sebagai landasan berpikir yang berbasis 
data dan analisa ilmiah dalam proses pengambilan kebijakan publik di 
DKI Jakarta. 
 
 Dalam rangka mewujudkan Jakarta yang lebih maju, PSI secara  
konsisten mengambil peran sebagai eskalator perubahan-perubahan positif 
yang  menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh  Jakarta 
dengan solusi yang tepat sasaran. Dengan adanya platform ini, dalam empat 
tahun ke depan, PSI DKI Jakarta memiliki pijakan yang kuat dalam proses
perumusan kebijakan publik di DKI Jakarta dalam mewujudkan 
peran tersebut. 
 
 Platform Kebijakan PSI DKI Jakarta ini memuat berbagai analisa
permasalahan dan solusi kebijakan yang akan ditawarkan dalam berbagai                
sektor-sektor prioritas PSI DKI Jakarta seperti pendidikan, perekonomian,               
kesehatan, tata ruang dan wilayah, lingkungan hidup, Anggaran 
Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD), infrastruktur dasar, dan reformasi 
birokrasi. Secara khusus, melalui Platform ini, PSI DKI Jakarta juga menyasar 
upaya pemulihan kondisi sebagai respon terhadap Pandemi COVID-19. 
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Salam Solidaritas!

Perjuangan dalam menghadirkan perubahan politik di ibukota membutuhkan landasan manifestasi 

pemikiran yang kuat. Platform kebijakan PSI Jakarta ini hadir sebagai hasil dari manifestasi pemikiran, ide, 

dan gagasan yang menjadi pegangan bagi para legislator dan pengurus PSI Jakarta dalam menghadirkan 

solusi-solusi permasalahan yang dihadapi oleh Ibukota tercinta, Jakarta. 

PSI Jakarta tidak ingin menjadi partai politik yang mengikuti arus dan menjalankan business as usual 

saja, atau sederhananya tidak menghadirkan perubahan apapun. Hadirnya PSI di perpolitikan Ibukota 

harus bisa  memberikan warna pembeda yang jelas dan tentunya positif. Platform kebijakan ini menjadi 

bukti konkret bahwa PSI Jakarta bukan hanya soal eksistensi fisik saja, tapi juga eksistensi pemikiran. 

Tentunya eksistensi pemikiran ini bukan retorika belaka tapi menjadi solusi yang tepat sasaran bagi 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta. 

Dengan dirumuskannya platform ini, PSI Jakarta juga menunjukkan kesiapan kami sebagai partner 

Pemerintah Provinsi yang handal dan seimbang. Adu gagasan dan kebijakan yang berbasis pada data dan 

analisa ilmiah akan memperkuat proses pengambilan keputusan di DKI Jakarta. Platform ini adalah juga 

bukti kesiapan dan keseriusan kami dalam mengemban amanah memegang kekuasaan legislatif.

Dalam proses perumusannya, platform kebijakan ini melibatkan sumbangsih 

pemikiran, ide, dan gagasan tidak hanya dari entitas partai dan para legislator 

PSI Jakarta, tetapi juga dari para ahli yang independen yang membantu kami 

melihat masalah dalam perspektif yang lebih luas. Oleh karenanya, PSI Jakarta

menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk seluruh pihak yang 

terlibat dalam proses perumusan platform kebijakan ini.

Besar harapan kami bahwa platform kebijakan ini benar-benar menjadi landasan 

berpikir tidak hanya bagi para legislator kami di DPRD DKI Jakarta, tapi juga 

untuk para pengurus, simpatisan, dan pendukung PSI. Selain itu, kami berharap 

masyarakat Jakarta dapat bersama-sama berpartisipasi dalam mengawal 

kebijakan-kebijakan yang akan kami perjuangkan demi menghadirkan 

perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat Jakarta.

Sambutan
Ketua DPW PSI Jakarta, 

Michael Victor Sianipar
Ketua DPW PSI Jakarta
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PSI Jakarta memandang politik Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) 
sangat krusial dalam mewujudkan keadilan sosial di Jakarta. Kita perlu meramu formula 

optimalisasi pendapatan daerah tanpa terlalu memberatkan masyarakat dan dunia usaha 
dengan pajak. Di sisi lain, kita juga ingin memastikan birokrasi bukan sekadar kumpulan 

lembaga seremonial yang menyedot anggaran negara. Kami akan terus memperjuangkan 
birokrasi yang cepat, ramping, responsif, bersih, meritokratis dan inovatif. 

PSI Jakarta mendorong berbagai program transformasi birokrasi yang berorientasi 
pada hasil dan memberikan pelayanan terbaik. 

Pendapatan Daerah
 
Pendapatan Daerah terdiri dari pos Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, pos 
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta 
Pembiayaan Daerah. Dalam pos PAD, Pajak Daerah 
& Retribusi Daerah menjadi sumber pendapatan 
utama Pemprov DKI Jakarta lewat wajib pajak. 

Dalam pos Dana Perimbangan, Pemprov DKI 
Jakarta setiap tahunnya mendapat transfer Dana 
Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya 
Alam & Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah 
pusat. DKI Jakarta tidak lagi menerima Dana
Alokasi Umum (DAU) sejak 2015 karena dinilai 
memiliki kapasitas fiskal yang mandiri oleh
Kementerian Keuangan.

Pos Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah terdiri 
dari penerimaan hibah, dana penyesuaian dan dana 
darurat. Sementara pos Pembiayaan Daerah terdiri 
dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 
anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman 
daerah.

PSI memandang ada empat (4) masalah besar
dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah 
Provinsi DKI Jakarta:

1. Tax Ratio: 
    Tax Ratio (rasio perbandingan antara penerimaan     
    perpajakan dengan Produk Domestik Regional 
    Bruto/PDRB) menunjukkan tren yang menurun 
    dari 1.53% pada 2014 menjadi 1.42% pada 2019.
    Ini menunjukkan ada potensi pajak yang belum 
    ditindaklanjuti padahal ukuran ekonomi Jakarta 
    kian membesar

2. Auto-Pilot: 
    Kita masih amat bergantung pada penerimaan 
    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi & 
    Bangunan (PBB), BPHTB & BBNKB yang 
    mengambil porsi 72.9-75.1% pada 2013-2019.
    Padahal tanpa inovasi kebijakan, penerimaan pos 
    pajak tersebut pasti naik dari tahun ke tahun. 
    Sementara penerimaan pos pajak yang lain tren- 
    nya cenderung stagnan kecuali pajak restoran

3. Kebocoran Pajak: 
    KPK sempat melaporkan dari 290 papan 
    reklame di Jakarta, baru 5 yang memiliki 
    izin. Dari temuan ini saja Pemprov DKI Jakarta 
    diperkirakan merugi hingga Rp130 miliar. 
    Begitu juga soal Pajak Hiburan. Realisasi 
    penerimaannya pada 2019 hanya Rp859 miliar 
    padahal potensi pajaknya menurut Dinas 
    Pariwisata & Ekonomi Kreatif DKI mencapai 
    Rp 9 triliun

4. Aset Daerah Belum Optimal:
    Selama periode 2013 – 2018, rata-rata
    kontribusi pos pendapatan sewa aset daerah 
    & HGB/HPL terhadap PAD hanya berkisar
    0.1 – 1%. Ini mengindikasikan adanya
    pengelolaan aset yang tidak efisien sebagai 
    sumber pendapatan daerah selama ini.

Mempertimbangkan masalah-masalah yang ada, 
PSI Jakarta akan:

 Mendorong Badan Pajak & Retribusi Daerah 
     (BPRD) DKI Jakarta untuk mengkaji
     ekstensifikasi/ perluasan jenis penerimaan
     pajak & retribusi daerah berdasarkan data 
     potensi

 Mendorong optimalisasi penerimaan retribusi 
     UPT Perparkiran melalui adopsi teknologi
     digital seperti Automatic Parking Bollard

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk
     mengoptimalisasi penerimaan pajak air tanah      
     dengan melakukan pemuktahiran data wajib 
     pajak untuk pajak air tanah dan pengawasan 
     kepatuhan wajib pajak

 Mengawasi strategi bisnis BUMD &
     perusahaan patungan serta mendorong 
     optimalisasi penerimaan daerah lewat dividen 
     keduanya
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 Mendesak aksesibilitas & transparansi
     Pemprov DKI Jakarta atas dokumen
     perencanaan dan pertanggungjawaban 
     keuangan daerah termasuk namun tidak
     terbatas pada kajian keuangan prognosis,
     formulasi perhitungan potensi dan target
     penerimaan pajak daerah

 Mendesak aksesibilitas & transparansi Pemprov 
     DKI Jakarta atas data aset daerah

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta agar
     mengeksplorasi opsi pembentukkan
     perusahaan daerah superholding yang
     berinvestasi pada portofolio company untuk 
     mendiversifikasi sumber & menggenjot 
     pendapatan daerah

 Mendorong serah terima sarana, prasarana, 
     utilitas, fasos & fasum perumahan dan
     permukiman dari pemegang SIPPT kepada
     Pemprov DKI Jakarta demi meningkatkan aset 
     daerah

 Mendorong roadmap pengelolaan dana
     TLSDU/CSR BUMD

 Bersama Pemprov DKI Jakarta mendesak
     developer real estate, salah satunya yakni
     developer pengelola apartemen untuk dapat 
     melakukan percepatan proses perubahan PPJB 
     menjadi AJB sehingga dapat menjadi objek      
     BPHTB

 Mendorong dan mengawasi Pemprov DKI
     Jakarta untuk mendata ulang dan
     memperbaharui kerja sama pada lahan hak 
     pengelolaan lahan (HPL), serta mendorong
     pemanfaatan aset serta fasos/fasum oleh pihak 
     ketiga dilengkapin dengan Perjanjian
     Pemanfaatan

  Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk
     melakukan penelusuran dan pendataan ulang 
     1,579 bidang tanah milik Pemprov DKI Jakarta 
     yang belum diketahui lokasi keberadaannya
     serta mengkaji ulang potensi pendapatan dan 
     perencanaannya untuk masing-masing bidang 
     tanah.

  Mengawasi pelaksanaan Keputusan Gubernur 
     Provinsi DKI Jakarta Nomor 964 Tahun 2019 
     tentang Tim Persiapan Penerbitan Obligasi
     Daerah Pemprov DKI Jakarta demi mendorong 
     penerbitan Obligasi Daerah di Provinsi DKI
     Jakarta yang dapat meningkatkan pendapatan.

Belanja Daerah

    It’s not about the money, 
    it’s how you deliver
       (Sri Mulyani, 2019). 

PSI Jakarta memandang kita seringkali lebih 
cerewet dalam memaksimalkan pendapatan tapi 
kita jarang bertanya bagaimana kita 
membelanjakan anggaran kita tersebut. It’s not 
how much you have, it’s how you spend.

PSI Jakarta akan konsisten membuka ke publik 
serta mengkritisi berbagai program & kegiatan 
belanja Pemprov DKI Jakarta yang boros, tidak 
tepat sasaran, tidak efisien dan bahkan 
terindikasi tindak pidana korupsi. Kami juga terus 
bekerja untuk memastikan belanja APBD
Jakarta semakin berkualitas dan membawa
manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Jakarta.

