BAB I
PENDAHULUAN
1.1. UMUM
Dokumen Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Propinsi DKI
Jakarta adalah dokumen kerja Gubernur Propinsi DKI Jakarta untuk masa
kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam
masa
lima
tahun
tersebut,
Gubernur
berkewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dokumen
Perencanaan ini di hadapan DPRD.
Kepemimpinan dan pelaksanaan tugas seorang Gubernur Propinsi
DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan memerlukan persetujuan DPRD.
Dan Sesuai PP No. 108 tahun 2000, pada periode tertentu (tahunan atau
lima tahunan) apa yang telah dilaksanakan akan dievaluasi, sehingga
seorang Gubernur dapat dinilai berhasil atau tidak oleh DPRD. Evaluasi ini
penting agar Pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis,
komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah
mendasar yang dihadapai Propinsi DKI Jakarta.
Dokumen Renstrada ini bersifat jangka pendek dan menengah
namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, sehingga rumusan
visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Propinsi DKI Jakarta untuk lima
tahun mendatang menjadi sangat penting dan strategis.
Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan diatas perlu
didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam
program-program pembangunan diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang
mendukung masing-masing program tersebut.
Strategi pembangunan Propinsi DKI Jakarta disusun dan disesuaikan
dengan setiap bidang di dalam Propeda Propinsi DKI Jakarta yang memiliki
8 bidang pembangunan yaitu:
1. Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa;
2. Pemerintahan;
3. Ekonomi;
4. Pendidikan dan Kesehatan;
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5. Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
6. Sosial dan Budaya;
7. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
8. Sarana dan Prasarana Kota.
Dokumen Renstrada memuat program-program strategis yang dibuat
berdasarkan strategi setiap bidang. Program-program strategis ditentukan
semata-mata oleh strategi dimana program itu dimasukkan dan tidak
dipengaruhi oleh anggaran dibidang tersebut. Hal ini disebabkan karena
sebuah program disebut strategis tidak ditentukan oleh kebutuhan anggaran
yang besar, tetapi lebih ditentukan karena nilai strategis program tersebut
menurut kajian manajemen strategik, seperti melalui analisis SWOT.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENSTRADA
Tujuan dan sasaran penyusunan Renstrada adalah tersedianya
suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya
konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah
kebijaksaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang
sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian ini dapat dijadikan
acuan dan pegangan Gubernur Propinsi DKI Jakarta dan seluruh
penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan.

1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENSTRADA
Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
yang mulai diberlakukan pada tahun 2001 menghendaki arah dan tujuan
kebijakan pembangunan daerah lebih banyak diletakkan pada kewenangan
dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya. Adanya
pendelegasian tugas dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dari
pusat ke daerah, secara inheren juga akan diikuti dengan pengaturan
dalam aspek pembiayaannya. Sehingga seringkali muncul istilah yang
dikenal sebagai hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yang
pelaksanaannya diatur oleh UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan akan sangat
ditentukan dan dipengaruhi oleh proporsi tingkat pendelegasian tugas dan
kewenangan pemerintahan dari pusat kepada daerah.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah
sebagai penyelenggara pemerintahan memegang peranan penting dalam
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melaksanakan pembangunan bagi kepentingan rakyatnya. Untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjalankan
fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab,
perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Landasan hukum
yang diberikan adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga
pemerintah daerah memiliki pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya
dan terhindar dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat
merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.
Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki peranan yang penting
dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara, oleh karena itu
perlu diberikan kedudukan yang khusus dalam penyelenggaraan
pemerintahannya. Hal ini diatur dalam UU No. 34 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta. Aspek-aspek pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini
meliputi kedudukan, pembagian wilayah, kewenangan pemerintahan,
bentuk dan susunan pemerintahan, pembiayaan dan kerjasama antar
daerah.
Landasan hukum lainnya adalah Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perda No. 3 Tahun 1997 tentang
Teguh Beriman sebagai motto Propinsi DKI Jakarta, Perda No.3 Tahun
2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tatat Kerja Perangkat
Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi DKI Jakarta, Perda No. 8 Tahun
2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi DKI
Jakarta, Perda No. Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah
Propinsi DKI Jakarta, Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Program
Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Keseluruhan Perundangundangan tersebut saling melengkapi dan bersama-sama diletakkan
sebagai landasan hukum Renstrada.
Renstrada merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang
menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memcahkan
permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber
pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang
wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Penjelasan ini
berdasarkan PP No. 108 Tahun 2000. Status Hukum Renstrada sesuai
Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pasal 4 (3). Ditetapkan dengan
Peraturan Daerah (Perda).
Renstrada memiliki sejumlah indikator sebagai berikut :
(1) Analisis tentang situasi, yang meliputi antara lain analisis potensi konflik
horisontal, gangguan kamtibmas serta dinamika dan friksi sosial politik
yang berkembang ditengah-tengah masyarakat;
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(2) DRB dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, baik sektor-sektor ekonomi
primer yang membutuhkan kebijakan yang kondusif bagi
pertumbuhannya maupun sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang
menumbuhkan intervensi kebijakan berupa pelaksanaan program dan
kegiatan yang memihak pada masyarakat kurang mampu;
(3) Indeks Regional, seperti misalnya angka Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), tingkat pengangguran, angka kemiskinan, angka putus sekolah,
gejala kerusakan ekosistem, lingkungan hidup dan tata ruang;
(4) Kebijakan daerah jangka menengah, sebagaimana dijabarkan didalam
Properda.
Rencana Strategis Daerah (Renstrada) berfungsi sebagai
perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan
daerah dengan mengacu pada Properda serta indikator sebagaimana
disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan
dalam Renstrada yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya,
Renstrada dirinci dalam Rencana Pemabangunan Tahunan Daerah
(Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

1.4. PENDEKATAN DALAM PENYUSUNAN RENSTRADA

Dokumen Renstrada bersifat partisipatif yang penyusunannya
melibatkan stakeholders : wakil rakyat, masyarakat, pemerintahan kota,
pengusaha, LSM dan lain-lain. Metode partisipatif dinilai efektif dalam
menjamin komitmen pemerintah daerah terhadap kesepakatan program dan
kegiatan pembangunan daerah. Partisipasi stakeholders dalam penyusunan
dokumen Renstrada dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam
Repetada dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan
yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai
dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termaktub di dalam Renstrada.
Dokumen Renstrada juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan
program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan.
Rencana Strategis Daerah dapat dikategorikan sebagai dokumen
manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan
program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing
bidang. Penjelasan proses partisipatif dalam penyusunan Renstrada
dijelaskan dalam Diagram 1.1.
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Diagram 1.1
Proses Parsipatif Penyusunan Renstrada
KONDISI DAN
TANTANGAN

VISI DAN
MISI
KAJIAN
LITERATUR

FORUM-FORUM
DISKUSI PAKAR
DAN STAKEHOLDER
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SWOT

ANALISIS HASIL
FORUM

ANALISIS SWOT :
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KEBIJAKAN
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214 FAKTOR EKTERNAL
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ANALISIS SWOT

UJI KELAYAKAN
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STRATEGI
UMUM

ARAH DAN
KEBIJAKAN

SASARAN STRATEGIS
PROGRAM PRIORITAS BIDANG

STRATEGI DAN INDIKATOR
KINERJA BIDANG
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Guna mendukung pembuatan dokumen Renstrada, perlu dilakuakan
pengkajian analisis tentang situasi dan kondisi Propinsi DKI Jakarta, seperti
potensi konflik horisontal antar etnis, gangguan kamtibmas, masalah
pendidikan, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana daerah dan
lain-lain. Disamping itu juga dilakukan analisis tentang ekonomi Propinsi
DKI Jakarta melalui analisis terhadap sektor-sektor ekonomi di daerah yang
bersangkutan. Analisis ini memberikan gambaran tentang seberapa besar
kebutuhan akan kebijakan yang kondusif bagi perekonomian, terutama
kebijakan yang mendukung pembangunan sektor-sektor ekonomi
kerakyatan. Kebijakan ekonomi kerakyatan ini membutuhkan intervensi
kebijakan pemerintah seperti pelaksanaan program dan kegiatan yang
memihak pada masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu diperlukan
perhitungan terhadap indeks-indeks ekonomi regional, seperti misalnya
angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, angka
kemiskinan, angka putus sekolah, gejala kerusakan ekosistem, lingkungan
hidup dan tata ruang.
Diagram 1.2
Alur Pikir Pembuatan Perencanaan Strategik

KEBIJAKSANAAN
PEMERINTAH (PROPENAS)

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
PROPINSI DKI JAKARTA

PROPEDA

RENSTRADA

VISI
MISI
ARAH

• Analisis Lingkungan
• Asumsi-asumsi
• Faktor Penentu Keberhasilan

KEBIJAKAN
STRATEGI
1. KEBIJAKSANAAN
2. PROGRAM
3. KEGIATAN

PEMBIAYAAN
DENGAN
APBD
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Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan
antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui
indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum
di dalam Renstrada dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala daerah
sesuai dengan PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan indikator
evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul
pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP
merupakan penjelasan dari Inpres No. 7 tahun 1999 tentang AKIP. Dalam
mendukung usaha ini, indikator perlu disepakati bersama antara
pemerintahan. Hal ini menjadi penting karena indikator pengukuran kinerja
akan digunakan oleh DPRD untuk mengukur kinerja tahunan Gubernur
Propinsi DKI Jakarta di akhir masa jabatannya.
Adapun prinsip-prinsip dalam pembuatan perencanaan strategik
yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan Renstrada adalah sebagai
berikut :
1. Proaktif, bukan reaktif.
Dengan adanya perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks,
maka perlu melakukan perencanaan atas perubahan tersebut secara
proaktif dan bukan reaktif.
2. Berorientasi output, bukan input .
Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan, maka perencanaan
strategik diperlukan agar dapat menuntun diagnosa organisasi kepada
pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Visioner.
Perencanaan strategik yang dibuat harus berorientasi pada masa
depan, sehingga memungkinkan organisasi untuk memberikan
komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
4. Adaptif dan akomodatif.
Perencanaan strategik yang dibuat harus mampu melakukan
penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul, sehingga dapat
memanfaatkan peluang yang ada.
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5. Berorientasi pelayanan prima.
Kepuasan pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan supaya
tetap dapat diterima masyarakat dan pelayanan yang diberikan harus
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

6. Komunikatif dan partisipatif.
Implementasi perencanaan strategik akan dapat memfasilitasi
komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan
dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur
serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.5. SISTEMATIKA RENSTRADA
Dokumen Renstrada Propinsi DKI Jakarrta 2002-2007 ini disusun
sebagai berikut :
Bab I

Pendahuluan
1.1. Umum
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstrada
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Renstrada
1.4. Pendekatan Dalam Penyusunan Renstrada
1.5. Sistematika Renstrada

Bab II

Perkembangan Propinsi DKI Jakarta 2002-2007
2.1. Peran Jakarta Dalam Perspektif Nasional
2.2. Perkembangan Makro Sosial-Ekonomi 2002-2007
2.3. Tantangan dan Permasalahan Jakarta

Bab III

Visi Dan Misi Pembangunan Propinsi DKI Jakarta
3.1. Visi
3.2. Misi
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Bab IV

Arah Kebijakan dan Strategi
4.1. Arah Kebijakan
4.2. Strategi Umum
4.3. Indikator Kinerja untuk Strategi Umum

Bab V

Badan Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum
Kesatuan Bangsa

dan

5.1. Umum
5.2. Arah Kebijakan
5.3. Strategi Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan
Kesatuan Bangsa
5.4. Matriks Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan
Kesatuan Bangsa
Bab VI

Bidang Pemerintahan
6.1. Umum
6.2. Arah Kebijakan
6.3. Strategi Bidang Pemerintahan
6.4. Matriks Bidang Pemerintahan

Bab VII

Bidang Ekonomi
7.1. Umum
7.2. Arah Kebijakan
7.3. Strategi Bidang Ekonomi
7.4. Matriks Bidang Ekonomi

Bab VIII Bidang Pendidikan dan Kesehatan
8.1. Umum
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8.2. Arah Kebijakan
8.3. Strategi Bidang Pendidikan dan Kesatuan
8.4. Matriks Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Bab IX

Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
9.1. Umum
9.2. Arah Kebijakan
9.3. Strategi Bidang Pendidikan dan Kesehatan
9.4. Matriks Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Bab X

Bidang Sosial dan Budaya
10.1. Umum
10.2. Arah Kebijakan
10.3. Strategi Bidang Sosial dan Budaya
10.4.