Kami melihat setidaknya ada tiga (3) masalah 
besar dalam aspek belanja daerah:

1. Belanja tidak berkualitas:
    Secara makro, tren porsi belanja modal
    selama 2013-2018 menurun terhadap total
    belanja daerah. APBD kita lebih banyak
    digunakan untuk Belanja Pegawai & Belanja     
    Barang yang lebih terkait dengan biaya
    operasional pemerintah. Padahal Belanja
    Modal lebih dibutuhkan untuk menciptakan 
    kesejahteraan dan memaksimalkan
    pembangunan

2. Serapan Belanja Modal Rendah:
    Serapan pos Belanja Modal relatif rendah, yaitu 
    sekitar 55–80% pada periode 2013 – 2018. Ini
    disebabkan oleh beberapa hal, yaitu
    (i) kelemahan internal SKPD sendiri, (ii) proses
    perencanaan dan pelaksanaan pengadaan
    barang dan jasa yang lambat, (iii) dokumen     
    pelaksanaan anggaran dan revisi yang 
    berlarut-larut dan (iv) permasalahan lainnya, 
    seperti adanya penambahan atau
    pengurangan alokasi belanja SKPD pada saat 
    terjadi perubahan APBD

“
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3. PMD Kurang Selektif:
    Benar bahwa Penyertaan Modal daerah ke 
    BUMD & perusahaan patungan seringkali 
    kita lakukan tidak murni untuk mencari profit 
    melainkan juga memberikan pelayanan lebih 
    baik bagi masyarakat. Namun, kita juga perlu 
    mengkritisi sejumlah BUMD yang minim profit 
    agar PMD lebih produktif dan justru tidak lebih 
    besar dari belanja bansos untuk Masyarakat
    Berpenghasilan Rendah (MBR).

PSI Jakarta ingin memastikan belanja anggaran 
bisa menurunkan angka kemiskinan, membuka 
lapangan pekerjaan, meningkatkan layanan air 
bersih, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan
kebutuhan dasar masyarakat lainnya.

PSI Jakarta akan:

 Mengawasi perencanaan belanja daerah dari   
     tahapan RKPD, KUA-PPAS hingga RAPBD

 Mendukung penyempurnaan sistem
     perencanaan anggaran melalui smart system 
     e-budgeting

 Mendorong alokasi anggaran lebih besar untuk 
     belanja modal dan belanja sosial serta menyisir 
     anggaran belanja pegawai & barang yang tidak 
     efisien

 Mendorong dan mengawasi percepatan
     perencanaan dan pelaksanaan pengadaan
     barang dan jasa di level SKPD

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk
     membuat roadmap rencana bisnis terpadu 
     seluruh BUMD & perusahaan patungan yang 
     dibiayai APBD DKI Jakarta

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta supaya dapat 
     mengoptimalisasikan pemanfaatan pola
     Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
     Dunia Usaha (TSLDU)/ Corporate Social
     Responsibility (CSR) dalam pembangunan,
     berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 
     Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 
     Lingkungan Dunia Usaha.
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PSI Jakarta memandang birokrasi ada untuk melayani masyarakat. Birokrasi bukan 
sekadar kumpulan lembaga seremonial yang menyedot anggaran negara. Kami akan 
terus memperjuangkan birokrasi yang cepat, ramping, responsif, bersih, meritokratis 
dan inovatif. PSI Jakarta mendorong berbagai program transformasi birokrasi yang 

berorientasi pada hasil bukan rutinitas apalagi zona nyaman.

Revolusi
Pelayanan Publik 
 

 
Pencapaian Pemprov DKI Jakarta selama 8 tahun 
terakhir untuk memperbaiki kinerja pelayanan 
publik sudah cukup baik. Pengurusan dokumen 
perizinan, non-perizinan & kependudukan yang 
dahulu berbelit-belit, tidak transparan dan 
memakan waktu lama kini lebih cepat, tanpa 
perantara dan transparan.

Namun masih banyak warga mengeluhkan
kasus-kasus pengurusan dokumen di lapangan. 
Pelayanan publik terkesan belum tanggap dan 
bahkan belum melibatkan warga yang seharusnya 
dilayani. Dengan kata lain, warga masih dianggap 
‘obyek’ kebijakan, bukan ‘subyek’ yang harus turut 
dilibatkan. Melalui DPRD DKI Jakarta, Fraksi PSI 
akan terus mengawal pelayanan publik yang prima 
untuk masyarakat Jakarta. PSI Jakarta akan:

 Mendorong penyederhanaan proses pengurusan 
     perizinan dengan mengurangi persyaratan yang 
     tidak krusial namun memberatkan

 Mendorong agar permohonan lebih dari 500 
     dokumen perizinan & semua dokumen kepen
     dudukan bisa dilakukan lebih cepat secara online

 Mengawal pelayanan DPMPTSP & Disdukcapil 
     lewat aplikasi JAKEVO & Alpukat Betawi

 Mendorong penggabungan pengurusan 
     beberapa izin dengan penerbitan secara
     simultan

 Mendukung upaya mengurangi kesulitan 
     warga dalam pengurusan dokumen dengan 
     strategi jemput bola: izin keliling dan Antar 
     Jemput Izin Bermotor (AJIB)

 Mendorong database perizinan terpadu
     dengan peta spasial yang terbuka untuk 
     seluruh warga demi mengurangi sengketa 
     izin & penerbitan izin yang tumpang tindih

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk giat 
     mendukung organisasi-organisasi masyarakat 
     seperti Karang Taruna, baik dari sisi materiil 
     maupun dari sisi pelibatan kebijakan 
     pelayanan publik.
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ASN Teladan
Ada lebih dari 60.000 PNS dan sekitar 125.000 PHL, 
PPSU & PKWT di bawah Pemprov DKI Jakarta. 
Besarnya jumlah pegawai pemerintah DKI ini 
membuat anggaran belanja pegawai 
membengkak.

Ukuran yang besar tentu tidak menjamin kualitas 
service delivery yang baik. Keluhan publik atas 
pelayanan yang lambat dari birokrasi kita masih 
sering kita dengar. Selain itu, masih ada ASN kita 
yang melakukan pungli dan KKN. 

Sejatinya, para ASN kita berada di garis terdepan 
untuk menciptakan pelayanan publik yang prima. 
Mereka mengemban tugas mulia sehingga juga 
berhak dimuliakan. Oleh karena itu, kita 
memerlukan instrumen insentif yang lebih 
kompetitif dan mendorong skema pelatihan yang 
lebih baik untuk meningkatkan kualitas ASN di 
Jakarta.

PSI Jakarta menilai postur birokrasi haruslah 
ramping, cepat, fungsional dan berorientasi pada 
hasil. Untuk meningkatkan kualitas ASN,
PSI Jakarta akan:

 Mendorong penyempurnaan Indikator Kinerja 
     (KPI) untuk mengevaluasi kinerja birokrasi

 Mendorong rotasi, mutasi dan demosi pegawai 
     melalui mekanisme lelang terbuka

 Mendorong seleksi penerimaan PNS yang lebih 
     ketat, objektif dan terbuka
     

 Menaikkan anggaran tunjangan kinerja (TKD) 
     berbasis hasil dan kemampuan melayani 
     masyarakat

 Menambah anggaran pelatihan hard skill & soft      
     skill bagi ASN

 Mendorong lab sessions seperti yang dilakukan 
     Unit Manajemen Kinerja & Pelayanan Malaysia 
     atau PEMANDU.

Untuk meminimalisasi praktek KKN dan pungli di 
tubuh birokrasi, PSI Jakarta akan:

 Mendukung penguatan Unit Pengendalian 
     Gratifikasi (UPG)

 Mendorong penguatan kerjasama Pemprov 
     DKI Jakarta dengan KPK, Kejaksaan, Polri, 
     PPATK, BPK dan BPKP

 Mendorong penyempurnaan sistem
     perencanaan terpadu (e-musrenbang, 
     e-budgeting, e-procurement)

 Mendorong transparansi APBD DKI (detil 
     kegiatan, komponen dan harga satuan 
     barang) melalui website/aplikasi yang mudah      
     diakses publik

 Mendorong pengelolaan Barang Milik Daerah 
     (BMD) yang transparan & akuntabel

Birokrasi Sigap 
Bencana
Seperti provinsi lainnya di Indonesia, Jakarta 
rentan terkena bencana. Setiap tahun ada 
ratusan kasus kebakaran melanda DKI Jakarta. 
Di musim penghujan, warga dibuat “terbiasa” 
menghadapi banjir dan juga banjir pasang air 
laut (rob). Saat musim kemarau tiba, sejumlah 
RW di beberapa kecamatan mengalami 
kekeringan.

PSI Jakarta memandang masih ada ruang 
perbaikan birokrasi agar pemerintah bisa lebih 
siap dalam penanganan bencana. Birokrasi harus 
sigap untuk mengurangi dampak (korban jiwa, 
kerugian materi, dsb) dan memastikan efisiensi 
sumber daya yang ada untuk penanganan 
bencana.

PSI Jakarta akan:

 Mendorong perbaikan roadmap penanganan 
     bencana: banjir, kebakaran, gempa bumi, 
     pandemi dan serangan teroris

 Mendorong penambahan stok pangan darurat 
     dan tenda darurat Jakarta

 Mendorong penambahan personil hotline 112 & 
     hotline non-emergency BPBD serta men
     dorong sistem lapor bencana online

 Melakukan rasionalisasi beban kerja ASN & 
     PPPK pada dinas Gulkarmat & BPBD

 Mendukung pelatihan masyarakat tanggap 
     bencana.
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Hak-hak perempuan, anak, disabilitas, dan lansia sering terlupakan dalam 
kebijakan-kebijakan yang diambil di Jakarta. Banyak pembangunan yang belum 
mempertimbangkan hak-hak mereka, padahal mereka juga bagian dari Jakarta. 
Selain itu, akibat pandemi COVID-19, angka kekerasan terhadap kaum rentan 
terus meningkat, khususnya di Jakarta. PSI Jakarta berkomitmen untuk terus 
mendorong kebijakan-kebijakan yang memberi perlindungan bagi kaum rentan dan 
memperjuangkan hak-hak mereka. PSI Jakarta percaya bahwa kota yang baik adalah 
kota melindungi hak siapa saja yang tinggal di dalamnya termasuk perempuan, anak, 
disabilitas, dan lansia.

Perlindungan Hak 
Perempuan, Anak, 
Disabilitas, dan 
Lansia
 

Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, 
ternyata masih belum bisa menunjukkan layak 
untuk menjadi kota ramah anak dan perempuan. 
Menurut Komnas Perempuan, di Jakarta masih 
banyak titik rawan yang berpotensi untuk memicu 
kekerasan seksual pada perempuan. Hal ini 
diperparah dengan adanya pandemi yang ternyata 
justru malah memperbanyak kekerasan terhadap 
perempuan. Komnas HAM menyebutkan bahwa 
tingkat kekerasan terhadap perempuan meningkat 
hingga mencapai 63% dalam masa pandemi.

Kekerasan juga terjadi tidak hanya pada 
perempuan, tapi juga pada anak-anak. Polres Metro 
Jakarta Barat mengklaim jumlah pengungkapan 
kasus kekerasan terhadap anak meningkat 48 
persen pada 2020 dibanding 2019. Data Sistem 
Informasi Online Perlindungan Perempuan dan 
Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa terdapat  
3.122 kasus kekerasan terhadap anak di Jakarta.

Di sisi lain, sekelas Ibu Kota pun ternyata masih 
ditemukan ratusan anak yang mengalami gizi 
buruk dan lebih dari 34 ribu bayi dan balita (usia 
0-59 bulan) yang mengalami kekurangan gizi 

dan kekerdilan (stunting).  Gangguan tumbuh 
kembang di masa golden period (0-5 tahun) 
tidak bisa dicukupi pada masa selanjutnya dan 
akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi 
penerus.

Dalam jangka panjang, stunting mengakibatkan 
rendahnya kemampuan kognitif & prestasi 
belajar, menurunkan kekebalan tubuh sehingga 
mudah sakit, meningkatkan risiko penyakit 
katastropik serta risiko rendahnya produktivitas 
kerja. Mayoritas anak kekurangan gizi di Jakarta 
berada di Kepulauan Seribu & Jakarta Timur dan 
seringkali berasal dari penduduk pendatang.

Selain isu anak dan perempuan, PSI Jakarta 
juga melihat bahwa perlu ada perhatian untuk 
penyandang disabilitas. Perlu diketahui bersama 
bahwa Pemerintah Pusat telah mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas. Namun, sayangnya, 
hingga kini Jakarta masih belum mempunyai 
peraturan daerah turunan dari UU tersebut. 
Padahal UU tersebut telah mengatur hak-hak 
dari penyandang disabilitas yang perlu perhatian 
lebih dari semua lapisan masyarakat.

PSI Jakarta juga turut menyoroti lansia juga, 
karena berdasarkan Laporan BPS 2020 ternyata 
jumlah lansia di Jakarta mencapai 907.736 
orang atau hampir 10% dari total penduduk 
Jakarta. Dengan memasuki usia pensiun, 
terkadang lansia masih harus berjuang untuk 
memenuhi kebutuhan ekonominya.  Hal ini 
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diperparah dengan kondisi pandemi dan tentunya 
kemampuan fisik yang terus menurun. Melihat 
kondisi ini, tentu perlu adanya kebijakan yang 
memberikan kemudahan bagi mereka agar tetap 
bisa beraktivitas, berkarya, dan terjamin kebutuhan 
hariannya di usianya yang telah lanjut. 

Oleh karena itu, dengan melihat kondisi di atas, 
PSI Jakarta akan:

 Mendorong Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2011 
     tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari 
     Tindak Kekerasan.

 Mendorong pembahasan dan pengesahan 
     Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, 
     Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 
     Disabilitas.

 Mendorong pembahasan dan pengesahan 
     Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk 
     melindungi hak anak dan lansia akan lingkungan 
     dan udara yang sehat di ruang publik.

 Mendorong pembukaan poli jiwa di Puskesmas 
     Kelurahan dan Puskesmas Kecamatan yang 
     juga didukung oleh jumlah tenaga psikolog/
     psikiater yang memadai seiring peningkatan 
     kasus kekerasan terhadap perempuan dan 
     anak (korban kekerasan seksual, KDRT, bullying 
     di sekolah, dsb).

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta memiliki 
     Standard Operating Procedure (SOP) untuk 
     pencegahan dan penanganan kasus kekerasan 
     (fisik dan seksual), perundungan, menghentikan 
     praktik-praktik seksisme dalam lingkungan 
     kerja (seperti catcalling, rape jokes, dll), serta 
     memberikan akses yang setara dalam 
     lingkungan kerja (baik dari rekrutmen, partisipasi, 
     pembagian peran dan jabatan).

  Mendorong peningkatan penerangan jalan, 
     pemberian CCTV di titik-titik rawan kekerasan 
     pada perempuan yang pulang kerja malam.

 Mendorong tiap RT dan RW aktif terlibat dalam 
     melindungi warganya yang rentan di wilayahnya 
     dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait. 

 Mendorong pembahasan dan pengesahan 
     Raperda tentang Rukun Tetangga dan Rukun 
     Warga dengan memasukkan poin kewajiban 
     perlindungan bagi kaum rentan.

 Mendorong kemudahan legalitas UMKM yang 
     dimiliki oleh kaum rentan dan memberikan 
     pelatihan pencatatan keuangan UMKM, agar 
     memudahkan mendapatkan bantuan dari 
     Pemerintah.

 Mendorong kemudahan legalitas UMKM yang 
     dimiliki oleh kaum rentan dan memberikan 
     pelatihan pencatatan keuangan UMKM, agar 
     memudahkan mendapatkan bantuan dari 
     Pemerintah.

 Mengawal pemberian suplemen dan makanan 
     tambahan bagi ibu hamil di seluruh 
     puskesmas & posyandu

 Mengawal program intervensi gizi spesifik 
     lainnya pada bayi dan baduta kekurangan 
     gizi dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan 
     (HPK) (asupan makanan, infeksi, penyakit 
     menular dan kesehatan lingkungan)

 Mengakselerasi intervensi gizi sensitif dengan 
     mendukung program air bersih & sanitasi 
     bagi warga tidak mampu, penanggulangan 
     kemiskinan, ketimpangan ekonomi akut, 
     ketahanan pangan, pemberdayaan 
     perempuan dan lainnya

 Mendorong adanya paternity leave (masa cuti 
     dibayar kepada ayah yang anaknya baru lahir) 
     selama 30 hari, agar ayah dapat berperan 
     dalam masa nifas ibu dan pengasuhan anak.

 Mendorong pengadaan rumah aman (seperti 
     daycare) untuk penampungan anak sehat 
     yang kedua orangtuanya sedang terpapar 
     COVID-19, atau untuk perawatan anak yatim 
     piatu yang sedang terpapar COVID-19 atau 
     terkena kasus kekerasan.

 Mendorong akses biaya konseling yang 
     terjangkau untuk yang tidak memiliki kartu 
     BPJS, mengingat biaya untuk konseling masih 
     terlalu mahal sekitar Rp. 150 – 400 ribu per sesi.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     menambah pengadaan stok alat penunjang 
     disabilitas dan lansia yang dapat digunakan 
     secara darurat (seperti tabung oksigen, kursi 
     roda, tongkat, dsb).
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 Mendorong Pemprov DKI Jakarta 
     memperbanyak program Pelatihan Kerja dan 
     Kemandirian bagi kelompok disabilitas. 
     Mendorong peningkatan jumlah penerima 
     manfaat KLJ hingga mencapai 90 ribu penerima 
     atau 10% terbawah jumlah lansia di Jakarta yang 
     jumlahnya sebanyak 907.736 orang (BPS 2020).

 Mendorong peningkatan manfaat dan fasilitas 
     bagi pemegang KPDJ dan KLJ untuk 
     penggunaan MRT dan KRL secara gratis atau 
     dengan potongan harga.

 Mendorong peningkatan infrastruktur bagi 
     Disabilitas dan Lansia. Contohnya, membuat 
     pelican cross, zebra cross dengan tombol 
     khusus dan memberikan kemudahan akses halte 
     Transjakarta dengan menambah elevator.

 Mendorong ketersediaan ruang laktasi untuk 
     ibu menyusui di ruang publik seperti kantor 
     pemerintahan, taman bermain, mall, halte, 
     stasiun, dan terminal.

 Peningkatan sarana & prasarana tiap satuan 
     pendidikan yang inklusif dan ramah disabilitas, 
     seperti penyediaan ramp, akses ruang umum 
     seperti perpustakaan, kantin, kantor guru di 
     vlantai dasar, dan lain sebagainya. 
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PSI Jakarta telah dan akan terus mendorong kebijakan-kebijakan efektif dalam merespon 
pandemi COVID-19. PSI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan kinerja 
pemerintah untuk menekan angka reproduksi virus. Ini adalah momentum untuk Jakarta 
memodernisasi strategi promotif-preventif dan kuratif-rehabilitatif kesehatan. PSI Jakarta 

menilai prinsip perawatan berkelanjutan (continuum of care) hanya bisa kita lakukan dengan 
memperkuat sarana & prasarana serta memuliakan para tenaga kesehatan di Jakarta.

Era Adaptasi
Kebiasaan Baru
 
Kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 akan 
berakhir. Kita ingin vaksin segera ditemukan dan 
angka reproduksi virus (R) bisa ditekan serendah 
mungkin. Namun situasi yang kita hadapi sangat 
tidak ideal. Di satu sisi, upaya menemukan vaksin 
oleh berbagai lembaga di dunia masih dalam fase 
uji pra-klinis dan uji klinis. 

Hingga pertengahan 2020, belum ada titik terang 
Hingga pertengahan 2020, belum ada titik terang 
kapan vaksin ditemukan. Estimasi yang sering 
disampaikan ilmuan adalah 18 bulan sejak COVID-19 
meledak, sekitar akhir 2021 atau 2022. Di sisi lain, 
upaya menekan angka reproduksi virus dengan 
strategi lockdown atau Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) memunculkan 
masalah baru di sektor ekonomi dan sosial 
kemasyarakatan.

Melorotnya aktivitas ekonomi mengakibatkan PHK 
besar-besaran, daya beli masyarakat menurun, 
penerimaan pajak dan belanja publik anjlok, 
investor menunda ekspansi dan pertumbuhan 
ekonomi terkoreksi. COVID-19 terbukti menyeret 
ekonomi dunia ke dalam resesi.

Pemerintah pusat secara perlahan merelaksasi 
pembatasan-pembatasan sosial ekonomi. 
Tujuannya agar COVID-19 tidak menimbulkan
persoalan sistemik baru di bidang ekonomi yang 
justru mengakibatkan kemelaratan serta korban 
jiwa yang lebih banyak.

PSI Jakarta menilai solusi ini ibarat berjudi.
Angka  penyebaran virus masih tinggi, transmisi 
lokal COVID-19 di beberapa daerah yang tadinya 
minim kasus malah banyak  terjadi, angka tes swab 
masih rendah,kesadaran masyarakat mengadopsi 
protokol kesehatan sehari-hari masih lemah.

Namun PSI Jakarta memahami gambar besar 
yang disampaikan pemerintah pusat. Oleh 
karena itu, PSI Jakarta akan mengawal secara 
konsisten masa PPKM dan implementasi era 
adaptasi kebiasaan baru di DKI Jakarta.

Melalui fungsi legislasi, pengawasan dan 
anggaran, PSI Jakarta akan:

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     meningkatkan tes swab menjadi 15.000 tes 
     per hari

 Meminta Pemprov DKI Jakarta 
     mengimplementasikan sistem peringatan       
     dini (early warning system) penyebaran virus     
     hingga level RT/RW

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk      
     membentuk sistem pelaporan anonim      
     (whistleblower) untuk melaporkan pihak yang      
     melanggar kebijakan penanganan COVID-19

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk
     menempatkan 5-10 petugas tracing untuk      
     pencarian kasus dan mengawal social 
     distancing di tingkat kelurahan

 Mengawasi penegakkan Peraturan Daerah 
     dan Peraturan Gubernur terkait COVID-19 
     untuk menekan angka reproduksi (R<1)

 Mendukung alokasi anggaran insentif tenaga           
     medis yang menangani langsung COVID-19 
     sebesar Rp215.000/hari

 Mendorong keterbukaan informasi mengenai 
     data tracing dan lokasi klaster COVID-19. 
     Informasi akan tersaji dalam situs maupun
     diumumkan secara berkala

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk
     membuat peraturan daerah atau instrumen      
     hukum yang lebih permanen lainya, untuk          
     mempersiapkan warga dan pemerintahan DKI 
     Jakarta untuk menghadapi gelombang-
     gelombang penularan COVID-19 lanjutan.
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Jaminan Asuransi 
Kesehatan Universal

Setiap penduduk di DKI tidak boleh dihantui 
biaya tinggi hanya karena mereka sakit. Kaya atau 
miskin, tidaklah relevan. Kesehatan adalah hak 
dasar manusia dan negara harus menjaminnya.

PSI Jakarta akan:

 Menjaga alokasi Rp1-2 triliun per tahun untuk 
     program Penerima Bantuan Iuran (PBI) KJP 
     Plus kelas III untuk melayani lebih dari 5 juta 
     peserta

 Menjaga agar seluruh warga Jakarta, apapun 
     status ekonominya berhak didaftarkan BPJS 
     PBI APBD, sesuai amanat Pergub 169 th 2020

 Mendorong pemilik usaha dan untuk 
     mendaftarkan BPJS PPU untuk karyawannya

 Mendorong keanggotaan KJS Plus secara 
     universal melalui kerjasama Dinas Kesehatan 
     & 267 lurah di Jakarta

 Mengawasi kerjasama lurah, BPJS Kesehatan 
     & PTSP agar seluruh Pekerja Penerima Upah 
     (PPU) terdaftar dalam BPJS Kesehatan

 Mempermudah pendaftaran bayi baru lahir 
     untuk program PBI BPJS Kesehatan

 Memastikan KJS Plus menerima klaim biaya 
     ambulans gawat darurat, pengelolaan darah 
     PMI dan Kejadian Luar Biasa/ Bencana.

Kembali Bekerja

Data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi 
DKI Jakarta per Mei 2020 menyebutkan 39.664 
perusahaan dengan 323.224 tenaga kerja terkena 
dampak negatif pandemi. Dari angka itu, 6.785 
perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) kepada 50.891 pekerja. Sementara 
32.882 perusahaan merumahkan (cuti tak 
berbayar) 272.333 karyawan.