Bab XI

Matriks Bidang Sosial dan Budaya

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
11.1. Umum
11.2. Arah Kebijakan
11.3. Strategi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
11.4. Matriks Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bab XII

Bidang Sarana dan Prasarana Kota
12.1. Umum
12.2. Arah Kebijakan
12.3. Strategi Bidang Sarana dan Prasarana Kota
12.4. Matriks Bidang Sarana dan Prasarana Kota
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Bab XIII Kebijakan Anggaran
12.1. Umum
12.2. Kebijakan Alokasi Anggaran
Bab XIV Evaluasi Kinerja
14.1. Umum
14.2. Indikator dan Standar Kinerja
14.3. Kerangka Pengukuran Kinerja
14.4. Evaluasi Kinerja
14.5. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja
14.6. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja
Bab XV Penutup
Lampiran : 1. Matriks Indikator Kinerja Kebijakan, 2002-2007
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi DKI Jakarta, 2002 2007
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BAB II
PERKEMBANGAN PROPINSI DKI JAKARTA 2002-2007

2.1. PERAN PROPINSI DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF NASIONAL

Permasalahan Propinsi DKI Jakarta pada prinsipnya berakar dari
tuntutan peran dan fungsinya yang sedemikian besar, baik dalam lingkup
nasional maupun daerah. Peran Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota
negara dan fungsi Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Jasa (service city)
mendorong pemerintah daerah menyusun visi, misi, tujuan dan strategi
pembangunan yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan.

2.1.1. Peran Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara.
Peran Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, pusat
pemerintahan dan kota internasional dalam perkembangannya menghadapi
berbagai masalah. Untuk menampilkan citra bangsa dan negara bagi dunia
luar, serta sebagai tempat kedudukan hampir keseluruhan perangkat
pemerintahan tingkat nasional, perwakilan negara-negara asing, pusatpusat perusahaan multi nasional, dan gerbang utama wisatawan manca
negara, Propinsi DKI Jakarta dituntut terus berbenah diri. Sarana dan
prasarana yang belum memadai, daya dukung lingkungan yang makin
terbatas, serta kemajuan masyarakat metropolitan menjadi ciri umum
permasalahan pembangunan yang dihadapi. Selama ini, kebijakan dan
arahan pembangunan yang ditempuh pemerintah daerah selalu berorientasi
pada 2 hal pokok yakni :
1. Mempercepat pembangunan untuk mengatasi dan mengantisipasi
berbagai masalah.
2. Mempercepat pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
yang lebih baik.
Akan tetapi kemakmuran yang dicapai diatas pondasi masalah yang
masih besar seringkali akan menimbulkan permasalahan baru, terlebih
dalam masa pemulihan pasca krisis sekarang ini.
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2.1.2. Fungsi Propinsi DKI Jakarta Sebagai Kota Jasa (service city)
Untuk mendukung fungsi Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Jasa
(service city) pembangunan yang dilakukan harus dapat mendukung fungsifungsi pelayanan kota baik untuk kepentingan lokal, nasional maupun
internasional. Penjabaran sebagai Kota Jasa (service city) adalah
menjadikan Propinsi DKI Jakarta sebagai :
1. Pusat Pelayanan Masyarakat
2. Pusat Perdagangan dan Distribusi
3. Pusat Keuangan
4. Pusat Pariwisata
5. Pusat Pelatihan dan Informasi
Pemenuhan Keseluruhan fungsi tersebut memerlukan upaya
pembangunan yang sangat besar, dan tidak mungkin dilaksanakan sendiri
oleh pemerintah daerah, oleh karena itu diperlukan keterlibatan Pemerintah
Pusat, Sektor Swata dan Masyarakat.

2.2. PERKEMBANGAN MAKRO SOSIAL-EKONOMI 2002-2007
Dinamika politik nasional dalam lima tahun terakhir telah menjadi
proses pembelajaran berarti bagi kehidupan masyarakat dalam
berdemokrasi. Diharapkan ke depan, masyarakat akan menjadi lebih
dewasa dan menyikapi reformasi dan tidak terjebak pada kebebasan yang
tidak terkendali yang dapat mematahkan dan mengabaikan supremasi
hukum yang telah menjadi komitmen bersama. Dengan kata lain,
terbentuknya masyarakat madani dan tata pemerintahan yang baik (good
governance) untuk menjamin berlangsungnya kehidupan sosial-ekonomi
masyarakat yang lebih baik.
Dibidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta
sampai dengan tahun 2007 diharapkan akan tetap positif sebagaimana
pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2000 dan 2001. Sebelum krisis
ekonomi, pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta mencapai rata-rata 7
hingga 8 persen per tahun, kemudian selama puncak krisis tahun 1998 dan
1999, pertumbuhan mangalami kontraksi masing-masing sebesar minus
17,5 persen dan minus 0,29 persen. Kinerja ekonomi mulai menunjukkan
pertumbuhan positif pada tahun 2000 dan 2001 yaitu mencapai masingmasing 3,98 persen dan 3,64 persen. Diharapkan untuk tahun 2002 sampai
dengan 2007 tetap akan tercapai pertumbuhan positif antara 4 hingga 6
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persen per tahun. Inipun masih akan tergantung pada seberapa jauh
stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat dapat
dicapai dan diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi secara kondusif
lima tahun kedepan.
Selanjutnya inflasi diharapkan dapat ditekan dibawah 2 digit per
tahun selama lima tahun kedepan. Seperti telah diketahui, pada tahun 1998
telah terjadi hiper-inflasi yang mencapai 74,4 persen, walaupun kemudian
dapat ditekan menjadi sebesar 1,80 persen pada tahun 1999, karena
pengalaman hiper-inflasi tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2000
dan 2001 inflasi mencapai masing-masing 10,29 dan 11,52 persen, cukup
tinggi namun tidak dapat dihindari karena kebijakan nasional menaikkan
harga BBM dan tarif listrik untuk mengurangi subsidi, serta merosotnya nilai
tukar rupiah.
Dengan pertumbuhan ekonomi positif, diharapkan angka
pengangguran tahun 2002-2007 terus akan menurun dan dapat ditekan
tidak lebih besar dari 10 persen mulai tahun 2003. Seperti diketahui pada
tahun 1999 angka pengangguran mencapai angka tertinggi sebesar 13,2
persen kemudian turun pada tahun 2000 dan 2001 menjadi 12,08 persen
dan 11, 32 persen. Hal ini ditandai pula oleh mulai bergeraknya kembali
sektor dunia usaha terutama pada industri, perdagangan dan jasa, sebagai
pilar utama perekonomian Propinsi DKI Jakarta.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen per tahun selama
periode 2003-2007 tentunya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja
baru guna mengatasi pengangguran. Jumlah kesempatan kerja yang
disediakan dalam periode ini adalah 470 ribu atau mencapai 94 ribu per
tahun. Dengan jumlah tambahan kesempatan kerja sebesar ini maka tingkat
pengangguran dapat direndam untuk tidak bertambah tinggi yaitu dari 10,34
persen tahun 2003 menjadi 6, 59 persen pada akhir tahun 2007.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,28
persen per tahun dalam periode lima tahun kedepan, tentunya diperlukan
investasi yang tidak sedikit, baik bersumber dari pemerintah daerah sendiri,
pemerintah pusat, masyarakat maupun dunia usaha. Sumber dana
investasi ini tidak terbatas dari sumber dana dalam negeri yang biasanya
berasaldari tabungan domestik maupun pinjaman domestik, melainkan tidak
tertutup kemungkinan (dalam sistem perekonomian yang terbuka saat ini)
sumber dana dari pinjaman luar negeri.
Dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,28 persen
per tahun, total nilai investasi yang dibutuhkan selama periode 2003-2007
diperkirakan akan mencapai Rp. 516,29 triliun atau perlu disediakan dana
sebesar Rp. 103,26 triliun setiap tahunnya. Perhitungan ini didasarkan pada
angka Incremental Capital-Output ratio (ICOR) dengan besaran yang
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bergerak antara 4,5 - 5,5 (asumsi bahwakegiatan ekonomi berjalan secara
efisien). Rasio ini didasari pemikiran bahwa pembiayaan investasi juga akan
semakin sulit karena (a) baik APBN maupun APBD diperkirakan tidak akan
bertambah secara tajam karena pemulihan ekonomi yang mendorong
potensi pajak dam retribusi belum dapat dicapai dalam satu atau dua tahun
mendatang, (b) dunia usaha juga masih akan mengalami kesulitan dalam
memperoleh sumber-sumber pembiayaan investasi, (c) tabungan
masyarakat diperkirakan akan sedikit menurun karena pendapatan nyaris
tidak bertambah sementara kebutuhan konsumsi terus meningkat karena
kenaikan harga, (d) pinjaman luar negeri pemerintah maupun swasta akan
bertambah sulit karena krisis kepecayaan luar negeri terhadap kemampuan
Indonesia dalam mengembalikan pinjaman terutama dikaitkan dengan
depresiasi rupiah, dan (e) penanaman modal asing akan tersendat karena
keraguan investor asing atas berbagai krisis dan instabilitas yang dialami
Indonesia.
Di bidang sosial-kemasyarakatan, kualitas kehidupan penduduk juga
diharapkan akan lebih baik dan mulai memasuki tahap-tahap pemulihan.
Seiring dengan bergeraknya kembali roda perekonomian, jumlah penduduk
keseluruhan, angka kematian bayi (IMR) menurun di bawah 20 per 1000
kelahiran mulai tahun 2004, angka harapan hidup (Eo) meningkat diatas 72
tahun, angka partisipasi sekolah SD menjadi 100 persen, angka partisipasi
SLTP mencapai 95 persen dan SLTA mencapai 75 persen. Ini semua dapat
dicapai bila struktur penduduk tidak banyak dipengaruhi oleh pendatang
baru yang kebanyakan merupakan golongan usia kerja dengan pendidikan
dan ketrampilan yang rendah.
Berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, diperkirakan
bahwa kenaikan APBD DKI Jakarta untuk lima tahun kedepan akan tumbuh
antara 10-15 persen masih dimungkinkan apabila ada terobosan baru,
seperti kenaikan luar biasa yang dialami pada tahun 2001 karena adanya
penerapan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perkiraan
peningkatan APBD ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kinerja
perekonomian akan jauh lebik baik yang memberi optimisme baru pada
penerimaan daerah baik dari pajak dan retribusi maupun penerimaan nonpajak.
Di lain pihak perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam
kerangka otonomi daerah akan terus diperbaiki dan memberi sinyal positif
pada penguatan struktur keuangan daerah, terutama yang bersumber dari
Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan kebijakan pengeluaran anggaran yang
lebih efisien dan efektif, serta berorientasi pada transparansi dan
akuntabilitas publik maka peningkatan pelayanan masyarakat, pemulihan
ekonomi, serta rehabilitasi prasarana dan sarana kota.
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2.3. PERKEMBANGAN DENGAN EKONOMI NASIONAL
Menilai perkembangan dan potensi ekonomi Propinsi DKI Jakarta
sebagaimana yang digambarkan diatas, akan lebih lengkap lagi bila
membandingkannya juga dengan ekonomi nasional atau rata-rata ekonomi
seluruh propinsi di Indonesia digunakan sebagai patokan untuk mengukur
apakah perkembangan ekonomi Propinsi DKI Jakarta sendiri sebagai
bagian dari ekonomi nasional, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi
Propinsi DKI Jakarta tersebut, dapat dikatakan baik atau sebaliknya.
Ekonomi Propinsi DKI Jakarta sendiri sebagai bagian dari ekonomi
nasional, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi nasional. Tetapi hal
sebaliknya juga terjadi yaitu ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh
perkembangan ekonomi Propinsi DKI Jakarta.
Pada bagian ini akan dilakukan Analisa “Location Quotient” (LQ),
“Revealed Comparative Advantage (RCA)” dan Analisa “Shift-Share”.
2.3.1. Analisa Location Quotient (LQ)
Location Quotients (LQ) adalah angka yang menunjukkan tingkat
keunggulan relatif suatu sektor daerah dibandingkan dengan daerah-daerah
lainnya. Angka LQ umumnya digunakan untuk menentukan sektor basis di
suatu daerah. Angka LQ berkisar dari 0 sampai dengan positif tak
terhingga. Angka LQ yang kurang dari 1 artinya bahwa sektor yang
bersangkutan tidak memiliki keunggulan relatif. Angka LQ sama dengan
satu mengindikasikan bahwa sektor yang bersangkutan memiliki
keunggulan relatif yang sama dengan rata-rata semua daerah. Sedangkan
angka LQ lebih besar dari 1 memiliki makna bahwa sektor yang
bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang lebih tinggi dari rata-rata.
Angka yang menunjukkan tingkat keunggulan relatif kegiatan
lapangan usaha di Propinsi DKI Jakarta dicantumkan pada Tabel 2.1 Angka
pada tabel menunjukkan bahwa lapangan usaha jasa-jasa. Sektor Listrik,
Gas Kota dan Air Bersih merupakan lapangan usaha yang melakukan
kegiatan jasa distribusi tenaga listrik, gas dan air bersih. Sektor bangunan
adalah satu-satunya sektor yang bukan ternasuk jasa, tetapi memiliki porsi
yang relatif besar dibandiingkan dengan daerah-daerah lainnya. Sektor
yang dikategorikan sebagai sektor jasa yang berikutnya dan memiliki
keunggulan relatif paling besar adalah sektor keuangan, persewaan
bangunan dan jasa perusahaan. Satu-satunya sektor lapangan usaha yang
tidak memiliki keunggulan relatif adalah sektor jasa-jasa lainnya. Hal ini
mudah dimengerti karena didalamnya terdiri dari kegiatan pemerintahan
dan jasa-jasa rumah tangga serta jasa-jasa sosial kemasyarakatan.
Orientasi dari kegiatan sektor ini tidak ditekankan pada profit, melainkan
pada pelayanan sosial.
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Tabel 2.1.
Perhitungan LQ Berdasarkan PDRB Harga Konstan
Propinsi DKI Jakarta, Periode 1993-2000
Sektor Lapangan Usaha
Pertanian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas Dan Air Minum
Bangunan
Perdagangan, Hotel Dan Restoran
Pengangkutan Dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa
Jasa-Jasa