Tidak ada solusi mujarab untuk masalah ini 
kecuali mendorong aktivitas ekonomi kembali 
normal. Masih tingginya angka reproduksi virus 
(pertengahan 2020) dan belum ditemukannya 
vaksin COVID-19, membuat Jakarta tidak bisa 
begitu saja mencabut protokol kesehatan dan 
beraktivitas normal.

Oleh karena itu, PSI Jakarta akan:

 Mendukung implementasi program Kartu 
     Prakerja oleh pemerintah pusat untuk
     memberikan uang tunai dan pelatihan bagi      
     warga Jakarta yang terkena PHK dan
     dirumahkan serta para pekerja bukan
     penerima upah serta pelaku usaha mikro
     dan kecil

 Mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk
     merevisi syarat dan manfaat Kartu Pekerja 
     Jakarta (KPJ) agar bisa mengakomodasi
     buruh/pekerja yang terkena PHK dan
     dirumahkan

 Mendukung SKPD terkait berkolaborasi
     dengan swasta dan pihak ketiga untuk      
     memberikan pelatihan kerja bagi buruh/     
     pekerja terkena PHK dan dirumahkan.
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Fasilitas Kesehatan 
Berdaya

Faskes tingkat pertama (puskesmas, klinik, 
dokter umum) serta faskes tingkat lanjutan 
(rumah sakit) berada di garda terdepan 
pembangunan kesehatan masyarakat. Kami 
percaya belanja publik untuk memperkuat 
faskes sebagai instrumen yang tidak 
terpisahkan dalam Sistem Kesehatan Daerah 
yang lebih sigap. 

PSI Jakarta akan: 
 

 Mendorong Dinas Kesehatan untuk 
     meningkatkan fasilitas RSUD Tipe D Pemprov 
     DKI Jakarta secara maksimal 
 

 Menganggarkan tambahan jumlah fasilitas 
     intensive care NICU & PICU minimal tiga kali 
     lipat secara merata hingga 2024

 Mendorong anggaran pembangunan 
     Puskesmas di 16 kelurahan seperti Kebon 
     Kacang, Karang Anyar, Kemayoran, dll.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     meningkatkan kelas RSUD Tarakan menjadi 
     RS Tipe A dan akreditasi minimal tiga RSUD 
     bertaraf internasional (JCI)

 Mendorong Dinas Kesehatan untuk      
     mengelola lahan bekas RS Sumber Waras 
     menjadi RS khusus kanker dan pusat 
     pelayanan paliatif

 Meminta Dinas Kesehatan untuk menambah 
     pelayanan spesialis di RSUD sesuai 
     ketersediaan tenaga kesehatan untuk 
     menurunkan waktu antrean dibawah 
     60 menit

Strategi 
Promotif-Preventif

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. 
Program KJS Plus & pembangunan sarana 
prasarana ditujukan membuka akses pelayanan 
kesehatan (utamanya kuratif-rehabilitatif) bagi 
seluruh warga Jakarta. Namun, pembangunan 
kesehatan justru harus menitikberatkan pada 
langkah-langkah pencegahan penyakit.

Klaim biaya perawatan Penyakit Tidak Menular 
(PTM) yang bersifat katastropik seperti 
jantung, stroke, kanker, diabetes dan gagal 
ginjal menyedot anggaran BPJS Kesehatan 
tiap tahunnya. PSI Jakarta memandang 
Pemprov DKI Jakarta belum optimal dalam 
mengarusutamakan strategi promotif-preventif 
dalam Sistem Kesehatan Daerah. 

PSI Jakarta akan:
 

 Mengawal program Ketuk Pintu Layani 
     Dengan Hati (KPLDH) dan memastikan 
     1 dokter bagi setiap 1.250 warga di Jakarta

 Mendorong program perawatan paliatif 
     dengan mekanisme dokter keluarga

 Mendorong penggunaan teknologi informasi 
     untuk mengajak warga Jakarta 
     membiasakan GERMAS

 Mendorong penguatan kerjasama Dinas 
     Pendidikan & Dinas Kesehatan untuk 
     membangun pola hidup sehat masyarakat 
     sejak dini melalui pendidikan karakter

 Mengalokasikan tambahan anggaran untuk 
     membangun taman kota, jalur pedestrian 
     & sepeda serta fasilitas olahraga publik untuk 
     mempermudah aktivitas fisik warga.
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Melemahnya permintaan di level global dan nasional memberi dampak 
negatif pada ekonomi Jakarta tahun 2020. Meski sudah cukup pulih di 
2021, tapi tidak bisa dibilang pertumbuhan ekonomi Jakarta cukup kuat. 
Untuk itu perlu didorong kebijakan yang mendorong roda ekonomi terus 
bergerak. Salah satunya yang perlu diperkuat karena terdampak selama 
pandemi adalah sektor Pariwisata. Oleh karena itu, penguatan pariwisata 
di Jakarta dengan protokol Kesehatan, tentunya akan membawa 
pemulihan ekonomi bagi para pelaku di sektor tersebut.

Bantuan Sosial 
Tunai
Angka kemiskinan pada September 2019 mencapai 
362,3 ribu orang atau 3.42% dari penduduk DKI 
Jakarta dengan besaran Garis Kemiskinan (GK) 
Rp663.355 per bulan. Angka ini diprediksi akan 
naik sesuai kalkulasi pemerintah pusat yang 
menyebutkan angka kemiskinan secara nasional 
meningkat akibat pandemi COVID-19.

PSI Jakarta memahami strategi pengentasan 
kemiskinan memerlukan kebijakan jangka panjang 
seperti pendidikan, kesehatan dan penyediaan 
layanan dasar. Namun, kami juga memahami yang 
paling dibutuhkan oleh warga miskin di Jakarta di 
masa sulit ini adalah Bantuan Sosial Tunai (BST).

BST memiliki setidaknya tiga (3) keunggulan dalam 
membantu keluarga miskin serta memitigasi 
ambruknya ekonomi Jakarta. Pertama, warga 
miskin bisa langsung menggunakan dana tunai 
tersebut untuk membeli bahan pokok dan 
barang esensial lain sesuai kebutuhan masing-
masing. Kedua, konsumsi yang dilakukan warga 
miskin ini langsung masuk ke sektor riil sehingga 
menggerakkan ekonomi, mendukung UMKM serta 
menahan laju economic meltdown akibat pandemi. 
Ketiga, BST bisa mencegah banyak keluarga yang 
masuk golongan rentan (vulnerable) jatuh ke 
kelompok miskin (poor) karena peningkatan daya 
beli.

Oleh karena itu PSI Jakarta mendukung 
penuh kombinasi kebijakan bantuan sosial dari 
pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta 
untuk menahan dampak negatif pandemi. PSI 
Jakarta juga mendorong BLT untuk masuk 
dalam APBD DKI Jakarta tidak hanya untuk 
merespon pandemi namun hingga 2024 
mendatang. PSI Jakarta akan:

 Mendukung program PKH, KIP, KIS serta 
     program bansos rutin pemerintah pusat 
     lainnya

 Menjaga alokasi anggaran untuk KJP Plus, KJS 
     Plus, KJMU, Kartu Lansia, Kartu Pekerja Jakarta 
     (KPJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas 
     Jakarta (KPDJ)

 Mendorong pemutakhiran ulang data dan 
     keterbukaan informasi terkait penerima KPDJ 
     dan KLJ di website atau platform lainnya yang 
     mudah diakses oleh siapapun.

 Mendorong alokasi anggaran Bantuan Sosial 
     Tunai (BST) kepada sekitar 90 ribu keluarga 
     miskin sebesar Rp500.000 per keluarga per 
     bulan atau sekitar Rp540 miliar/tahun. Jika 
     angka kemiskinan melonjak dua kali lipat 
     akibat pandemi, maka pagu anggaran untuk 
     BLT bisa dinaikkan menjadi Rp1.1 triliun.



Platform PSI JAKARTA 2019-2024  21

Koridor
Ekonomi TOD
Pembangunan MRT, LRT dan nantinya Elevated 
Loopline merupakan investasi infrastruktur yang 
penting untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 
Jakarta dan membuka lapangan kerja di sektor 
perdagangan dan jasa.

Pembangunan MRT fase 2A dari Stasiun Bundaran 
HI hingga Stasiun Kota dan pembangunan LRT ruas 
Cibubur-Cawang, ruas Cawang-Bekasi Timur serta 
ruas Cawang-Dukuh Atas harus segera dilanjutkan 
untuk meningkatkan kontribusi lapangan usaha 
konstruksi dan memberi efek pengganda ke sektor 
lain.

Namun, buah manis pembangunan beberapa 
moda angkutan massal ini sebenarnya adalah 
implementasi dari Transit Oriented Development 
(TOD) yang akan menarik investasi properti, 
perhotelan (MICE), ritel dan restoran. Perusahaan 
patungan, PT. MITJ, juga akan menata dan
merevitalisasi 72 stasiun KRL agar memberi 
manfaat ekonomi lebih bagi Jakarta.

PSI Jakarta akan:

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta membuat           
      daftar investasi khusus untuk sejumlah 
     wilayah TOD yang telah direncanakan dalam 
     Perpres No.60 tahun 2020 dan beberapa
     Peraturan Gubernur

 Mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk
     membuat roadmap pembangunan ekonomi 
     melalui TOD

 Mendukung rencana ekspansi
     monetisasi konsesi udara oleh PT.MRT Jakarta      
     untuk menambah pemasukan non-tiket

UMKM Tangguh
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
adalah tulang punggung perekonomian Jakarta 
karena menyerap tenaga kerja yang besar dan 
memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis 
ekonomi. Saat ini ada 1,1 juta UMKM atau sekitar 
98.78% dari total jumlah usaha di DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan omzet dan profit serta 
menambah jumlah pengusaha UMKM, PSI 
Jakarta akan:

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta 
     memperbaiki kinerja program Jakpreneur 
     utamanya dalam pembinaan dan 
     pengembangan UMKM

 Mendorong penyederhanaan kelembagaan 
     perizinan usaha serta digitalisasi layanan 
     dengan target pengurusan izin hanya tiga 
     (3) hari

 Mendorong lebih banyak pengusaha UMKM 
     & koperasi binaan mendapatkan bantuan 
     pembiayaan dari Bank DKI

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta 
     memprioritaskan UMKM yang dijalankan oleh 
     masyarakat dari kelompok ekonomi rentan

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk
     menyediakan lokasi binaan di stasiun-stasiun      
     TOD bagi UMKM.

 Mendorong keterbukaan data UMKM di 
     Jakarta dan integrasi dengan platform belanja 
     yang memudahkan masyarakat atau industri 
     yang membutuhkan untuk berbelanja 
     langsung ke UMKM-UMKM tersebut secara 
     online.

 Mendorong kemudahan pendaftaran UMKM 
     di Jakarta khususnya untuk perizinan yang 
     menjadi syarat pendaftaran UMKM.
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Ekonomi
Digital
Dalam era Industri 4.0, semua orang akan 
menggunakan teknologi dalam kehidupan 
mereka sehari-hari. Tentunya penggunaan 
teknologi ini akan berpengaruh pada perilaku kita, 
termasuk dalam pemanfaatan dan pemberdayaan 
teknologi informasi dan komunikasi digital untuk 
mendukung kegiatan ekonomi. Hal inilah yang 
disebut dengan Ekonomi Digital.

Saat ini, Ekonomi Digital sendiri tidak terpaku pada 
e-commerce saja, namun juga sudah berkembang 
ke berbagai bidang seperti transportasi, finansial 
perbankan, agrikultur, dan tata kota.