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

0.016
0.915
1.505
1.929
1.272
1.263
2.839
1.046

0.014
0.888
1.454
1.952
1.247
1.207
2.812
1.031

0.012
0.880
1.332
1.994
1.254
1.193
2.765
1.014

0.012
0.853
1.241
2.031
1.257
1.190
2.746
0.985

0.012
0.844
1.250
2.100
1.241
1.195
2.671
0.951

0.011
0.831
1.282
1.924
1.469
1.286
3.135
0.942

0.012
0.831
1.260
1.907
1.493
1.391
3.217
0.945

0.012
0.819
1.232
1.818
1.488
1.379
3.215
0.955

Berdasarkan paparan diatas, maka kegiatan ekonomi yang harus
dikembangkan di Jakarta adalah kegiatan yang tergolong lapangan usaha
jasa-jasa. Sektor bangunan walaupun bukan termasuk lapangan usaha jas,
namun sektor ini akan berkembang mengikuti arah perkembangannya
sektor jasa-jasa. Oleh karena itu sudah tepat bahwa salah satu misi
nasional dan internasional. Pengembangan sektor jasa akan memberikan
dampak positif terhadap aspek lingkungan. Berbagai macam polusi seperti
polusi air tanah, udara dan kebisingan dapat diminimumkan.

2.3.2. Revealed Comparative (RCA)
Angka RCA pada Tabel 2.2 menggambarkan keunggulan relatif
komoditas eksport yang dikirim dari Propinsi DKI Jakarta. Angka RCA ratarata selama kurun 1995-2000 disediakan pada kolom terakhir. Angka RCA
yang lebih besar dari satu menggambarkan bahwa komoditas tersebut
memiliki keunggulan relatif dibanding dengan pengiriman ekspor dari
daerah-daerah lain pada umumnya. Semakin besar RCA semakin memiliki
keunggulan relatif.
Namun perlu dibaca secara hati-hati, bahwa komoditas-komoditas
yang tercantum pada Tabel 2.2 tidak semuanya diproduksi di Jakarta. Boleh
jadi komoditas ekspor tersebut diproduksi di luar DKI, terutama dari Propinsi
Jawa Barat dan Banten. Sehingga keunggulan relatif komoditas ekspor
yang dimuat melalui pelabuhan di Propinsi DKI Jakarta, tidak secara
otomatis menjadi komoditas yang memiliki keunggulan dalam sisi produksi.
Keunggulan relatif disini lebih disebabkan oleh kemampuan Jakarta dalam
memberikan pelayanan dalam kegiatan ekspor. Hal ini disebabkan oleh
tersedianya pelabuhan berkapasitas besar dan dukungan jasa-jasa lainnya
yang terkait dengan kegiatan ekspor.
Pesan yang ingin disampaikan melalui angka RCA adalah untuk
menunjukkan bahwa Propinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan yang relatif
lebih tinggi pada bidang jasa atau pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan
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ekspor. Fakta ini untuk memperkuat alasan bahwa memang Propinsi DKI
Jakarta sudah sepantasnya dijadikan kota jasa berskala nasional maupun
internasional.
Tabel 2.2
Perhitungan RCA> 1.00, Menurut SITC 3 digit
Periode 1995-2000
No

SITC3

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Rata - 2

1

531

BAHAN PEWARNA SINTESIS

DESKRIPSI

3023

3.19

3.04

2.73

3.13

2.86

3.03

2

783

MOTOR PENGANGKUTAN JALAN RAYA

3.26

3.20

3.06

2.74

3.05

2.84

3.02

3

572

POLIMER DARI STIRENA, BENTUK AWAL

3.18

3.15

2.94

2.70

3.17

2.90

3.01

4

746

BANTALAN PELURU ATAU BANTALAN GILING

3.23

3.20

3.02

2.58

3.08

2.90

3.00

5

571

POLIMER DARI ETILENA, BENTUK AWAL

3.25

3.18

2.95

2.70

3.06

2.69

2.97

6

873

ALAT –ALAT METERAN DAN HITUNG

3.21

3.03

2.79

2.72

3.17

2.77

2.95

7

266

SERAT BUATAN UNTUK DIPINTAL

3.18

3.10

2.91

2.64

3.05

2.76

2.94

8

781

KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENUMPANG

3.23

3.12

2.89

2.61

2.98

2.77

2.93

9

693

KAWAT DAN PRODUK IKUTANNYA

3.04

3.10

3.04

2.71

3.01

2.71

2.93

10

573

POLIMER DARI VINIL

3.17

3.09

3.02

2.70

2.89

2.48

2.89

11

895

PERLENGKAPAN KANTOR LAINNYA

3.21

3.10

2.93

2.74

2.69

2.66

2.89

12

574

POLIASETAL, KEC.POLIETER & DAMAR EPOKSID

3.20

3.11

2.91

2.62

2.86

2.61

2.88

13

792

ALAT PENGANGKUTAN UDARA & PERLENGKAPANNYA

3.25

3.20

3.00

2.52

2.46

2.70

2.85

14

762

ALAT PENERIMA GELOMBANG UDARA

3.17

2.95

2.84

2.42

2.92

2.81

2.85

15

655

BAHAN SULAMAN ATAU RAJUTAN

3.14

3.15

2.90

2.63

2.71

2.56

2.85
2.85

16

845

BARANG - BARANG LAINNYA DARI TEKTIL

3.09

3.04

2.84

2.63

2.87

2.63

17

882

BAHAN UNTUK FOTOGRAFI / FILM

3.09

3.18

2.90

2.56

2.79

2.70

2.84

18

681

PERAK, PLATINA DAN YG SEMACAMNYA

3.17

3.11

2.84

2.75

3.15

1.74

2.82

19

748

POROS PENGGERAK, ENGKOL & LANDASAN BANTALAN

2.79

3.01

2.72

2.71

2.92

2.73

2.81

20

881

APARAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA

3.25

3.18

3.03

2.69

2.95

1.77

2.81

21

713

MESIN PISTON PEMBAKARAN DALAM & BAGIAN

3.12

3.1

2.86

2.57

2.58

2.62

2.8

22

971

EMAS BUKAN UNTUK MONETER

2.57

2.88

2.97

2.60

3.11

2.68

2.79

23

261

SUTERA DAN SISA - SISA SUTERA

3.26

2.33

3.06

2.38

3.15

2.55

2.78

24

843

PAKAIAN LELAKI & ANAK LELAKI, RAJUTAN

3.14

3.07

2.82

2.46

2.67

2.52

2.76

25

657

BENANG & KAIN TEKSTIL KHUSUS & PRODUKNYA

3.05

2.96

2.86

2.54

2.80

2.45

2.72

26

073

HASIL OLAHAN COKLAT

2.98

2.76

2.90

2.61

2.75

2.59

2.71

27

533

BAHAN PEWARNA LAINNYA

2.97

3.00

2.84

2.27

2.85

2.39

2.65

28

844

PAKAIAN WANITA & ANAK LELAKI, RAJUTAN

2.95

2.86

2.67

2.55

2.75

2.54

2.65

29

575

BAHAN PLASTIK LAINNYA, DALAM BENTUK AWAL

2.74

2.96

2.72

2.55

2.65

2.30

2.63

30

841

PAKAIAN LELAKI & ANAK LELAKI BKN RAJUTAN

2.92

2.9

2.66

2.39

2.62

2.40

2.62

31

062

KEMBANG GULA

2.72

2.71

2.69

2.41

2.84

2.43

2.63

32

749

BAGIAN & PERLENGKAPAN MESIN BUKAN LISTRIK

3.01

2.76

2.84

2.44

2.54

2.16

2.62

33

232

GETAH KARET SINTESIS, KARET SINTESIS

2.98

2.06

2.23

2.5

3.13

2.76

2.61

34

742

POMPA UNTUK BARANG CAIR

2.82

3.06

2.69

1.91

2.72

2.28

2.58

35

656

TULE, KAIN BELUDRU DSB

3.10

3.10

2.90

2.63

2.16

1.48

2.56
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No

SITC3

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Rata - 2

36

842

PAKAIAN WANITA & ANAK WANITA BKN RAJUTAN

2.74

2.68

2.48

2.34

2.63

2.46

2.55

37

581

TABUNG, PIPA & SELANG DR BAHAN PLASTIK

3.23

3.12

2.03

1.28

3.00

2.61

2.54

38

553

KOSMETIKA

2.61

2.59

2.45

2.36

2.71

2.55

2.54

39

048

OLAHAN GANDUM DAN TEPUNG LAINNYA

2.78

2.79

2.44

1.90

2.87

2.48

2.54

40

625

BAN LUAR & DALAM UNTUK SEGALA JENIS RODA

2.62

2.72

2.43

2.30

2.69

2.45

2.53

41

678

KAWAT DARI BESI ATAU BAJA

2.26

2.46

2.20

2.59

2.86

2.68

2.51

42

541

BAHAN OBAT - OBATAN DAN KESEHATAN

2.38

2.69

2.66

2.56

2.83

1.90

2.50

43

542

OBAT - OBATAN ( TERMASUK OBAT HEWAN )

2.78

2.74

2.64

2.04

2.51

2.25

2.49

44

714

MESIN DAN MOTOR BUKAN LISTRIK, BAGIAN TDS

3.26

3.20

2.00

1.18

2.98

2.30

2.48

45

831

PERALATAN BEPERGIAN, TAS TANGAN DLL

2.67

2.71

2.40

2.06

2.55

2.39

2.46

46

677

REL - REL & PERLENGKAPAN DARI BESI / BAJA

2.66

3.03

2.90

1.63

2.19

2.32

2.46

47

613

KULIT BERBULU

3.26

3.20

3.03

0.46

2.67

2.10

2.45

48

666

BARANG PORSELIN DAN PECAH BELAH LAINNYA

2.55

2.50

2.25

2.45

2.65

2.27

2.44

49

851

SEPATU DAN PERALATAN KAKI LAINNYA

2.57

2.57

2.50

2.18

2.55

2.20

2.43

50

683

BARANG - BARANG NIKEL

3.02

0.24

3.05

2.76

2.61

2.90

2.43

DESKRIPSI

51

723

MESIN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI, TDS

2.33

2.10

2.52

2.51

2.66

2.39

2.42

52

633

BARANG - BARANG GABUS

3.24

3.19

2.43

2.76

1.58

1.24

2.41

53

267

SERAT BUATAN LAINNYA UNTUK DIPINTAL

2.30

2.19

2.20

2.05

2.76

2.73

2.37

54

724

MESIN UNTUK MENGERJAKAN TEKSTIL DAN KULIT

2.39

2.71

2.57

1.94

2.37

2.25

2.37

55

786

KERETA GANDENGAN & KEND LAIN TDK BERMOT

3.17

3.19

2.81

2.22

1.73

1.08

2.37

56

846

PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KAIN TEKSTIL

2.59

2.53

2.35

2.39

2.26

2.08

2.37

57

112

MINUMAN MENGANDUNG ALKOHOL

1.48

2.35

2.50

2.20

3.02

2.55

2.35

58

653

KAIN TENUNAN DARI SERAT BUATAN

2.96

2.90

2.80

2.33

1.72

1.36

2.35

59

629

BARANG - BARANG KARET, TDS

2.46

2.09

2.22

2.29

2.46

2.55

2.35

60

731

MESIN PERKAKAS, BKJA PINDAHKAN BRG LAIN

2.35

1.94

2.13

2.55

2.82

2.27

2.34

61

761

ALAT PENERIMA GAMBAR ( TERMASUK VIDEO )

2.17

1.72

2.08

2.37

2.88

2.84

2.34

62

579

SISA BAHAN PLASTIK

2.53

2.74

1.41

2.33

2.70

2.33

2.34

63

017

DAGING, KALENGAN ATAU OLAHAN

3.26

3.20

2.91

2.31

0.98

1.27

2.32

64

782

KENDARAAN BERMOTOR UNTUK BARANG

3.26

2.51

2.23

2.48

1.60

1.80

2.31

65

651

BENANG TEKSTIL

2.50

2.55

2.48

2.23

2.20

1.86

2.30

66

654

KAIN TENUNAN – LAINNYA

2.90

3.00

2.69

2.41

1.57

1.23

2.30

67

554

SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH LAINNYA

2.17

2.40

2.32

2.16

2.58

1.99

2.27

68

735

BAGIAN & PERLENGKAPAN MESIN PERKAKAS

2.97

2.14

0.79

2.62

2.19

2.79

2.25

69

074

TEH

2.25

2.27

2.28

2.14

2.32

2.07

2.22

70

733

MESIN PERKAKAS UNTUK LOGAM

1.85

1.60

2.62

2.47

2.45

2.31

2.22

71

662

BARANG KONSTRUKSI

2.19

1.92

2.17

2.11

2.61

2.23

2.21

72

727

MESIN UNIT INDUSTRI PENGOLAHAN MAKANAN

2.18

2.65

2.65

2.48

1.20

1.64

2.13

73

582

PELAT, LEMBARAN, FILM & FOIL DR PLASTIK

2.16

2.14

2.16

1.92

2.40

1.97

2.12
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No

SITC3

DESKRIPSI

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Rata - 2

74

898

ALAT MUSIK DAN PERLENGKPANNYA

2.44

1.97

2.55

2.01

1.70

1.97

2.11

75

667

MUTIARA DAN BATU PERMATA

2.26

2.39

1.94

2.14

2.14

1.85

2.07

76

784

BAGIAN & PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR

1.70

1.61

2.42

2.45

2.45

2.38

2.07

77

899

BARANG - BARANG BUATAN PABRIK LAINNYA

2.12

2.11

1.97

2.29

2.29

1.96

2.05

78

211

JANGAT DAN KULIT BELUM DISAMAK

3.04

2.08

2.41

2.22

2.22

1.22

2.05

79

664

KACA / GELAS

2.37

2.18

2.30

1.80

1.80

1.94

2.04

80

023

MENTEGA, LEMAK & MINYAK LAINNYA DR SUSU

3.26

2.26

2.98

0.76

0.76

2.59

2.04

81

591

OBAT PEMBASMI KUMAN, SERANGGA, CENDAWAN DS

3.01

2.11

2.05

1.82

1.82

1.60

2.03

82

743

POMPA UNTUK LAINNYA DAN KOMPRESOR

2.27

2.59

1.89

2.02

2.02

2.32

2.01

83

282

SISA - SISA BESI BAJA

2.27

2.27

2.38

1.50

1.50

1.58

2.01

84

699

PRODUK LOGAM TIDAK MULIA LAINNYA

2.36

2.40

2.00

1.39

1.39

1.93

2.00

85

263

SERAT KAPAS

2.40

1.68

2.04

2.26

2.26

1.58

1.99

86

674

BESI LEMBARAN, DISEPUH

0.74

1.12

2.87

2.00

2.00

2.86

1.93

87

513

ASAM POLIKARBOKSIL DAN ANHIDRANNYA

2.79

2.26

1.52

1.69

1.69

1.32

1.93

88

721

MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA

1.50

1.59

1.88

2.68

2.68

1.61

1.92

89

022

SUSU, KEP. SUSU & HASILNYA KEC.MENTEGA & KEJU

3.09

3.00

1.77

0.69

0.69

2.18

1.89

90

791

KERETA API DAN TREM

1.63

2.87

2.40

2.38

2.38

1.60

1.87

91

763

PESAWAT PEREKAM SUARA / GAMBAR

2.08

1.80

1.54

1.78

1.78

2.62

1.86

92

752

MESIN OTOMATIS PENGOLAHAN DATA & SATUANNYA

2.46

2.60

2.44

0.97

0.97

1.87

1.86

93

269

PAKAIAN DAN BARANG TEKSTIL BEKAS

1.48

1.94

1.31

2.17

2.17

1.95

1.82

94

583

BAHAN PLASTIK DALAM BENTUK MONOFIL

2.20

1.11

1.96

2.74

2.74

2.85

1.82

95

894

KERETA BAYI, MAINAN ANAK -ANAK DLL

1.84

1.69

2.09

1.45

1.45

1.76

1.79

96

692

TANGKI UNTUK PENYIMPANAN / PENGANGKUT BRG

1.96

1.88

2.23

1.62

1.62

1.31

1.78

97

025

TELUR

3.07

0.28

0.79

2.31

2.31

1.28

1.74

98

773

ALAT PENGATUR PEMBAGI ARUS LISTRIK

2.12

2.07

1.54

1.76

1.76

1.72

1.74

99

695

PERKAKAS PERTUKANGAN TANGAN

1.78

0.90

1.86

2.22

2.22

1.77

1.73

100

848

BARANG & PERLNG, PAKAIAN , BUKAN TEKSTIL

2.47

1.99

1.57

1.50

1.50

1.78

1.73

101

665

BARANG - BARANG KACA

1.60

1.84

1.44

2.10

2.10

1.66

1.73

102

652

KAIN TENUNAN, KAPAS

2.23

2.09

1.70

1.45

1.45

1.31

1.69

103

268

WOOL DAN BULU HEWAN LAINNYA

1.17

2.95

2.36

2.41

2.41

1.20

1.68

104

726

MESIN CETAK DAN MESIN JILID BUKU

0.29

0.96

1.36

2.31

2.31

2.69

1.67

105

658

BARANG TEKSTIL JADI LAINNYA

1.94

1.70

1.56

1.71

1.71

1.49

1.66

106

024

KEJU DAN DADIH SUSU

0.00

2.76

0.64

1.87

1.87

2.22

1.65

107

712

TURBIN UAP & TURBIN PEMBANGKIT LAINNYA

1.78

1.91

1.67

1.28

1.28

2.12

1.65

108

612

BARANG - BARANG KULIT

0.98

1.67

2.29

1.95

1.95

2.10

1.61

109

659

PERMADANI DAN SEMACAMNYA

1.78

1.34

1.85

1.63

1.63

1.28

1.59

110

411

MINYAK DAN LEMAK HEWANI

1.82

1.70

2.25

2.20

2.20

1.40

1.59

111

778

ALAT LISTRIK LAINNYA

1.95

1.98

1.32

1.42

1.42

1.49

1.57

112

883

FILM SINEMATOGRAFI, SUDAH DICUCI/DISINARI

0.00

3.20

3.06

0.21

0.21

2.91

1.56
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No

SITC3

113

785

SEPEDA MOTOR. SPD KUMBANG DAN SEPEDA LAIN

DESKRIPSI

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Rata - 2

1.41

1.43

1.19

1.15

1.93

1.72

1.54

114

265

SERAT TUMBUH - TUMBUHAN LAINNYA

1.77

1.30

1.79

0.51

1.12

2.74

1.54

115

741

APARAT PEMANAS DAN PENDINGIN & ALAT 2 NYA

0.94

1.21

0.98

2.02

2.13

1.88

1.53

116

694

PAKU, MUR, BAUT DAN SEMACAMNYA

2.15

1.08

1.82

1.91

0.96

1.01

1.49

117

691

BANGUNAN DAN BAGIAN BANGUNAN

1.47

1.46

1.01

1.25

1.89

1.77

1.47

118

728

MESIN LAINNYA UNTUK INDUSTRI TERTENTU

0.35

1.06

2.06

2.11

1.80

1.41

1.46

119

641

KERTAS DAN KERTAS KARTON

1.18

1.33

1.54

1.64

1.61

1.40

1.45

120

598

BAHAN KIMIA LAINNYA, TDS

1.29

1.37

1.23

1.70

1.28

1.77

1.44

121

621

BAHAN - BAHAN DARI KARET

0.88

1.60

1.00

1.21

2.54

1.37

1.43

122

771

MESIN PEMBANGK TENAGA DIGERAKKAN LISTRIK

1.61

1.18

1.13

1.25

1.25

2.12

1.42

123

893

BARANG -BARANG PLASTIK BUATAN

1.61

1.66

1.25

1.17

1.41

1.33

1.41

124

672

INGOT BESI BAJA

0.68

0.71

0.37

1.91

3.06

1.57

1.38

125

111

MINUMAN TAK MENGANDUNG ALKOHOL

1.27

1.83

1.35

0.68

1.74

1.31

1.36

126

597

HASIL TAMBAHAN DR OLAHAN MINYAK MINERAL

2.97

2.77

0.24

0.40

0.71

1.01

1.35

127

871

ALAT OPTIS DAN PERLENGKAPANNYA

0.30

2.12

0.11

0.65

2.49

2.13

1.30

128

921

BARANG - BARANG KIRIMAN

0.00

0.00

2.05

1.71

1.54

2.46

1.29

129

896

BARANG -BARANG SENI & ANTIK

0.93

1.21

2.02

0.84

1.52

1.17

1.28

130

098

HASIL OLAHAN YANG DAPAT DIMAKAN. TDS

1.42

1.45

1.43

0.80

1.16

1.29

1.26

131

696

PISAU DAN ALAT POTONGAN LAINNYA

1.12

1.20

1.04

0.86

1.26

1.62

1.18

132

278

BAHAN MINERAL LAINNYA

1.23

1.22

1.02

0.75

1.34

1.44

1.17

133

874

ALAT PENGUKUR, PEMERIKASA & MENGAWASI

1.08

0.83

1.00

1.22

1.00

1.78

1.15

134

744

MESIN BONGNKAR MUAT BARANG

0.95

0.53

1.58

1.06

1.57

1.12

1.14

135

725

MESIN UNTUK MENGERJAKAN PULP & KERTAS

0.49

0.48

.43

2.03

1.50

1.88

1.14

136

611

KULIT DISAMAK

1.61

1.49

1.02

0.65

1.01

102

1.13

137

775

ALAT KEPRLUAN RUMAH TANGGA, LISTRIK/TIDA

1.04

1.17

0.74

0.86

1.43

1.45

1.12

138

516

KIMIA ORGANIK LAINNYA

0.77

2.27

0.82

0.54

1.12

1.14

1.11

139

772

ALAT PENYAMBUNG/PEMUTUS ARUS LISTRIK

1.82

1.59

0.85

0.76

0.55

1.04

1.10

140

288

SISA LOGAM TIDAK MENGANDUNG BESI

0.56

0.88

1.22

1.12

1.62

1.2

1.10

141

523

GARAM LOGAM & PEROKSIDA DR ASAM ANORGANIK

0.44

1.25

1.48

0.67

1.02

1.62

1.08

142

745

PERKAKAS TANGAN & MESIN BUKAN LISTRIK

0.54

0.50

0.67

1.83

1.55

1.21

1.07

143

776

TABUNG THERMIONIS, KATODA DINGIN, KAT FOTO

1.32

1.53

1.12

0.49

0.16

1.71

1.05

144

661

SEMEN, KAPUR & BHN BANGUNAN BUATAN PABRIK

1.33

0.90

0.67

1.18

1.12

1.07

1.05

145

911

BARANG - BARANG KIRIMAN

0.00

0.00

0.00

0.00

3.19

2.91

1.02
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2.3.3. Analisa Shift-Share
Analisa Shift-share adalah suatu teknik yang digunakan untuk
menganalisa data statistik regional, baik berupa pendapatan per kapita,
output, tenaga kerja maupun data lainnya. Metode ini juga digunakan untuk
mengamati struktur pasar perekonomian daerah dan perubahannya secara
deskriptif dengan cara menekankan pada bagian-bagian pertumbuhan
sektor atau industri di daerah, dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di
daerah tersebut dengan data yang terbatas.
Dalam Analisa ini, pertumbuhan kegiatan di suatu daerah pada
dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu :
1. National Share/ National Growth Effect (N), yaitu pertumbuhan daerah
dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Jika daerah tumbuh
seperti rata-rata nasional, maka peranannya terhadap nasional akan
tetap.
2. Proportional Shift/ Sectoral Mix Effect/ Composition Shift (M), yaitu
perbedaan pertumbuhan daerah dengan menggunakan pertumbuhan
nasional sektoral dan pertumbuhan daerah dengan menggunakan
pertumbuhan nasional total. Daerah dapat tumbuh lebih cepat/ lambat
daripada rata-rata nasional jika mempunyai sektor/ industri yang tumbuh
lebih cepat/ lambat dari nasional. Dengan demikian perbedaan laju
pertumbuhan dengan nasional disebabkan oleh komposisi sektoral yang
berbeda.
3. Differential Shift/ Regional Share/ Competitive Effect (S), yaitu
perbedaan antara pertumbuhan daerah secara aktual dengan
pertumbuhan daerah jika menggunakan pertumbuhan sektoral nasional.
Daerah dapat saja mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan
dengan daerah lain, karena lingkungannya mendorong suatu sektor
tertentu untuk tumbuh lebih cepat. Lingkungan disini dapat berarti lahan,
tenaga kerja, maupun keahlian tertentu.
Berdasarkan keadaan di atas, maka dibuatkan perumusan shift