PSI Jakarta melihat Jakarta berpeluang menjadi 
pusat dari ekonomi digital Indonesia. Selain 
karena di Jakarta sudah ada 4 Unicorn yaitu Gojek, 
Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka, Jakarta juga 
sejauh ini masih menjadi epicenter pertumbuhan 
start up di Indonesia daripada di kota lain. Oleh 
karena itu, kami akan:

 Mendukung kebijakan yang mendorong
     start up berkembang di Jakarta, termasuk
     kemudahan perizinan dari DPMPTSP dalam      
     pendirian start up

 Mendorong Dinas Komunikasi, Informatika,      
     dan Statistik untuk memberikan pembekalan 
     berupa pelatihan, dan wadah untuk
     berjejaring.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk
     menyediakan modal dengan skema yang adil, 
     agar makin banyak start up yang terbantu dan 
     bisa berkembang, sehingga makin banyak 
     menyerap pekerja.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta dapat 
     memanfaatkan data-data yang dapat
     diperoleh dari ekonomi digital untuk
     menentukan arah kebijakan yang
     berbasiskan pada data.

Pariwisata &
Kebudayaan
Pariwisata berkontribusi besar bagi ekonomi 
Jakarta karena memberikan devisa ekspor jasa 
dan menghasilkan efek pengganda dalam 
aktivitas ekonomi. Kota ini menawarkan berbagai 
destinasi wisata niaga, wisata kuliner, wisata 
alam, wisata sejarah dan budaya.

PSI Jakarta memandang sektor pariwisata 
sebagai keunggulan kompetitif dan refleksi 
betapa kota ini amat bergantung pada sektor 
jasa. Kami menilai ada sejumlah kebijakan yang 
bisa didorong untuk meningkatkan jumlah 
wisatawan asing dan domestik ke Jakarta. Kami 
akan:

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     meningkatkan daya saing pariwisata Jakarta 
     dengan kebijakan integrasi destinasi wisata 
     dan angkutan massal serta memastikan 
     sarana dan prasarana penunjang (musholla, 
     wifi dan toilet) tersedia dan terawat

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     membuat peta jalan (roadmap) pariwisata 
     jangka menengah dan panjang

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     menghidupkan kembali bangunan bersejarah 
     (heritage) dan budaya (cultural tourism)
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 Mendorong Dinas Pariwisata & Ekonomi 
     Kreatif DKI Jakarta memperkuat pembinaan 
     dan mengakselerasi sertifikasi SDM industrI 
     pariwisata

 Mendorong pemanfaatan big data kunjungan 
     wisatawan ke Jakarta untuk menggenjot 
     pariwisata dan mendukung pembuatan 
     kebijakan di bidang pariwisata

 Mendukung berbagai kebijakan 
     pembangunan di Kepulauan Seribu sebagai 
     Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 
     termasuk penataan Pulau Pramuka, Pulau 
     Panggang dan Pulau Tidung Besar

 Mendorong pembuatan Raperda RZWP3K 
     (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
     Pulau Kecil) sebagai acuan setiap provinsi 
     dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-
     pulau kecil.

 Mendukung revitalisasi & promosi sejumlah 
     destinasi wisata prioritas seperti Pasar Baru, 
     Kawasan Kebon Bang Jaim, Rumah Si Pitung, 
     Masjid Al-Alam, Setu Babakan, Kawasan 1000 
     Danau, Kawasan Eco Wisata Cipayung dan 
     Kawasan Wisata Religi Pangeran Jayakarta.

 Mendukung salah satu kampung di Jakarta 
     untuk menjadi pilot project  destinasi wisata 
     baru guna mendorong perekonomian seperti 
     Kampung Heritage, Kampung Warna-Warni, 
     dan kampung lainnya.

 Mendorong akses transportasi umum ke 
     tempat wisata seperti ke Setu Babakan.
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Pendidikan Anak 
Usia Dini
Sejumlah riset menunjukkan Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) memberikan dampak tinggi dalam 
pertumbuhan otak anak- meningkatkan 
kemampuan belajar, kesehatan, pendapatan 
jangka panjang serta membentuk perilaku. Tak 
hanya itu, PAUD membangun kemampuan dasar 
anak dan mengurangi angka mengulang kelas dan 
putus sekolah di masa depan.

Namun, kesenjangan layanan PAUD masih lebar 
dan amat dirasakan keluarga tidak mampu. Tanpa 
akses ke PAUD, anak-anak dari keluarga tidak 
mampu akan sulit berkompetisi di sekolah. 

PSI Jakarta akan:

 Menambah jumlah PAUD formal (TK sederajat) 
     dan mendukung PAUD nonformal (KB, TPA & 
     Satuan PAUD sejenis)

 Memasukkan komponen PAUD dalam
     manfaat KJP Plus

 Mendorong Angka Partisipasi Murni (APM) 
     PAUD hingga 70% pada 2024

 Mengalokasikan anggaran untuk
     meningkatkan kesejahteraan guru PAUD l
     ewat TKD.

Jaminan Wajib
Belajar 12 Tahun 
& Pengembangan 
Sekolah Kita
Akses pelayanan pendidikan berkualitas bagi 
semua adalah hal mutlak bagi PSI Jakarta. Kartu 
Jakarta Pintar (KJP) Plus harus dilanjutkan 
untuk siswa-siswi dari keluarga tidak mampu 
agar mendapat akses pendidikan.

PSI Jakarta berkomitmen:

 Menjaga alokasi Rp3-4 triliun per tahun
     anggaran untuk melayani 800 ribu siswa tak 
     mampu melalui KJP Plus

 Menggandakan anggaran serta jumlah
     penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 
     (KJMU) untuk mendorong mobilitas vertikal
     keluarga tidak mampu

 Menahan laju angka putus sekolah di bawah 
     0.5% untuk SMA dan 0.1% untuk SMP & SD

 Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM)      
     wajib belajar 12 tahun hingga 90% pada 2024
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 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera 
     mengembangkan BLUD Endowment Fund atau 
     Dana Abadi Pendidikan demi keberlanjutan 
     program pendidikan setiap generasi. 

 Mendorong penyusunan Peraturan Daerah 
     Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga 
     masyarakat dapat menikmati kualitas layanan 
     pendidikan yang sama, baik sekolah negeri
     maupun sekolah swasta.

Sistem zonasi sebagai kebijakan pemerintah 
pusat punya tujuan mulia: memeratakan 
akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh 
anak Indonesia. Namun Jakarta belum siap. Ada 
ratusan sekolah yang rusak ringan, berat dan 
total. Persentase sekolah yang memiliki sarana dan 
prasarana sesuai Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) juga baru mencapai 68.21% (2016).

PSI Jakarta mendorong:

 Alokasi Rp5-6 triliun dalam skema tahun
     jamak untuk merehabilitasi 785 SD, SMP, SMA, 
     SMK, SLB dan PKBM di bawah kewenangan 
     Pemda hingga 2024 agar tidak ada lagi
     sekolah rusak

 Peningkatan sarana & prasarana tiap satuan 
     pendidikan dengan target 85% sekolah
     mencapai standar nasional (akreditasi A)
     pada 2024

Guru Berdaya
PSI Jakarta melihat kompetensi dan kesejahteraan 
guru sangat krusial dalam pembangunan
pendidikan. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya 
Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Guru 
menjadi kunci menghasilkan pembelajar, 
membentuk karakter serta menghidupkan suasana 
senang & nyaman di sekolah.

Untuk memuliakan guru, PSI Jakarta akan:

 Mempertahankan anggaran TKD guru, kepala 
     sekolah dan tenaga pendidik berbasis kinerja

 Mendukung Pemprov DKI Jakarta secara berkala 
     menutup defisit 22.000 tenaga kependidikan 
     lewat penerimaan CPNS

 Menambah pelatihan guru dengan target nilai 
     rata-rata Ujian Kompetensi Guru (UKG) di atas 75 
     pada 2024

 Menambah pelatihan kemampuan pedagogi 
     guru

 Menambah jumlah Guru Pendamping Khusus      
     (GPK) dan pelatihan guru untuk mencipkatan 
     sekolah inklusif dan ramah disabilitas

 Rotasi guru & kepala sekolah demi 
pemerataan 
     kualitas sekolah dengan menempatkan guru 
     terbaik di medan tersulit

 Mendorong pemprov DKI Jakarta untuk mem
     perhatikan dan memenuhi kesejahteraan guru 
     secara wajar terutama guru honorer.

SMK Bertaraf
Global
Masa depan ekonomi Jakarta akan semakin 
bergantung pada penciptaan lapangan kerja 
dengan keterampilan tinggi (high-skilled jobs). 
Merespon tingginya konsumsi rumah tangga 
dalam struktur perekonomian Jakarta, angkatan 
kerja kita harus mampu menghasilkan barang 
dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi (high 
added value).

SMK menjadi ladang utama kita menyemai bakat 
terampil dan mengintegrasikannya dengan
 industri dan sektor jasa.
PSI Jakarta akan:

 Mengintegrasikan pendidikan di 593 SMK 
     dengan rencana pembangunan dan potensi 
     ekonomi Jakarta

 Menekan skill mismatch dengan memperkuat 
     sistem Dual VET: SMK akan menyalurkan 
     bakat-bakat mereka ke dunia industri dan jasa 
     (magang & lapangan kerja) dibantu oleh 
     Kamar Dagang, Rekanan Sosial dan Pemprov 
     DKI Jakarta

 Memperkuat skema teaching factory dan 
     mendorong SMK memperbanyak paten atas 
     produk barang dan jasa

 Mendorong kerjasama SMK dengan industri 
     teknologi dan informasi di bidang riset,
     pelatihan dan penyerapan lulusan berketer
     ampilan tinggi.
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 Penambahan 40 SMK baru untuk memperluas 
     akses pendidikan vokasi

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta  melakukan 
     kerja sama dengan berbagai lembaga sertifikasi 
     profesi untuk seluruh SMK di Jakarta.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta  melakukan 
     kerja sama dengan perusahaan maupun UMKM 
     sebagai mitra magang bagi SMK di Jakarta.

Pendidikan 
Karakter & 
Toleransi
Pembangunan pendidikan di Jakarta belum 
berhasil tanpa penguatan karakter anak-anak. 
Sejatinya, pendidikan adalah jalan bagi bangsa ini 
menghasilkan warga negara yang peduli sesama, 
toleran & setia pada Pancasila & UUD 1945.

Demi tujuan mulia ini, PSI Jakarta mendorong 
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk 
membuat peta jalan (roadmap) pendidikan
karakter & toleransi dengan fokus membangun 
budaya sekolah dan berkolaborasi bersama 
komunitas-komunitas sosial.

Peta jalan tersebut perlu memuat penanaman nilai:

 Toleransi: sekolah membangun budaya
     menghargai perbedaan dan kemajemukan serta 
     sikap moderat

 Nasionalisme: sekolah mendidik anak-anak 
     untuk mencintai bangsa dan negara serta
     menempatkan kepentingan negara di atas 
     kepentingan pribadi & kelompoknya

 Pola berpikir kritis: sekolah mengajarkan siswa 
     untuk berpikir kritis melalui metode pemecahan 
     masalah (problem-solving-education) dari yang      
     sebelumnya metode penghafalan
     (memorization-focused education)

 Pola hidup sehat: sekolah mendorong literasi 
     fisik, literasi makanan & literasi kesehatan.
     Anak-anak perlu mengadopsi pola hidup sehat 
     sejak dini agar mampu memberikan kontribusi 
     optimal pada masyarakat di masa depan

 Antikorupsi: sekolah menjadi teladan dalam 
     menumbuhkan sikap antikorupsi pada anak-
     anak dengan membangun budaya kejujuran 
     dan integritas.
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Jakarta masih punya banyak pekerjaan rumah untuk memastikan kota ini nyaman sebagai tempat 
tinggal dan tempat beraktivitas. Kami memandang konsep kota terintegrasi dan berkelanjutan dengan 

mengedepankan pemulihan keseimbangan ekologis di Jakarta menjadi kunci kebijakan tata ruang & 
wilayah Jakarta ke depan. Harapannya, bencana yang terasa di beberapa tahun terakhir seperti banjir, 

kekeringan, pencemaran air dan udara serta perubahan iklim dapat teratasi. 