share secara kuantitatif. Pertumbuhan daerah pada dasarnya dipengaruhi
oleh share nasional, prporsional shift dan differensial shift atau
R= N + M + S
dimana
R= perubahan total dalam output daerah
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N= Share nasional
M= Proporsional Shift/Sectoral Mix
N= Differential Shift/share daerah
Jika M dan S positif, menunjukkan bahwa komposisi kegiatan di
daerah sudah baik untuk daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, jika M
negatif menunjukkan bahwa komposisi kegiatan belum cukup baik, namun
masih mungkin ditingkatkan dengan membandingkannya dengan komposisi
nasional.
Dalam menentukan komoditas unggulan, maka S dan M ini akan
digunakan sebagai kriteria kinerja komoditas pada tahap pertama.
Komponen M yang positif menunjukkan keunggulan komoditas tertentu
dibandingkan dengan komoditas serupa di daerah lain, sedangkan
komponen S yang positif menunjukkan komposisi industri yang sudah relatif
baik dibandingkan dengan nasional.
Analisa shift-share dalam bahasan ini diterapkan untuk menganalisa
pergeseran peran pendapatan regional sektoral di DKI Jakarta. Tabel 2.3
memuat angka-angka proses dan hasil perhitungan Analisa Shift-share.
Tabel 2.3
Analisa Shift-Share PDRB Menurut Sektor
Propinsi DKI Jakarta, Periode 1990-2000

Pertumbuhan
DKI Jakarta
(milyar Rp)

1990

2000

Pertanian

191

Pertambangan
dan
Penggalian

Nasional
(milyar Rp)
Nasional

Nasional

Daerah

Total

Sektoral

Sektoral

N

M

S

R

1990

2000

116

53654

66088

1.474

1.232

0.607

90

−46

−119

−75

0

0

28508

38370

1.474

1.359

0.000

0

0

0

0

Industri
Pengolahan

8526

12875

55275

105103

1.474

1.886

1.510

4042

3513

−3206

4349

Listrik,
Gas
dan Air Minum

702

1226

2336

6650

1.474

2.847

1.746

333

964

-773

524

Bangunan

4206

6470

16289

23247

1.474

1.427

1.538

1994

-197

468

2264

Perdagangan,
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Hotel
dan
Restoran

9223

14166

44936

63449

1.474

1.412

1.536

4372

-572

1143

4943

Pengangkutan
dan
Komunikasi

3271

6042

17832

29284

1.474

1.642

1.847

1551

550

670

2771

Keuangan,
sewa
bangunan dan
jasa
perusahaan

9188

13168

21122

27383

1.474

1.296

1.432

4360

−1634

1243

3970

Jasa-jasa

4791

5429

29561

38002

1.474

1.286

1.133

2271

-903

-729

639

40108

59492

269962

397934

1.474

1.474

1.483

19013

1675

-1303

19384

TOTAL

Angka-angka pada Tabel 2.3 menunjukkan bahwa selama periode
1990-2000, semua sektor di Propinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan
pendapatan, kecuali sektor pertanian (lihat kolom R). Dalam kurun waktu
itu, pendapatan meningkat sebesar Rp. 19.384 milyar, yang dihitung
menurut harga konstan 1993.
Yang menarik diperhatikan adalah kolom S, yaitu kolom yang beisi
pergeseran andil atau share daerah. Angka negatif menandakan bahwa
sektor mengalami peran atau andil relatif yang berkurang atau mundur.
Sebaliknya angka positif menunjukkan bahwa peran sektor di Propinsi DKI
Jakarta mengalami peran relatif yang menaik. Pendapatan sektor pertanian,
industri pengolahan, listrik-gas-dan air bersih, dan jasa-jasa mengalami
perkembangan andil relatif yang menurun selama periode 1990-2000.
Sebaliknya
sektor
bangunan,
perdagangan-hotel-dan-restoran,
pengangkutan dan komunmikasi, keuangan-sewa bangunan-dan jasa
perusahaan mengalami andil relatif yang meningkat selama periode itu.
Kemudian kita perhatikan kolom M yaitu yang menunjukkan pola
pergeseran peran pendapatan sektoral pada tingkat nasional. Angka relatif
menandakan perkembangan andil pendapatan sektor lebih kecil daripada
perkembangan pendapatan nasional secara rata-rata. Sedangkan angka
positif mengambarkan andil perkembangan pendapatan sektor lebih tinggi
daripada perkembangan pendapatan nasional secara rata-rata.
Sektor industri pengolahan, listrik-gas-air bersih, dan angkutan dan
komunikasi memberikan andil pendapatan yang semakin besar secara
nasional pada periode 19990-2000. Sedangkan andil pendapatan
Pertanian, bangunan perdagangan dan restoran, keuangan, sewa
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bangunan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa secara nasional
mengalami kemunduran selama periode 1990-2000.
Pada tingkat nasional sektor bangunan memberikan andil yang
menurun, padahal di Propinsi DKI Jakarta mengalami andil yang semakin
menarik. Hal ini berlaku pula sektor-sektor perdagangan dan restoran,
keuangan-sewa bangunan dan jasa perusahaan.
Pada tingkat nasional industri manufaktur dan listrik-gas & air bersih
mengalami andil pendapatan yang semakin menarik, sedangkan di Jakarta
andilnya semakin menurun. Peran pendapatan sektor angkutan dan
komunikasi baik di tingkat nasional maupun Propinsi DKI Jakarta samasama meningkat. Sebaliknya sektor pertanian dan jasa-jasa peran
pendapatannya sama-sama menurun baik di tingkat nasional maupun di
Propinsi DKI Jakarta.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah bahwa
sektor konstruksi dan sektor-sektor ekonomi berbasis jasa (yaitu
perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan transportasi, keuangansewa bangunan dan jasa perusahaan) di Jakarta pada masa yang akan
datang akan memberikan andil pendapatan yang semakin meningkat.

2.4. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN PROPINSI DKI JAKARTA
Jakarta dari waktu ke waktu terus menaglami perubahan. Begitu pula
tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Pembangunan Propinsi DKI
Jakarta masih menyisakan aneka persoalan di berbagai bidang kehidupan
warga kota, baik sosial, ekonomi maupun menyangkut sarana prasarana
kota dan tata pemerintahan. Semua masalah itu hanya dapat dicarikan
solusinya dengan tepat apabila mampu mengenalinya dengan teliti dan jeli.
Berdasarkan data dari hasil jajak pendapat dan evaluasi hasil forum
pengkajian, pembangunan Propinsi DKI Jakarta di masa mendatang
meliputi:
2.4.1. Tantangan di bidang Sosial
Masalah sosial merupakan hasil dari proses perkembangan
masyarakat dalam penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang
menimbulkan problema sosial, yaitu ketidaksesuaian antar unsur-unsur
dalam masyarakat yang dapat mengganggu tertib sosial. Problema sosial
biasanya sangat dimesional, namun yang menonjol dan memerlukan
perhatian adalah :
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1. Dampak Urbanisasi yang belum terkendali
Urbanisasi yang terus menerus berlangsung menyebabkan
ketidakseimbanan tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, dan
ketidakseimbangan penduduk dengan daya dukung fasilitas perkotaan.
Kualitas sumber daya pendatang tidak sesuai dengan kebutuhan kota.
Implikasinya adalah meningkatnya pengangguran, semakin meluasnya
pemukiman kumuh dan padat, kesenjangan antar penduduk, sektor informal
yang tidak terkendali dan meningkatnya kejahatan.
2. Kesenjangan dan konflik sosial yang masih tinggi
Kesenjangan adalah masalah kota yang cukup menonjol, baik
kesenjangan antar golongan penduduk yang tampak dari distribusi
pendapatan, maupun kesenjangan sektor ekonomi golongan penduduk
yang tampak dari kesenjangan produktivitas, akses terhadap pasar, akses
terhadap modal dan manajemen. Kesenjangan yang semakin meluas pasca
krisis ekonomi telah menimbulkan ekses disharmoni sosial yang mengarah
pada konflik antar golongan penduduk.
3. Peran aktif kelembagaan masyarakat yang belum optimal
Kegagalan lembaga-lembaga kemasyarakatan menjalankan peranan
dalam memelihara keselarasan sosial, menjaga moralitas dan harmoni
sosial, tampak dari semakin maraknya konflik antar warga kota, tawuran
pelajar dan berbagai bentuk gangguan ketentraman sosial lainnya.
Akumulasi masalah-masalah perkotaan dan kealpaan lembaga-lembaga
kemasyarakatan dalam menjalankan peranannya secara bertanggung
jawab menyebabkan eskalasi gangguan terhadap ketentraman dan
ketertiban menjadi semakin meluas.

4. Pengguna narkoba, judi, prostitusi dan PMKS
Kasus penyalahgunaan narkoba telah meluas ke berbagai lapisan
masyarakat dan dunia pendidikan dan mencapai semua tingkat pendidikan.
Seperti fenomena gunung es, kasus yang tampak hanya kecil (hanya 10
persen dari mereka yang menyalahgunakan narkoba mencari pengobatan
ke rumah sakit). Penyalahgunaan narkoba yang semakin marak telah
menimbulkan banyak korban dan mengancam masa depan bangsa.
Kecenderungan yang sama juga tampak dalam kasus perjudian dan
prostitusi terutama pada masyarakat lapisan bawah yang kemudian
menimbulkan ekses melemahkan etos kerja dan meningkatnya kejahatan.
Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang
tampak dari banyaknya gelandangan, pengemis, pengamen dan
sebagainya, memperburuk wajah kota dan begitu pula gangguan keamanan
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dan ketertiban telah menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan dan
kekhawatiran warga kota.
5. Pelayanan pendidikan-kesehatan yang belum merata
Kesenjangan distribusi pendapatan berimplikasi pada aksesibilitas
warga kota untuk memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan
kesehatan. Tingkat pendidikan yang rendah dan derajat kesehatan yang
buruk dari sebagian warga kota tercermin dari kualitas kehidupan
masyarakat dan wajah fisik kota, dan juga berkorelasi secara positif dengan
masalah-masalah sosial kota.