Kami juga berkomitmen untuk mendorong belanja publik yang lebih berkualitas untuk membangun 
infrastruktur dasar utamanya bagi masyarakat tidak mampu & kelompok rentan. Masih tingginya ketim-

pangan ekonomi membuat intervensi pemerintah mutlak dalam penyediaan perumahan rakyat, akses air 
bersih dan sanitasi.

Jakarta
Berorientasi Transit
 

Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau 
Transit Oriented Development (TOD) adalah 
konsep pengembangan kawasan yang berpusat 
pada simpul angkutan massal dengan tiga (3) 
strategi kebijakan: (a) integrasi antarjaringan 
angkutan massal (Angkot, BRT,KRL, LRT & MRT), 
(b) integrasi jaringan angkutan massal dengan 
moda transportasi tidak bermotor (pejalan kaki &
pesepeda) dan (c) pengembangan kawasan
campuran berkepadatan tinggi melalui
pemanfaatan ruang permukaan tanah, ruang 
layang & bawah tanah.

Dengan TOD, kita ingin memfasilitasi mobilitas
antarkawasan & antarkota dengan
mengintegrasikan sistem angkutan massal dan 
kawasan permukiman, sentra bisnis serta pusat 
kegiatan masyarakat lainnya agar tercipta kota 
yang efisien.

Kita juga ingin mengurangi waktu tempuh
perjalanan & biaya transportasi dengan tujuan 
besar mengurangi kemacetan & meningkatkan 
produktivitas serta kualitas hidup masyarakat. Inilah 
salah satu esensi livable city di mana
infrastruktur kota menunjang hubungan sosial & 
aktivitas ekonomi masyarakat secara optimal.

Peraturan Presiden (Perpres) No.60 tahun 2020 
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 
Jabodetabek-punjur menjadi dasar hukum yang 
lebih kuat bagi Jakarta untuk 
mengimplementasikan TOD. Selain itu sejumlah 
Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur 
(Pergub) DKI Jakarta juga selaras dengan visi 
Presiden tersebut.

Baik Perpres, Perda maupun Pergub telah
merencanakan sejumlah kawasan TOD agar 
segera dikembangkan di Jakarta. PSI Jakarta siap 
mendukung dan mengawal pembangunan:

 TOD Blok M
 TOD Fatmawati
 TOD Lebak Bulus
 TOD Dukuh Atas
 TOD Istora Senayan
 TOD Cawang
 TOD Cipete
 TOD Grogol
 TOD Jakarta Kota
 TOD Kampung Rambutan
 TOD Pasar Senen
 TOD Rawa Buaya
 TOD Tanjung Priok
 TOD Tanah Abang

PSI Jakarta juga akan mempertimbangkan 
rencana konsep TOD di lintasan MRT, KRL dan 
LRT lain yang nantinya diusulkan oleh Pemprov 
DKI Jakarta.
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Angkutan Massal 
Terintegrasi & 
Jalur Pendukung
PSI Jakarta mendukung penuh penyediaan layanan 
transportasi massal yang aman, nyaman dan 
terjangkau bagi seluruh warga Jakarta. Kami juga 
memberikan dukungan politik penuh agar 
Pemprov DKI Jakarta bisa ikut mengakselerasi 
pembangunan berbagai moda transportasi massal 
yang sedang dibangun bersama pemerintah pusat 
dan swasta.

Moda Raya Terpadu (MRT)
PSI Jakarta memberikan dukungan serta 
mengawal pembangunan Moda Raya Terpadu 
(MRT):

 North South Line (fase 2A) dari Stasiun Bundaran      
     HI hingga Stasiun Kota yang terdiri dari tujuh (7) 
     stasiun dan ditargetkan rampung 2024: 
     Thamrin ▶ Monas  ▶ Harmoni  ▶ Sawah Besar  ▶ 
     Mangga Besar  ▶ Glodok  ▶ Kota

 North South Line (fase 2B) dari Stasiun Kota 
     hingga Stasiun Ancol Barat yang terdiri dari tiga 
     (3) stasiun dan ditargetkan rampung 2027: 
     Mangga Dua  ▶  Ancol  ▶ Ancol Barat

 East West Line Inner Jakarta (fase 3) dari
     Stasiun Kalideres hingga Stasiun Ujung Menteng 
     yang terdiri dari 22 stasiun.

Lintas Rel Terpadu (LRT)
Untuk Lintas Rel Terpadu (LRT), PSI Jakarta 
memberikan dukungan serta mengawal 
pembangunan lintasan yang melewati wilayah 
Jakarta, yaitu:

 Rute Cibubur-Cawang yang terdiri dari lima (5) 
     stasiun: Harjamukti  ▶ Ciracas  ▶ Kampung 
     Rambutan  ▶ Taman Mini  ▶ Cawang

 Rute Cawang-Dukuh Atas yang terdiri dari tujuh 
     (7) stasiun: Cawang  ▶ Cikoko  ▶ Ciliwung  ▶ 
     Pancoran  ▶ Kuningan  ▶ Rasuna Said  ▶ Setiabudi  
     ▶ Dukuh Atas.

Kereta Elevated Loopline/ Circular Line
Dalam RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, Pemprov 
DKI Jakarta berencana mengembangkan Kereta 
Jalur Lingkar secara melayang (elevated) yang 
terintegrasi dengan dua jalur kereta 
commuterline yaitu barat dan timur. 
Pembangunan jalur secara melayang dilakukan 
karena pada rute yang direncanakan masih 
terdapat beberapa lokasi perlintasan sebidang 
antara rel kereta api dan jalan raya.

Jalur kereta layang ini akan dibangun di atas jalur 
eksisting commuterline untuk meningkatkan 
jumlah penumpang KRL menjadi 2 juta orang/
hari. 

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional 
dalam Perpres No.58 tahun 2017, PSI Jakarta siap 
mendukung implementasi pembangunan 
infrastruktur angkutan massal ini. PSI Jakarta 
akan:

 Mendukung Penyertaan Modal Daerah (PMD) 
     untuk merealisasikan Kereta Jalur Lingkar 
     melayang

 Mengawasi pembangunan shortcut dari
     Stasiun Pondok Jati ke Stasiun Manggarai

 Mengawasi program integrasi Kereta Jalur 
     Lingkar melayang dengan moda transportasi 
     umum lainnya.
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Bus Rapid Transit (BRT)
TransJakarta merupakan sistem Bus Rapid 
Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara & 
Selatan dengan lintasan terpanjang di dunia 
yaitu 251,2 km. Kita patut bangga melihat 
TransJakarta mencatatkan kenaikan prestasi dari 
waktu ke waktu. Jumlah penumpang 
TransJakarta meningkat dari 144,72 juta (2017) 
menjadi 188,9 juta (2018) dan kembali naik 40% 
menjadi 264,4 juta atau sekitar 720 ribu 
penumpang per hari (2019).

Melalui integrasi moda Jak Lingko, armada 
Transjakarta juga semakin meningkat dengan 3.865 
unit bus dan 1.723 unit Mikrotrans. PSI Jakarta 
mendukung penuh target TransJakarta ke depan 
untuk bisa melayani 1 juta penumpang/hari demi 
mengurangi kemacetan di Jakarta.

Namun analisis Badan Pemeriksaan Keuangan 
tahun 2019 menunjukkan masih perlunya
beberapa perbaikan, seperti:  pengembangan 
jaringan angkutan umum BRT dan angkutan 
pengumpan di DKI Jakarta yang masih belum 
didasarkan pada pergerakan masyarakat dan 
rencana tata ruang; penataan trayek-trayek yang 
berhimpitan baik di rute angkutan regular
maupun dengan koridor BRT belum optimal; dan, 
pembukaan rute baru untuk Angkutan
Pengumpan (Feeder) yang tidak didasarkan pada 
analisis kebutuhan.

Oleh karena itu, PSI Jakarta akan:

 Mendukung alokasi anggaran subsidi BRT agar 
     harga tiket tetap terjangkau masyarakat

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     mengembangkan jaringan BRT sesuai dengan 
     pergerakan masyarakat dan tata ruang sehingga 
     mampu meningkatkan pengguna BRT dan
     mengurangi kemaceta seperti: pembangunan 
     koridor 14 & 15 TransJakarta

 Mendorong penataan trayek yang      
     berhimpitan dan prioritasisasi trayek 
     berdasarkan kebutuhan dari masyarakat

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk
     mengakselerasi integrasi BRT dengan moda
     angkutan massal berbasis rel

 Melakukan peremajaan armada khususnya
     armada non-merk Eropa

 Mendorong penyediaan halte tanpa JPO
     (menggunakan pelican crossing) di titik-titik
     tertentu seperti di Halte Bunderan HI, Bank
     Indonesia dan Tosari.

 Mendorong integrasi bus metromini, kopaja, 
     dan sebagian KWK dalam sistem Jaklingko 
     dan Transjakarta untuk memperbanyak 
     pilihan jalur untuk penumpang.

Integrasi Antarmoda
Pembangunan infrastruktur angkutan massal 
be lum cukup tanpa desain kebijakan integrasi 
antarmoda. Tujuan integrasi adalah menciptakan 
kemudahan mobilitas penumpang dari satu 
moda ke moda lainnya.

KRL, BRT, MRT & LRT bisa secara optimal
mendorong lebih banyak warga menggunakan 
angkutan massal serta mengurangi kemacetan 
jika warga dimudahkan dalam mengakses moda
transportasi tersebut.

Integrasi yang dimaksud mencakup jaringan, 
jadwal, tiket (single ticketing) serta sarana 
prasarana seperti jalur pedestrian & pesepeda, 
park and ride, taman kota, halte, JPO, elevator 
dan
fasilitas pendukung lainnya.

Jak Lingko telah memulai integrasi dengan baik, 
namun peta jalan (roadmap) integrasi 
antarmoda di Jakarta masih jauh dari harapan 
jika dilihat dari gambar besar Transit Oriented 
Development (TOD). Untuk mengoptimalkan 
integrasi antarmoda, PSI Jakarta akan:

 Mengawasi kinerja PT. MITJ menata 72 stasiun 
     di Jakarta

 Mendorong alokasi anggaran untuk
     merevitalisasi jalur pedestrian & pesepeda 
     yang terkoneksi dengan angkutan massal

Mendorong penyediaan park and ride di
     stasiun-stasiun yang strategis
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Mendorong alokasi anggaran pembangunan 
     ramp dan elevator untuk memudahkan
     aksesibilitas kelompok rentan terhadap
     angkutan massal

 Mendorong wayfinding & sarana peneduhan 
      di jalur pedestrian dalam peta jalan integrasi 
     antarmoda.

Kita harus mengubah mindset. Trotoar atau jalur 
pedestrian bukanlah ruang utama untuk
berdagang atau sekadar tempat menaikkan dan 
menurunkan penumpang. Trotoar adalah ruang 
interaksi sosial yang lebih padu di mana setiap
manusia yang berada di atasnya ikut mewujudkan 
kota yang lebih aman, nyaman dan bergairah.

Bahkan, trotoar adalah komponen penting yang
harusnya menjadi kunci dalam desain tata ruang 
kota berorientasi manusia (people-centered 
urban design). Dalam semangat TOD dan 
integrasi antarmoda, trotoar juga menjadi urat nadi 
keamanan, kemudahan dan kenyamanan pejalan 
kaki di Jakarta.

Selain trotoar, kita juga perlu lebih serius 
membangun jalur sepeda. Kita ingin terus 
mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan 
emisi CO2 di Jakarta. Di banyak kota maju dunia, 
pesepeda semakin dimuliakan dengan berbagai 
sarana prasarana publik serta insentif ekonomi.

PSI Jakarta memandang jalur pedestrian & 
pesepeda harus menjadi prioritas dalam desain tata 
ruang & wilayah Jakarta ke depan. Kedua fasilitas ini 
merupakan bentuk keadilan ruang bagi kelompok 
rentan. Kami akan:

 Mendorong alokasi anggaran yang lebih besar      
     untuk pembangunan trotoar & jalur sepeda

 Mendorong desain jalur bersama bagi pedestrian 
     & pesepeda terpisah dari badan jalan

 Mendorong SKPD terkait untuk memastikan
     lebar trotoar minimal 5 meter sesuai pedoman 
     teknis fasilitas pejalan kaki Kementerian
     Pekerjaan Umum

Mendorong insentif ekonomi berupa parkir
     prioritas dan gratis bagi pesepeda di stasiun, 
     terminal & pusat perbelanjaan serta pusat 
     kegiatan masyarakat lainnya.

Pengembangan
Kawasan Campuran 
Berkepadatan Tinggi
Dalam pengembangan Kawasan Berorientasi 
Transit (TOD), PSI Jakarta mendukung penuh 
pengembangan kawasan campuran di pusat-
pusat TOD dengan intensitas tinggi.  Karena
melihat juga keterbatasan lahan di Jakarta, 
sehingga banyak keluarga muda yang harus 
tinggal jauh dari pusat kota. Diharapkan nantinya 
di kawasan campuran di TOD ini dapat menjadi 
solusi tersebut.

Kawasan sekitar pusat TOD dengan radius 
350-700meter harus dibangun dengan
peruntukan campuran seperti permukiman dan 
fasilitas pendukung lainnya, dengan konsep 
pembangunan vertikal (intensitas sedang hingga 
tinggi). Di dalam kawasan campuran nantinya 
juga diwajibkan pembangunan rumah susun 
terjangkau.

Selain pembangunan kawasan campuran, 
Kawasan Berorientasi Transit juga dibuat untuk 
memanfaatkan ruang layang dan ruang bawah 
tanah. Seperti TOD di Singapore, dimana
sepanjang terowongan dari stasiun dapat
terhubung dengan gedung sekitar dan di
sepanjang koridor terowongan dapat digunakan 
sebagai tempat usaha seperti toko atau mini 
swalayan. 

Melihat pentingnya Kawasan Campuran
Berkepadatan Tinggi ini, maka kami akan:

 Mengawasi revisi Perda RTRW (Rencana Tata 
     Ruang Wilayah) dan Perda RDTR (Rencana 
     Detail Tata Ruang) sebagai payung dari
     Kawasan Berorientasi Transit yang
     mengedepankan kawasan campuran
     berkepadatan tinggi

 Mendorong pembangunan rumah susun 
     terjangkau di Kawasan Berorientasi Transit 
     untuk keluarga muda dan masyarat
     berpenghasilan rendah

 Mendorong pemberian insentif bagi pihak      
     swasta yang berkontribusi untuk
     pembangunan Kawasan Berorientasi Transit 
     dengan skema yang adil untuk mendukung 
     terwujudnya kawasan campuran
     berkepadatan tinggi 

 Mendorong penataan ruang bawah tanah dan 
     layang yang dapat mengakomodasi UMKM 
     dan kegiatan usaha menengah-bawah.



Platform PSI JAKARTA 2019-2024  33

Perumahan Rakyat
 
 
Sesuai UU No.1/2011 dan UU No.20/2011, Negara 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman serta rumah 
susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh
pemerintah.

Artinya, pemerintah bertanggung jawab 
menyediakan hunian layak bagi semua orang 
(adequate shelter for all) yang sehat, aman, 
terjamin, mudah diakses dan terjangkau dengan 
sarana dan prasarana pendukungnya.

Persoalan perumahan & permukiman di DKI 
Jakarta didominasi lima (5) hal, yaitu ketersediaan 
lahan, pembiayaan, Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH), kekumuhan dan kekurangan hunian
(backlog).

Data BPS (2019) menyebutkan 47.12% rumah
tangga di DKI tinggal di hunian milik sendiri, 36.36% 
menyewa/mengontrak hunian, 15.38% tinggal di 
hunian bebas sewa dan sisanya tinggal di rumah 
dinas serta lainnya.

PSI Jakarta memandang ada dua masalah 
terpisah dalam kebijakan perumahan rakyat. 
Pertama, memfasilitasi seluruh masyarakat agar 
bisa tinggal di hunian yang layak sesuai standar 
nasional. Kedua, meningkatkan rasio kepemilikan 
hunian. Bagi kami, masalah pertama lebih urgen 
untuk segera diselesaikan mengingat kualitas 
hunian yang baik berdampak multi-sektoral pada 
kualitas hidup masyarakat seperti kesehatan,
pendidikan dan ekonomi.

Kami berpendapat Program DP 0 yang
dibanggakan Gubernur sedari awal tidak 
menjawab persoalan pertama tadi. Program 
tersebut manis di atas kertas namun 
implementasinya lambat dan tidak didasari 
pertimbangan prioritas pembangunan nasional 
dan daerah.

Oleh karena itu, PSI Jakarta menilai perlu ada 
solusi yang lebih holistik. Jakarta bisa 
membentuk badan perumahan publik dengan 
bentuk BLUD/BUMD yang berfungsi seperti 
Housing & Development Board (HDB) di 
Singapura. Badan tersebut bertanggung jawab 
atas pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan rusun & apartemen publik. Oleh 
karena itu, mazhab penyediaan hunian di DKI 
Jakarta adalah estate management.

Untuk masyarakat berpenghasilan Rp4 juta ke 
bawah (MBR), warga yang terdampak relokasi 
normalisasi sungai dan program pemerintah 
lainnya serta refungsi RTH, PSI Jakarta akan:

 Memprioritaskan anggaran pembangunan 
     50.000 unit hunian rumah susun sederhana 
     sewa (rusunawa) baru 

 Menjamin anggaran subsidi sewa rusunawa 
     agar setiap rumah tangga hanya membayar 
     biaya kebersihan & pemeliharaan sebesar 
     Rp150-450 ribu per bulan

 Mendorong skema superblock agar warga di      
     rusunawa mendapat akses lapangan kerja, 
     pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang
     terjangkau

 Mengintegrasikan rusunawa dengan Bus 
     Transjakarta dan moda angkutan massal 
     lainnya

 Mendorong pemindahan warga ke bangunan      
     vertikal layak huni di lokasi-lokasi padat 
     penduduk melalui skema konsolidasi lahan.
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Untuk warga dengan penghasilan Rp4-8.99 juta 
per bulan (aspiring middle class), 
PSI Jakarta akan:

 Mendorong pembangunan apartemen sewa 
     murah di pusat kota

 Mengintegrasikan apartemen sewa murah 
     dengan pasar tradisional, sekolah, Gelanggang 
     Olahraga (GOR) dan terminal.

Pemprov DKI Jakarta bisa mendorong 
kepemilikan hunian vertikal dengan harga 
terjangkau untuk warga dengan penghasilan 
Rp 9-15 juta per bulan. PSI Jakarta akan:

 Mendorong skema Kerjasama Pemerintah 
     Daerah dan Badan Usaha (KPDBU/PPP) untuk 
     membangun apartemen publik dengan harga 
     terjangkau 

 Mendorong insentif bagi swasta untuk
     membangun apartemen-apartemen publik.

Untuk warga dengan penghasilan lebih dari 
Rp15 juta per bulan, penyediaan hunian 
diserahkan pada mekanisme pasar.

Air Bersih Untuk 
Semua
PSI Jakarta tegas menyatakan bahwa air bersih
adalah hak dasar warga negara. Namun, di kota 
pusat pemerintahan dan perekonomian ini, masih 
banyak warga yang belum memiliki akses air bersih.

Kebutuhan air Jakarta sangat tinggi dan 
diproyeksikan akan terus meningkat. Pasokan air 
baku di DKI dihasilkan oleh Waduk Jatiluhur (81%), 
PDAM Tangerang (15%) dan sumber air lokal (4%). 
Ketersediaan (supply) air bersih PDAM saat ini baru 
mencapai sekitar 19.800 liter/detik padahal
kebutuhan mencapai 27.442 liter/detik.

Dari pasokan air tersebut, baru 59.4% warga DKI 
yang memiliki akses air bersih dari pipa PDAM
sementara 40.6% belum terlayani sehingga
menggunakan air tanah. Hal ini disebabkan
lambatnya pembangunan pipa air (pipanisasi). 
Cakupan pipa air PDAM dari 1997-2017 hanya 
bertambah sekitar 14.7% dari 44.5% menjadi 59.4%. 

Maraknya eksploitasi air tanah menyebabkan 
penurunan muka tanah (land subsidence) 7-13 cm 
per tahun yang mengakibatkan banjir air 
pasang laut (rob) dan mengancam kelangsungan 
hidup masyarakat di daerah pesisir Jakarta. Selain 
itu, puluhan ribu rumah tangga berpenghasilan 
rendah (MBR) di Jakarta Utara dan Barat masih
harus membeli air bersih secara eceran yang 
harganya berkali-kali lipat dari harga air PAM.
Mari kita ciptakan keadilan air! PSI Jakarta akan:

 Mendukung alokasi anggaran untuk 
     penyediaan air bersih bagi masyarakat 
     berpenghasilan rendah (MBR)

 Mendorong percepatan pipanisasi air bersih
     serta pemasangan pipa PAM gratis untuk 
     warga tidak mampu dengan target 100% pipa
     terpasang pada 2030

Menjaga anggaran subsidi pembayaran air pe
     langgan PAM yang tidak mampu dan rusun 
     milik pemerintah

 Mendukung anggaran untuk penambahan 
     dan optimalisasi Brackish Water Reverse 
     Osmosis (BWRO) dan Sea Water Reverse 
     Osmosis (SWRO)

 Mendukung program rain water harvesting di 
     RPTRA (Taman Pendongkelan, Kalijodo, dsb)

 Mendorong kerjasama water recharge di 
     wilayah hulu antara Pemprov DKI Jakarta & 
     Pemprov Jawa Barat

 Mengawal optimalisasi waduk-waduk di      
     Jakarta sebagai sumber air baku termasuk 
     Waduk Daan Mogot yang baru dibangun

 Mendorong program jangka panjang 
     desalinasi air laut sebagai sumber air baku baru 
     untuk mengimbangi suplai air curah dari luar 
     Jakarta.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan 
     prioritas anggaran untuk merestrukturisasi 
     stakeholder penyediaan air bersih (PAM Jaya 
     & PAL Jaya) untuk penguatan strategis struktur 
     organisasi dan perbaikan tata kelola 
     perusahaan.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     memberikan disinsentif kepada rumah tangga, 
     industri, dan gedung-gedung perkantoran 
     yang telah memiliki akses pipa air bersih tetapi 
     masih menggunakan air bawah tanah.
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Sampah, Sanitasi 
& Pengolahan 
Air Limbah
Tahun 2020, Jakarta diperkirakan menghasilkan 
7600 ton sampah/hari. Dengan kata lain, setiap 
warga DKI menghasilkan sekitar 0.7 kg sampah/
hari. Angka ini akan terus meningkat hingga 
2024 akibat penambahan jumlah penduduk & 
meningkatnya aktivitas ekonomi.

Celakanya, kebijakan pengelolaan sampah selama 
ini masih menerapkan pola kumpul-angkut-buang. 
Strategi pengurangan sampah dari sumber (rumah 
tangga & non-rumah tangga) tidak jelas, kewajiban 
pemilahan sampah tidak dilaksanakan, jumlah 
daya tampung TPS tidak meningkat, skema daur 
ulang materi di bank sampah jauh dari optimal dan 
daur ulang energi dari sampah belum dilakukan. 
Jakarta bergantung sepenuhnya pada TPST 
Bantar Gebang yang akan overloaded pada 2021 
sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

PSI Jakarta memandang kebijakan pengelolaan 
sampah perlu mengadopsi pola Integrated 
Solid Waste Management (ISWM) untuk 
mengoptimalkan kesehatan masyarakat dan 
kelestarian lingkungan. Dari ISWM kita bisa menarik 
dua prinsip besar.