2.4.2. Tantangan di bidang Ekonomi

Perkembangan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari
situasi ekonomi nasional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang
diawali dengan depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar AS, telah
membawa implikasi buruk pada perekonomian Indonesia. Inflasi yang
tinggi, suku bunga bank yang meningkat mengakibatkan merosotnya kinerja
lapangan usaha di sektor riil. Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi
merasakan dampak krisis ekonomi yang besar dibanding daerah lainnya,
bahkan mengalami kontraksi yang sangat tajam dengan pertumbuhan
minus 17,49 persen pada tahun 1998, dengan tingkat inflasi yang sangat
tinggi sebesar 74,4 persen. Peristiwa Mei 1998 yang mengakibatkan
kerusakan prasarana dan sarana kota, memperburuk perekonomian
Jakarta. Masalah perekonomian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Pemulihan perekonomian daerah yang belum optimal
Dampak terganggunya stabilitas adalah merosotnya kepercayaan
investor, terutama investor asing dalam melakukan investasi di Indonesia.
Demikian juga gejolak politik sangat mempengaruhi stabilitas keamanan
dan mengganggu pemulihan ekonomi. Kebijakan nasional yang berubahubah sebagai akibat perubahan-perubahan pimpinan nasional yang
berlangsung dengan cepat, menyebabkan iklim tidak kondusif untuk upaya
meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Meskipun pada tahun 2000,
perekonomian Jakarta mulai bangkit dengan pertumbuhan positif (3,98
persen), kemudian meningkat menjadi 3,64 persen pada tahun 2001
dengan pertumbuhan yang relatif stabil, tetapi pertumbuhan itu belum
mampu meningkatkan lapangan kerja secara berarti.
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2. Pedagang kaki lima yang belum terkendali
Krisis ekonomi dan urbanisasi menyebabkan banyaknya penduduk
kota bekerja pada sektor informal, terutama pedagang kaki lima. Pedagang
kaki lima yang meningkat dengan sangat pesat dan keterbatasan daya
tampung ruang yang tersedia di pasar atau pusat perbelanjaan,
menyebabkan pedagang kaki lima mengambil tempat di emperan toko, di
trotoar, badan jalan atau di berbagai fasilitas umum lainnya. Keberadaan
mereka di tempat yang tidak semestinya telah mengganggu kepentingan
dan ketertiban umum dan seringkali menimbulkan masalah-masalah sosial
baru, seperti gangguan terhadap lalu lintas, sampah yang tidak terkendali,
perlawanan terhadap upaya penertiban dan meningkatnya kriminalitas.
3. Partisipasi usaha kecil, menengah dan koperasi belum optimal
Persaingan dunia yang semakin ketat antar pelaku ekonomi, menurut
kemampuan untuk memiliki daya saing yang berkelanjutan (sustainable
competitive advantage). Kemampuan usaha kecil, menengah dan koperasi
dalam memperebutkan pasar yang semakin kompetitif sangat terbatas.
Pengelolaan usaha belum efektif sehingga tidak mampu bersaing dengna
kompetitor besar atau kompetitor asing. Keterbatasan akses pasar,
keterbatasan akses pada sumber-sumber permodalan, dan keterbatasan
manajemen menjadi hambatan pengembangan usaha kecil, menengah dan
koperasi.
4. Pengangguran di bidang Sarana Prasarana Kota
Laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju
pertumbuhan kesempatan kerja mangakibatkan tingginya angka
pengangguran di Jakarta yaitu tahun 2000 sebanyak 12,08 persen,
kemudian tahun 2001 menjadi 11,32 persen. Daya serap lingkungan kerja
yang belum membaik akibat krisis ekonomi, membanjirnya pendatang baru
untuk mengadu nasib di Jakarta, semakin membebani pula kota Jakarta
dalam penanggulangan masalah tenaga kerja. Kecenderungan yang sama
juga terjadi pada jumlah penduduk miskin, meskipun cenderung menurun,
tahun 1999 sebesar 4, 57 persen menjadi 4,08 persen tahun 2000, tetapi
masih tetap cukup besar. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, inflasi yang
cukup tinggi dan jumlah pengangguran yang meningkat telah memperburuk
peta kemiskinan penduduk kota dengan berbagai implikasinya.

2.4.3. Tantangan di bidang Sarana Prasarana Kota
Keterbatasan sarana dan prasarana kota menjadi persoalan klasik.
Pertumbuhan penduduk yang pesat perlu diikuti dengan serangkaian
program investasi perkotaan, dalam bentuk memperluas pelayanan dan
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penyediaan sarana dan prasarana perkotaan di seluruh wilayah kota.
Keterbatasan dana yang cukup untuk membangun dan memelihara
prasarana kota, keterbatasan pemerintah kota dalam penyesuaian prosedur
dan mekanisme pengelolaan prasarana kota, dan penerapan metode
pengembalian biaya (cost recovery) yang belum efektif dan konsisten, serta
belum efektifnya penegakan hukum menyangkut pengaturan kota telah
menimbulkan berbagai problema prasarana dan sarana perkotaan.
1. Ruang terbuka hijau dan keindahan kota yang belum optimal
Peningkatan kualitas lingkungan terkait dengan tersedianya ruang
terbuka hijau yang seimbang dengan kebutuhan fungsi ekologis untuk
menjaga kualitas udara/ lingkungan. Realitas yang ada menunjukkan ruang
terbuka hijau semakin menyempit karena perubahan fungsi untuk
kebutuhan prasarana kota dan penggunaan tanah secara liar serta
penyerobotan tanah yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.
Pengadaaan ruang terbuka hijau di kawasan baru belum optimal karena
mahalnya tanah dan sulitnya pembebasan tanah.
Intensitas kegiatan yang tinggi menimbulkan masalah-masalah
lingkungan yang semakin meningkat. Pencemaran udara berlangsung
dengan intensitas tinggi yang berasal dari sumber bergerak (transportasi),
sumber tidak bergerak (proses industri dan rumah tangga), dan sumber dari
pembuangan/ pembakaran limbah padat. Pencemaran air juga terjadi dalam
skala luas, bersumber pada limbah cair kegiatan usaha dan rumah tangga.
Tingginya tingkat pencemaran telah menempatkan Propinsi DKI Jakarta
sebagai kota ketiga di dunia dengan polusi yang tinggi.
2. Kualitas lingkungan yang belum memadai
Lingkungan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia
dalam melakukan suatu kegiatan. Untuk itu menciptakan suasana kota yang
bersih, terbebas dari segala polusi dan penumpukan sampah perlu
dilakukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kualitas
lingkungan yang semakin baik dan sehat.
3. Penataan ruang yang belum efektif memenuhi dinamika kebutuhan
masyarakat
Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang
yang bertujuan untuk memberi arah bagi pembangunan ruang kota yang
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu penataan ruang juga
bertujuan untuk memanfaatkan ruang bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Masalah substansial dan operasional dalam penataan ruang
selain karena tata ruang masih bersifat abstrak interpretatif, adalah juga
karena adanya kecenderungan egoisme sektor, sehingga penataan ruang
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yang dilakukan bersifat birokratis. Pada sisi lain, lemahnya penegakan
hukum terhadap tindakan perorangan dan kolektif yang bertentangan
dengan tata ruang, kemiskinan kota dan tekanan pertambahan penduduk
menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan, yang membawa
implikas pada tindak terintegrasinya tata ruang wilayah dengan
pemanfaatan ruang.
4. Lalu lintas dan transportasi umum yang belum memadai
Mobilitas yang tinggi menjadi ciri masyarakat Jakarta. Meningkatnya
jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan
panjang dan ruas jalan berakibat meningkatnya kepadatan lalu lintas yang
menimbulkan kemacetan. Kendaraan yang terlalu banyak di jalan
menimbulkan semakin banyaknya titik rawan kemacetan. Keadaan lalul
lintas semakin parah dengan kondisi angkutan umum yang buruk dan tidak
tertib, yang menyebabkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi pilihan
sebagian warga kota. Manajemen lalu lintas tidak optimal karena
perbandingan jumlah kendaraan dan fasilitas jalan (termasuk terminal) yang
tidak berimbang.
5. Pengelolaan sampah dan air limbah yang belum tertangani dengan
baik
Masalah sampah yang menonjol tampak pada pewadahan dan
pengumpulan, terutama pada wilayah permukiman kumuh yang belum
sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem, sehingga pengangkutan
sampah belum optimal. Pembangunan sistem peralihan antara, yang belum
sepenuhnya terealisir, kualitas dan jumlah armada pengangkutan sampah
dan air limbah yang belum memadai menyebabkan pengangkutan sampah
ke TPA belum optimal. Begitu pula pengelolaan air limbah belum berjalan
dan ditangani secara optimal.
6. Jangkauan fasilitas air bersih yang terbatas
Pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan
merupakan salah satu jasa pelayanan yang harus diselenggarakan oleh
pemerintah kota. Pada aspek ini pelayanan belum optimal, yang tampak
dari jaringan yang masih terbatas pada wilayah tertentu dengan cakupan
pelayanan yang masih sempit dan produksi yang belum optimal. Dengan
demikian penggunaan air tanah semakin luas. Penambahan produksi dan
jaringan layanan memerlukan biaya yang cukup besar karena wilayah
layanan yang luas. Penurunan kualitas dan kuantitas karena aktivitas
penduduk di sektor catchment menyebabkan menurunnya kualitas air dan
kelangsungan produksi air minum.
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7. Sistem pengendalian banjir, pemeliharaan sungai dan drainase
kota yang belum baik
Wilayah Propinsi DKI Jakarta dilalui oleh 13 aliran sungai, sehingga
sebagian wilayah Jakarta adalah wilayah rawan banjir/ genangan.
Banyaknya hunian yang berada pada lahan basah atau daerah parkir air
menyebabkan kemampuan tanah menyerap air menjadi sangat berkurang.
Kantung-kantung air yang berubah menjadi pemukiman, penyempitan alur
sungai daerah hilir yang diperparah dengan sendimentasi sungai pada
daerah yang relatif datar, menjadi faktor utama penyebab banjir. Selan itu
hujan lokal dengan intensitas yang tinggi dan laut pasang merupakan
faktor-faktor alam penyebab banjir yang sulit dihindarkan.
Pemukiman di sepanjang daerah aliran sungai atau bantaran sungai
telah menyebabkan terjadinya penyempitan alur sungai dan tidak
optimalnya fungsi sungai sebagai pencegah banjir. Penertiban pemukiman
yang berada di sepanjang bantaran sungai yang mendapat perlawanan dari
warga setempat, jumlah penduduk miskin kota yang besar menyebabkan
sulitnya penataan daerah aliran sungai dan peningkatan kualitas air.
8. Perumahan dan penanganan daerah kumuh yang belum optimal
Besarnya jumlah penduduk yang bermukim pada lahan yang
terbatas menjadi akar masalah perumahan. Kondisi ekonomi yang lemah
dari sebagian besar warga kota menyebabkan ketidakmampuan mereka
untuk memiliki lahan dan perumahan yang layak. Jumlah penduduk yang
besar telah melampaui daya dukung kota dalam menyediakan perumahan
yang layak bagi penduduk. Akibatnya, penataan menjadi sulit dilakukan.
Munculnya kawasan kumuh, dan banyaknya rumah tangga yang tinggal di
bantaran sungai dan sepanjang rel kereta api menjadi tidak terhindarkan.
Banyaknya bangunan dan perumahan menyebabkan kemampuan tanah
dalam menyerap air menjadi sangat berkurang. Lahan basah yang
berfungsi sebagai kantong air berubah menjadi bangunan. Akibatnya
Jakarta menjadi rawan banjir.
Dilain pihak, upaya penertiban tampak belum berjalan lancar karena
sikap resistensi dari masyarakat dan isu HAM. Penertiban juga seringkali
terlambat setelah persoalannya bertambah besar.
9. Areal interaksi publik yang masih terbatas
Jumlah penduduk kota yang sangat padat mengakibatkan semakin
meningkatnya permintaan akan areal interaksi publik yang berguna sebagai
sarana pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Akan tetapi lahan yang
terbatas menyebabkan timbulnya kesulitan dalam hal penyediaan sarana
tersebut.
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2.4.4. Tantangan di bidang Pengelolaan Tata Pemerintahan
Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan adalah kemampuan
pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu menjamin
ketentraman dan ketertiban, menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Problema dalam
mengoptimalkan efektifitas pemerintahan adalah akseptabilitas atau
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang cenderung merosot
setelah reformasi. Lemahnya legitimasi menyebabkan kurang efektifnya
pemerintah sebagai institusi pengatur yang berwibawa. Tantangan yang
dihadapi dalam pengelolaan pemerintah adalah :
1. Keamanan, ketentraman dan ketertiban
partisipasi masyarakat yang belum optimal

masyarakat

serta

Bersamaan dengan krisis ekonomi dan krisis pemerintahan Pasca
Pemerintahan Orde Baru adalah meningkatnya gangguan keamanan.
Ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun dengan intensitas tinggi,
yang dipicu antara lain oleh potensi konflik antar kelompok, ancaman dan
ledakan bom, tawuran antar pelajar, aksi unjuk rasa dan bentuk gangguan
lainnya. Implikasinya, selain menimbulkan rasa takut, rasa tidak aman dan
kekhawatiran warga kota, juga menyebabkan tidak efektifnya
penyelenggaraan pemerintahan.
2. Peraturan perundang-undangan daerah yang belum memadai
Gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang
cenderung terus berlangsung, dan belum pulihnya kepercayaan terhadap
pemerintah pada semua tingkat, menyebabkan tidak efektifnya pemerintah
dalam melakukan penegakan peraturan perundangan. Upaya-upaya
pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum direspon dengan
perlawanan warga kota. Di lain pihak peraturan perundangan-undangan
yang ada belum optimal dan sebagian lagi sudah tidak relevan dengan
perkembangan dan dinamika masyarakat pada saat sekarang yang
memerlukan peninjauan dan evaluasi secara menyeluruh.
3. Spirit dan etos kerja aparat yang perlu ditingkatkan
Peningkatan kualitas
masyarakat merupakan hal
baik. Kondisi ini tercapai
kesadaran akan tugas dan
etos kerja yang baik.