Pertama, kebijakan harus mengikuti hirarki 
pengelolaan sampah di mana prioritas utama 
adalah fase pengurangan atau pencegahan 
sampah dari sumber. Selanjutnya adalah pemilahan 
sampah sehingga material yang masih baik bisa 
digunakan ulang melalui bank sampah. Material 
yang tidak bisa digunakan ulang lalu diangkut dan 
diproses di TPS3R menjadi kompos. Sisa material 
yang tidak bisa didaur ulang idealnya dibawa ke 
fasilitas waste to energy untuk menghasilkan 
listrik. Barulah residu dan sisa sampah lainnya 
dibawa ke TPA. Saat ini, berdasarkan analisis BPK, 
Pemprov DKI Jakarta belum memiliki Rencana 
Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) sebagai dasar 
kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta. Sebagai 
dampaknya, tidak ada payung kebijakan yang jelas 
dalam pengelolaan sampah di Jakarta.

Kedua, untuk menggeser paradigma kumpul-
angkut-buang, kebijakan harus mengadopsi 
prinsip ekonomi sirkular. Kita bisa menggali nilai 
maksimum dari sumber daya yang ada selama 
mungkin dan meregenerasi produk pada setiap 
akhir umur layanan.

Untuk mengoptimalkan kebijakan pengelolaan 
sampah, PSI Jakarta akan:

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta membuat 
     dan mengesahkan RIPS sebagai peta jalan 
     (roadmap) pengelolaan sampah mengikuti 
     prinsip ISWM dan ekonomi sirkular

 Mendukung penguatan kerjasama BUMD & 
     swasta dalam pengelolaan sampah

 Mengawasi penegakkan Pergub No.142 tahun 
     2019 tentang pelarangan kantong plastik sekali 
     pakai

 Mendukung alokasi anggaran pembangunan 
     empat (4) Intermediate Treatment Facility 
     (ITF) untuk memproses sampah menjadi listrik 
     atau barang lainnya dengan target mengurangi 
     sampah ke TPA (landfill) minimal 80% pada 
     2024

 Mendorong pengelolaan sampah 
     menggunakan maggot di tiap kelurahan agar 
     sampah bisa diproses dengan cara alami dan 
     mampu menghasilkan keuntungan.

 Mendukung alokasi anggaran untuk memberi 
     insentif bagi bank sampah yang dikelola 
     masyarakat

 Mendorong peningkatan kapasitas dan 
     modernisasi TPS3R di seluruh wilayah Jakarta

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     melibatkan Jakarta Smart City agar eksekusi 
     hirarki pengelolaan sampah dari sumber 
     hingga TPA bisa dimonitor dan dievaluasi 
     melalui aplikasi digital.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta 
     mempercepat penyediaan lahan terkait 
     pengadaan TPS (Tempat Pembuangan 
     Sampah) 3R (Reduce, Reuse, and Recycle) 
     (2 TPS 3R pada tiap kecamatan) sesuai dengan 
     target pada Perda No. 4 Tahun 2019 dan 
     Kegiatan Strategis Daerah.
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Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 
PSI Jakarta mendukung program Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM). Namun, untuk 
mengubah perilaku higiene dan sanitasi, pemerintah 
harus menyediakan infrastruktur dasar yang 
diperlukan oleh masyarakat.

Minimnya jumlah Instalasi Pengolahan Air LImbah 
(IPAL) dan masih banyaknya warga yang tidak 
memiliki septic tank menyebabkan mayoritas limbah 
cair rumah tangga dan domestik dialirkan ke sungai 
dan mencemari lingkungan.

PSI Jakarta akan:

 Mendukung anggaran untuk penambahan 
     pembangunan IPAL komunal

Perubahan Iklim & 
Pengendalian Banjir
Perubahan iklim adalah ancaman nyata. Warga 
Jakarta sebagai bagian dari warga dunia, ikut 
berkontribusi menaikkan temperatur bumi lewat 
aktivitas sehari-hari.

Listrik yang kita nikmati mayoritas merupakan 
hasil pemrosesan bahan bakar fosil seperti batu 
bara, minyak bumi dan gas alam. Kendaraan 
pribadi & kendaraan umum yang kita gunakan juga 
digerakkan dengan energi fosil. Ketidakmampuan 
kita mengelola sampah meningkatkan timbulan 
sampah di TPA yang juga menghasilkan gas 
metana. Selain itu, kegagalan kita menjaga 
kelestarian ekosistem di darat maupun di laut juga 
mempercepat laju perubahan iklim.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     mengadakan septic tank komunal untuk 
     masyarakat

 Mendukung akselerasi program Jakarta 
     Sewerage System (JSS) sebagai sistem 
     pengolahan limbah air domestik terpusat 
     di 15 zona

 Mengawal kerjasama Pemprov DKI Jakarta 
     dengan Pemerintah Pusat & Swasta dalam 
     pembangunan JSS

 Mendorong program daur ulang air dari JSS 
     menjadi sumber air bersih bagi warga.

Akibatnya sudah kita rasakan. Kenaikan suhu 
udara secara global membuat es di wilayah 
kutub mencair sehingga permukaan laut ikut 
naik. Wilayah pesisir Jakarta yang sebenarnya 
sudah berada di bawah permukaan laut, 
diperparah dengan land subsidence, harus 
mengalami banjir rob. BMKG menyebutkan 
banjir di DKI Jakarta pada tahun 2015 dan 2017 
lebih disebabkan curah hujan yang ekstrem 
yang juga disebabkan perubahan iklim.

Dalam Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen 
untuk menahan laju kenaikan temperatur 
rata-rata global di bawah 2°Celsius dari 
angka sebelum masa Revolusi Industri serta 
membatasi perubahan temperatur hingga 
setidaknya 1.5° Celsius.

PSI Jakarta memahami Pemprov DKI Jakarta 
memiliki keterbatasan wewenang dan anggaran 
untuk ikut menyukseskan target ini. Namun, kita 
bisa maksimalkan sejumlah upaya agar Jakarta 
bisa memberikan sumbangsih yang lebih besar 
bagi kelangsungan planet bumi. 
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PSI Jakarta akan:

 Mendukung dan mengawasi implementasi 
     insentif Pajak Bea Nama Kendaraan Bermotor 
     (BBN-KB) untuk kendaraan bermotor listrik 
     berbasis baterai dalam Peraturan Gubernur No.3 
     tahun 2020 

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     memperbanyak uji emisi kendaraan bermotor 
     dan menegakkan Pergub No. 66 Tahun 2020 agar 
     kualitas udara di Jakarta bisa lebih baik.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera 
     menyelesaikan peta jalan (roadmap) 
     pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
     (PLTS) di Jakarta

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     mengakselerasi pemasangan panel surya di 
     gedung dan fasilitas milik daerah

 Mendesak Pemprov DKI Jakarta mempercepat 
     reformasi pengelolaan sampah untuk mengurangi 
     pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang 

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta bekerjasama 
     dengan PLN untuk menambah jumlah Stasiun 
     Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk 
     kendaraan listrik di Jakarta

 Mendukung alokasi anggaran untuk mengganti 
     ribuan lampu penerangan jalan umum ke 
     jenis lampu LED smart system agar mengurangi 
     konsumsi listrik

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     membuat kebijakan green architecture 
     untuk perkantoran, apartemen, dan 
     bangunan gedung lainnya guna 
     mengurangi penggunaan energi dan air 
     secara masif.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     menambah Ruang Terbuka Hijau agar 
     dapat memenuhi standar yaitu 30% dari 
     luas kota

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta 
     menegosiasikan kompensasi kepada 
     Pemprov Jabar atas emisi yang 
     dihasilkan dari PLTU yang berada di wilayah 
     bersebelahan dengan Jakarta.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta 
     memprioritaskan mekanisme pemindahan 
     penduduk ke rusun-rusun milik Pemprov 
     DKI Jakarta khususnya terhadap kelompok 
     rentan yang terancam dengan perubahan 
     iklim seperti penduduk di bantaran sungai, 
     dan di kawasan pesisir.

 Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk 
     membuat rencana aksi untuk memitigasi 
     perubahan iklim dan adaptasinya, 
     mengingat Jakarta berpotensi untuk 
     tenggelam karena perubahan iklim.

PSI Jakarta memandang banjir bukanlah 
bencana alam, banjir adalah bencana 
yang disebabkan oleh perilaku manusia. 
Ketidakmampuan kita selama ini mendesain 
tata ruang yang memerhatikan kelestarian 
lingkungan serta lemahnya penegakkan 
hukum menyebabkan Jakarta mengalami 
banjir setiap tahunnya.

Banjir di musim penghujan, yang terparah di 
bulan Januari & Februari, sering menyebabkan 
korban jiwa.  Puluhan hingga ratusan ribu 
warga juga terpaksa mengungsi. Kerugian 
material ditaksir mencapai triliunan rupiah 
baik dari kerusakan properti milik warga 
maupun infrastruktur fisik yang dibangun 
pemerintah. Industri dan ritel juga terdampak, 
banjir menyebabkan aktivitas produksi, 
distribusi dan konsumsi terhenti di banyak 
wilayah sehingga menghilangkan potensi 
ekonomi yang besar.

PSI Jakarta memahami ada dua penyebab 
internal banjir tahunan di Jakarta. Pertama 
adalah alih fungsi lahan wilayah resapan air 
dan hutan kota secara besar-besaran selama 
30 tahun terakhir. Ruang terbuka hijau dan 
biru ini disulap menjadi real estate, mall, 
apartemen, hotel dan bangunan lainnya. Hal 
ini menyebabkan air hujan tidak mampu 
secara alami terserap ke dalam tanah karena 
tertutup aspal dan beton. 

Kedua, terkait dengan letak geografis Jakarta 
sebagai delta city atau kota yang berada di 
muara sungai dan sebagian wilayahnya berada 
di bawah permukaan laut. Masifnya migrasi 
penduduk ke Jakarta akibat urbanisasi, 
membuat sebagian masyarakat membangun 
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permukiman di kawasan sempadan, bantaran 
dan bahkan di daerah aliran sungai (DAS). Hal ini 
menyebabkan berkurangnya kapasitas 13 sungai 
yang mengaliri Jakarta untuk menampung air.

Selain dua faktor tadi, Jakarta juga mengalami 
banjir air laut pasang (rob) yang disebabkan oleh 
penurunan muka tanah (land subsidence). Hal 
ini terjadi akibat eksploitasi air tanah berlebihan. 
Sejumlah wilayah di utara Jakarta yang memang 
berada di bawah permukaan laut, semakin sering 
terkena banjir rob akibat land subsidence ini.

Bencana banjir tak sepenuhnya salah Jakarta di 
hilir. Alih fungsi lahan dari resapan air dan hutan 
menjadi lahan pertanian dan area wisata juga terjadi 
di wilayah hulu. Air yang harusnya lebih banyak 
terserap di hulu, akhirnya meluber ke sungai dan 
membawa debit air yang lebih tinggi ke wilayah hilir.

Melihat kompleksitas strategi 
pengendalian banjir, PSI Jakarta akan:

 Mendukung alokasi anggaran belanja lahan untuk 
     penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan 
     Ruang Terbuka Biru (RTB) 

 Mendukung revisi RTRW dan RDTR untuk 
     menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 
     30% dari wilayah kota sesuai UU No.26 tahun 2007 
     dan menambah Ruang Terbuka Biru (RTB) melalui      
     revitalisasi dan pembangunan waduk, situ, serta 
     embung

 Mendorong kelanjutan normalisasi fungsi 
     sungai dan penyediaan rumah susun serta 
     bantuan sosial bagi warga terdampak

 Mendukung alokasi dana hibah bagi Pemda 
     di sekitar Jakarta untuk memulihkan daerah 
     resapan air dan normalisasi sungai

 Mendorong penambahan kapasitas serta 
     otomatisasi pompa-pompa air

 Mendukung alokasi anggaran untuk 
     menambah biopori dan sumur resapan

 Mendesak Pemprov DKI Jakarta 
     menegakkan Perda serta memberi sanksi 
     berat untuk kasus pelanggaran tata ruang

Mendukung dan mengawasi pembangunan 
tanggul laut di sepanjang pantai utara Jakarta 
untuk mengurangi banjir rob.
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