aparat dalam memberikan pelayanan kepada
yang mutlak dalam suatu pemerintahan yang
apabila aparat pemerintah daerah memiliki
tanggung jawabnya, serta memiliki spirit dan
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4. Kinerja pelayanan masyarakat yang belum optimal
Pelayanan masyarakat sebagai fungsi utama pemerintah daerah
belum terselenggara berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan yang baik dan
prima. Prinsip pendekatan pelayanan ke tengah masyarakat, kecepatan dan
ketepatan serta efisiensi pelayanan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
Implikasinya, citra pemerintah kota menjadi kurang terapresisasi dengan
baik.
5. Kualitas aparatur dan penanganan KKN yang masih perlu
ditingkatkan
Pergeseran paradigma pemerintah yang lebih memberi keluasaan
kepada daerah dan lebih menekankan pada pelayanan masyarakat belum
diikuti dengan perubahan kinerja birokrasi. Perubahan kelembagaan belum
sepenuhnya dapat diimplementasikan dimana birokrasi belum memiliki
kompetensi dan kapasitas yang memadai yang sesuai dengan tuntutan
perubahan. Sementara itu, penanganan dan pencegahan terhadap korupsi,
kolusi dan nepotisme belum optimal karena pengawasan yang belum efektif
dan kevakuman etika menyebabkan pelaksanaan tugas-tugas birokrasi
kehilangan nilai-nilai yang harus dijunjung.
6. Pendelegasian wewenang kepada wilayah belum optimal
Seiiring dengan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi,
demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan
untuk mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya proses
pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan itu pendelegasian
wewenang yang lebih konkrit kepada wilayah yang lebih kecil menjadi
sesuatu yang sangat dibutuhkan.
Bertolak dari realitas yang ada dan kompleksnya masalah yang
dihadapi Jakarta masa kini, maka perlu dilakukan perubahan cara
pemecahan masalah yang lebih pada pendekatan patisipatif dan manusiawi
dalam rangka menciptakan good governance yang dirumuskan dalam visi
baru Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
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BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROPINSI DKI JAKARTA
Guna menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum
pembangunan, perlu diketengahkan visi dan misi Propinsi DKI Jakarta. Dengan
makin memahami visi dan misi ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang
kuat dari pemerintah maupun warga Jakarta untuk bersama membangun
kotanya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan
progam-program pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun
jangka menengah (lima tahunan).

3.1. VISI
“Terwujudnya Jakarta sebagai ibuktoa negara Republik Indonesia
yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oelh masyarakat
yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya, dalam lingkungan
kehidupan yang aman dan berkelanjutan”.
Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Jakarta sebagai ibukota negara dan kota perdagangan dan jasa
hendaknya memiliki daya saing global dan mampu menjalankan
fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari
kepentingan nasional dan internasional.
b. Jakarta hendaknya dihuni warga kota yang sejahtera, berakhlak,
berbudaya dan berdisiplin tinggi, produktif serta memiliki kecintaan dan
komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun kotanya.
c. Jakarta hendaknya memiliki penataan kota dan lingkungan yang baik
dan manusiawi, agar dapat lebih menjamin dinamika kehidupan
berkelanjutan.

3.2. MISI
1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien,
efektif, kompetitif dan terjangkau.
2. Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasisi
partispasi masyarakat.
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3. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman
dan ketertiban kota.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota.
5. Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik.

Pemahaman terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Untuk mampu berfungsi sebagai ibukota negara dan pusat perdagangan
dan jasa yang representatif, ketersediaan prasarana dan sarana kota
yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan, sekaligus
menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara
produktif.
b. Pada dasarnya pembangunan harus diarahkan secara lebih adil dan
merata, ramah lingkungan serta memberi peluang yang seluas-luasnya
bagi partisipasi masyarakat, agar tumbuh rasa memiliki dan komitmen
dalam proses pembangunan dan hasil-hasilnya.
c. Menegakkan supremasi hukum, keamanan, ketentraman dan ketertiban
kota disadari telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan prakondisi bagi berlangsungnya pembangunan dan aktivitas kota yang lebih
efisien dan produktif.
d. Kualitas kehidupan kota yang lebih baik dan kerukunan warga kota
menjadi pendorong bagi berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat
secara lebih aman, damai, harmonis dan sinergis.
e. Pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik oleh aparatur yang
profesional, memiliki spirit, etos kerja dan komitmen tinggi serta
didukung sistem informasi handal, dapat lebih menjamin kinerja
pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan
kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik.
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BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. ARAH KEBIJAKAN
Perjalanan pembangunan Propinsi DKI Jakarta mengalami pasang
surut yang cukup panjang. Berdasarkan penggalan waktu (periodisasi),
perjalanan pembangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. Periode 2001, masa penyembuhan kehidupan sosial, politik dan
ekonomi masyarakat, dengan program utama perbaikan infrastruktur
dasar yang mendukung bergeraknya kembali roda perekonomian
Propinsi DKI Jakarta, disebut juga Rescue-Recovery Program.
b. Periode 2002-2004, masa pemulihan kehidupan sosial, politik dan
ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, penegakan supremasi
hukum dan peningkatan ketertiban umum, dengan program utama
perbaikan infrastruktur sosial-ekonomi dan peningkatan pelayanan
publik, disebut juga Recovery Program.
c. Periode 2005-2007, masa pemantapan kehidupan sosial, politik dan
ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM dengan program utama
penguatan fundamental sosial dan ekonomi menuju pada kemandirian,
kesejahteraan dan berkelanjutan, disebut juga Stabili zation Program.
Berdasarkan perjalanan pembangunan, fakta dan keadaan, serta
permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Pemerintah Propinsi
DKI Jakarta dan masyarakat dalam membangun kotanya, dapat dirumuskan
arah dan kebijakan umum pembangunan Propinsi DKI Jakarta untuk lima
tahun ke depan, sebagai berikut :

1.

Arah Pembangunan Propinsi DKI Jakarta 2002-2007
a. Periode 2002-2004, diarahkan untuk pemulihan kehiduoan sosial politik
dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemantapan
penegakan hukum dan perbaikan infrastruktur sosial politik dan ekonomi
serta pemeliharaan sarana dan prasarana kota.
b. Periode 2005-2007, diarahkan untuk pemantapan landasan bagi
pembangunan sosial politik dan ekonomi, peningkatan kulaitas SDM,
menuju kemandirian, kesejahteraan dan berkelanjutan.
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2.

Pokok Kebijakan Pembangunan Propinsi DKI Jakarta 2002-2007
a. Menegakkan supremasi hukum, kepastian hukum dan budaya hukum.
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan
publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel.
c. Meningkatkan pengelolaan keuangan, aset dan usaha daerah dalam
rangka peningkatan kemandirian daerah.
d. Mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur
dan akses sumber daya ekonomi, dalam rangka mengurangi
pengangguran dan kemiskinan.
e. Mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi melalui penguatan
jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peran serta usaha mikro,
UKM dan koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan
peningkatan daya saing produk.
f. Meningkatkan kemampuan penyediaan layanan pendidikan dan
kesehatan dalam rangka wajib belajar 9 tahun, pemerataan pendidikan
dan pemerataan pelayanan kesehatan.
g. Meningkatkan pengendalian penduduk dan sumber daya tenaga kerja
dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, perluasan kesempatan
kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan produktivitas masyarakat.
h. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga
kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi
konflik sosial dan tawuran massa.
i.

Meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian PMKS,
penyalahgunaan narkoba dan tawuran pelajar.

j. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengendalian produksi,
pengendalian konsumsi dan pengendalian aktivitas yang kurang ramah
lingkungan.
k. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota dalam rangka
peningkatan pelayanan dan daya dukung kota.
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4.2. STRATEGI
Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan
pembangunan Propinsi DKI Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Strategi
disusun berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal daerah. Strategi
sebagai pendekatan dasar akan mampu mendongkrak perubahan
pemerintahan secara bermakna. Karena itu, pilihan strategi yang tepat
dalam membangun Propinsi DKI Jakarta menjadi sangat penting. Dalam
kaitan ini, digunakan 2 (dua) pendekatan implementasi sebagai “titik angkat”
pembangunan Propinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan, yaitu :
1. Pendekatan partisipatif : Mewujudkan masyarakat kota yang mandiri dan
sejahtera melalui proses pemberdayaan, dengan mengedepankan
prinsip demokratisasi, kesetaraan dan keberpihakan pada masyarakat.
2. Pendekatan komprehensif, yaitu membentuk struktur ruang kota yang
strategis sesuai denagn kebutuhan dan kondisi wilayah/ kawasan,
secara berkeadilan, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kedua pendekatan tersebut diimplementasikan secara sinergis,
terintegrasi, bertahap dan berkesinambungan.
Strategi merupakan alat penghubung antara Visi, Misi, Arah
Kebijakan dan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan dalam satu paket
dengan strategi di setiap di setiap bidang pembangunan. Strategi di setiap
bidang Renstrada Propinsi DKI Jakarta dapat dilihat dalam setiap bab dari
bab 5 hingga bab 12 yang mencerminkan delapan bidang Renstrada
Propinsi DKI Jakarta. Strategi dilahirkan dari pengamatan setiap bidang
sehingga secara umum bersifat memayungi strategi di setiap bidang
pembangunan Propinsi DKI Jakarta. Strategi tersebut meliputi :
1. Menegakkan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas
kelambagaan, meningkatkan kualitas individu aparat, menumbuhkan
kesadaran masyarakat akan peraturan, membangun mentalitas penegak
hukum yang profesional, jujur dan tegas untuk mendukung tercapainya
kepastian, keharmonisan kehidupan hukum ditengah-tengah masyarakat
sehingga tercipta keadaaan yang aman, tertib dan tenteram. (HUKUM
dan TRAMTIB).
2. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian, struktur organisasi,
dan adiministrasi pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan,
akuntabel dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai good
governance untuk meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah
kepada masyarakat. (PEMERINTAHAN)
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3. Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung
peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan, dan pemanfaatan
keuangan daerah yang digunakan sebesar-besarnya bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek-aspek
tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab tercipta melalui
sistem pengawasan keuangan yang ketat. (PEMERINTAHAN)
4. Mengembangkan sistem database yang bersifat informatif, aktual, dan
mudah diakses oleh masyarakat untuk mencapai terciptanya
pembangunan yang berbasis pada profesionalisme, terstruktur,
sistematis dan akuntabel. (PEMERINTAHAN)
5. Menciptakan pemerataan pendidikan dengan membuka kesempatan
sebesar-besarnya, terutama pada program pendidikan 9 tahun dengan
memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana fisik/ non fisik
pendidikan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar, serta
menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dab swasta.
6. Mengatasi permasalahan sosial seperti penggunaan narkoba, tawuran
pelajar dan masalah sosial lainnya yang berpotensi mengganggu
jalannya proses belajar mengajar. (PENDIDIKAN SOSIAL)
7. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan dan
memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kesehatan, agar
setidaknya mencapai standar minimum pelayanan kesehatan.
(KESEHATAN)
8. Mengembalikan kepercayaan masyarakat baik domestik maupun
internasional terhadap kehidupan ekonomi Propinsi DKI Jakarta dengan
mengembangkan kebijakan yang pro pasar, membangun infrastruktur
ekonomi yang baik, menekan high cost economy dan menciptakan
sistem pelayanan investasi yang simpel untuk mencapai terciptanya
peningkatan investasi di Propinsi DKI Jakarta. (EKONOMI)
9. Mengembangkan usaha-usaha pembangunan ekonomi yang berbasis
masyarakat dengan membangun kemitraan bersama usaha besar untuk
menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan
liberalisasi ekonomi serta mampu peningkatan kualitas dan produktifitas
tenaga kerja. (EKONOMI-TENAGA KERJA)
10. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan
membangun sektor-sektor unggulan dan meningkatkan peranan sektorsektor yang non unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada
kehidupan sosial dan lingkungan hidup serta sebesar-besarnya
bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja. (EKONOMILINGKUNGAN HIDUP-TENAGA KERJA)
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11. Membangun komunikasi antar masyarakat Propinsi DKI Jakarta yang
bersifat heterogen dengan memperhatikan akar budaya masing-masing
daerah sehinggak seminimal mungkin dapat menekan terjadinya konflikkonflik horizontal. (SOSIAL)
12. Memantapkan arah dan tujuan pembangunan sosial dengan
mengoptimalkan peranan pemerintah, swasta dan dukungan
masyarakat untuk menghindari terjadinya penurunan moral pemerintah
dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemahaman, penghayatan
dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehdiupan sehari-hari.
(SOSIAL-AKHLAK)
13. Mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah
kependudukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan penduduk
serta mengendalikan arus perpindahan penduduk ke DKI Jakarta seperti
urbanisasi. (SOSIAL-KEPENDUDUKAN)
14. Meminimalisir dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap daya
dukung lingkungan dan sumber daya alam. (SARANA-PRASARANALINGKUNGAN HIDUP)
15. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga
mampu mengatasi persoalan-persoalan seperti kemacetan, banjir,
pemukiman kumuh, ledakan pedagang kaki lima dan lain-lain.
(SARANA-PRASARANA-SOSIAL)

4.3. INDIKATOR KINERJA UNTUK STRATEGI
Strategi digunakan oleh pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam 5
tahun masa kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi dan arah
kebijakan pembangunan. Kinerja pemerintah daerah dapat dievaluasi dari
keberhasilan pemerintah untuk menerapkan strategi, sedemikian rupa
sehingga dapat mencapai tujuan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan strategi
ditunjukkan oleh capaian indikator kerja. Secara umum, indikator kinerja
yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan strategi adalah sebagai
berikut :
Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa
1. Tegaknya supremasi hukum di wilayah Propinsi DKI Jakarta.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat ibukota akan aturan-aturan dalam
hukum.
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3. Terwujudnya keharmonisan hidup di masyarakat, sehingga tercipta rasa
aman, tertib dan tentram, serta menguatnya rasa kebangsaan.
4. Meningkatnya kualitas moral dan mentalitas aparatur penegak hukum
Pemda Propinsi DKI Jakarta.
Bidang Pemerintahan
1. Terciptanya sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai good
governance.
2. Terwujudnya sistem pemerintahan yang efisien, efektif, dan profesional
dengan dukungan sistem keuangan daerah dan sistem informasi yang
lebih handal.
Bidang Ekonomi
1. Meningkatnya kepercayaan dunia usaha baik domestik maupun
internasional terhadap iklim berinvestasi di wilayah Propinsi DKI Jakarta.
2. Tercapainya pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat.
3. Meningkatnya produktivitas kerja, dalam menghadapi persaingan global
dan memerangi kemiskinan.
4. Menurunnya angka pengangguran.
5. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.
Bidang Pendidikan dan Kesehatan
1. Tercapainya pemerataan di bidang pendidikan untuk semua warga kota.
2. Menurunnya jumlah persoalan sosial di kalangan pelajar seperti jumlah
pemakai narkoba dan jumlah perkelahian pelajar.
3. Terciptanya kualitas pendidikan yang mampu menghasilkan SDM yang
profesional.
4. Meningkatnya kualitas kesehatan
layanan kesehatan yang bermutu.

masyarakat

dengan

dukungan

5. Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan di wilayah
Propinsi DKI Jakarta.
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Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
1. Tersedianya data dasar kependudukan yang didukung oleh teknologi.
2. Terciptanya tertib administrasi kependudukan.
3. Semakin terkendalinya jumlah penduduk Propinsi DKI Jakarta.
4. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.
Bidang Sosial dan Budaya
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak, yang bermoral dan
sarat dengan nilai-nilai keagamaan, berbudaya, berdisiplin dan produktif.
2. Terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tenang, damai dan terhindar
dari segala jenis konflik horisontal antar warga kota.
3. Terwujudnya masyarakat yang memiliki kecintaan dan komitmen dalam
membangun kotanya.
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1. Terkendalinya pemanfaatan air tanah.
2. Terkendalinya dampak pencemaran udara.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitias ruang terbuka hijau.
4. Teciptanya keseimbangan lingkungan perkotaan yang teduh, nyaman,
sehat dan manusiawi.
Bidang Sarana dan Prasaranan Kota
1. Meningkatnya pembanguan infrastruktur yang mendukung lingkungan
dan sumber daya alam.
2. Menurunnya jenis dan jumlah permasalahan akibat rendahnya kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana seperti masalah kemacetan, banjir,
permukiman kumuh.
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BAB V
BIDANG HUKUM, KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN KESATUAN BANGSA
5.1. UMUM
Kondisi penegakan hukum di wilayah Propinsi DKI Jakarta walaupun
mulai mendapat perhatian semua pihak tetapi belum mencapai kemajuan
berarti. Disamping belum banyak produk hukum seperti Perda yang
dihasilkan di era reformasi, terhadap produk-produk hukum yang ada juga
belum dilakukan evaluasi apakah masih relevan dan sejalan dengan
semangat reformasi serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat Jakarta yang
majemuk dan dinamis. Disamping itu, penegakan supremasi hukum
berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan
terhadap hak-hak asasi manusia secara universal masih berjalan lambat.
Disisi lain kedasaran hukum masyarakat dirasakan masih rendah,
yang ditandai dengan masih banyaknya anggota masyarakat Jakarta yang
melakukan pelanggaran hukum dan peraturan daerah. Keadaan ini
diperburuk lagi oleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum
yang masih rendah, sehingga penyelesaian masalah dengan main hakim
sendiri lebih dipilih daripada penyelesaian melalui proses hukum yang
berlaku. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya keamanan dan
ketentraman yang ada di masyarakat, lemahnya penegakan hukum akibat
budaya KKN, serta masih belum tersosialisasinya peraturan perundangundangan daerah baik sebelum maupun sesudah ditetapkan, sehingga
sering menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan
penyelenggara pemerintahan daerah termasuk aparat penegak hukum.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan
Propinsi DKI Jakarta yang berkesinambungan, diperlukan suasana dan
iklim yang kondusif yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat
terlibat dan berperanserta secara baik. Iklim kondusif hanya dapat dicapai
bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan,
konflik sosial dan model demonstrasi yang cenderung anarkis dan tak
terkendali. Untuk itu, penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban yang
konkrit dan konsisten, menjadi faktor penting pula dalam mendukung iklim
kondusif tadi.
Faktor lain yang sering menjadi hambatan dalam proses penegakan
hukum adalah masalah koordinasi antar aparat atau instansi penegak
hukum sendiri. Kurangnya koordinasi tersebut mengakibatkan penyelesaian
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kasus-kasus hukum banyak yang terhambat. Kasus-kasus hukum yang
telah diinvetarisasikan oleh satu instansi kadang tidak dapat ditindaklanjuti
oleh instansi lain.
Pulihnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum dapat
meningkatkan kredibilitas dan kewibawaan aparatur penegak hukum. Polisi
bersama petugas Tramtib sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban
sekaligus pengayom masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan
kewajibannya secara profesional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta
teknologi yang memadai. Disamping itu sikap mental dan perilaku aparat
yang adil, profesional dan penuh pengabdian menjadi faktor bagi
keberhasilan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Pembangunan hukum, ketentraman dan ketertiban hukum
dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum serta mewujudkan
masyarakat sadar hukum, taat hukum, tertib dan menghayati hak serta
kewajibannya sebagai anggota masyarakat guna menumbuh-kembangkan
disiplin dan tanggung jawab sosial politik bagi setiap warga kota Jakarta.
Agar proses tersebut berjalan efektif, diperlukan dukungan baik
kemampuan, keteladanan, dan kewibawaan aparat penegak hukum,
maupun tersedianya sarana dan prasarana pelayanan hukum yang
memadai.

5.2. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan dari fungsi hukum, ketentraman, ketertiban dan
penanggulangan bencana, serta kesatuan bangsa adalah :
Hukum
Menata kembali seluruh peraturan perundang-undangan daerah
yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dapat mendukung
perkembangan kebutuhan masyarakat pada era otonomi daerah,
menegakkan supremasi hukum, meningkatkan kepastian hukum pada
kegiatan perekonomian, serta mengembangkan budaya hukum di semua
lapisan masyarakat Jakarta termasuk aparatur daerah.
Ketentraman Ketertiban dan Penanggulangan Bencana
Menciptakan kondisi kota Jakarta yang tentram, tertib dan teratur,
serta menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis sehingga
dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, aktivitas masyarakat, mampu mengamankan hasil-hasil
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pembangunan yang telah dilaksanakan,
mengantisipasi penanggulangan bencana.

termasuk

kemampuan

Kesatuan Bangsa
Menciptakan suasana kondusif yang mendukung proses penguatan
kemabli persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong proses
peningkatan pemahaman mengenai hak-hak azasi manusia dan demokrasi.

5.3. STRATEGI BIDANG HUKUM, KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM
DAN KESATUAN BANGSA
Hukum
Menyusun, menata, mengembangkan, menyempurnakan dan
mensosialisasikan
peraturan
perundang-undangan
daerah
yang
mendukung
sistem
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah,
mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
serta meningkatkan pelayanan penegakan hukum dalam rangka
memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat
penegak hukum.
Ketentraman Ketertiban dan Penanggulangan Bencana
Mengoptimalkan sistem ketentraman, ketertiban dan perlindungan
bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari serta
meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana
dalam rangka mengurangi kerugian harta benda dan jiwa dengan dukungan
sarana prasarana trantib dan penanggulangan bencana yang sesuai
dengan kemajuan teknologi.
Kesatuan Bangsa
Membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui perwujudan
sistem dan iklim kehidupan masyarakat yang demokratis dan berwawasan
kebangsaan, serta melalui pembinaan hubungan antar golongan, kelompok
dan lembaga kemasyarakatan yang ada.
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5.4. MATRIKS BIADNG HUKUM, KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN
KESATUAN BANGSA

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

HUKUM
Menata
kembali
seluruh peraturan
perundangundangan daerah
yang
sesuai
dengan
prinsipprinsip demokrasi
dan
dapat
mendukung
perkembangan
kebutuhan
masyarakat pada
era
otonomi
daerah,
menegakkan
supremasi hukum,
meningkatkan
kepastian hukum
pada
kegiatan
perekonomian,
serta
mengembangkan
budaya hukum di
semua
lapisan
masyarakat
Jakarta termasuk
aparatur daerah

Menyusun, menata,
mengembangkan,
menyempurnakan
dan
mensosialisasikan
peraturan
perundangundangan
daerah
yang
mendukung
sistem
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah,
mengoptimalkan
upaya-upaya
peningkatan
kesadaran
hukum
masyarakat,
serta
meningkatkan
pelayanan
penegakan
hukum
dalam
rangka
memulihkan kembali
kepercayaan
masyarakat terhadap
hukum dan aparat
penegak hukum

1. Pengembangan
Peraturan
Perundangundangan Daerah

a)

b)

2. Peningkatan
Kesadaran Hukum

a)

b)

c)

3. Peningkatan
Pelayanan
dan
Penegakan Hukum

a)

b)

c)

d)

Tersedianya
peraturan
perundang-undangan
daerah
yang sesuai kebutuhan dan
dinamika masyarakat
Tidak terjadinya tumpang tindih/
duplikasi peraturan perundangan
Meningkatnya pengetahuan dan
kesadaran hukum masyarakat
dengan sosialisasi yang efektif
melalui multi media
Meningkatnya
rasa
memiliki
masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan
daerah
Berkurangnya
pelanggaran
terhadap hukum dan peraturan
daerah
Tersusunnya mekanisme yang
lebih baik dalam pemberian
bantuan dan pelayanan hukum
kepada masyarakat
Meningkatnya
kepercayaan
masyarakat terhadap hukum dan
aparat penegak hukum
Meningkatnya
penegakan
supremasi hukum di wilayah DKI
Jakarta
Menurunnya
jumlah
tindak
kekerasan dan angka kriminalitas
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Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kerja

Mengoptimalkan
sistem ketentraman,
ketertiban
dan
perlindugan
bagi
masyarakat dalama
menjalankan aktivitas
kehidupan sehari-hari
serta meningkatkan
usaha-usaha
pencegahan
dan
penanggulangan
bencana
dalam
rangka mengurangi
kerugian harta benda
dan jiwa dengan
dukungan
sarana
prasana trantib dan
penanggulangan
bencana yang sesuai
dengan
kemajuan
teknologi

1. Peningkatan
Ketentraman dan
Ketertiban

a) Berkurangnya anarkisme massa,
tawuran dan pelanggaran HAM
antar kelompok masyarakat
b) Meningkatnya sikap, budaya dan
perilaku toleran antar berbagai
suku, agama, ras dan golongan
c) Meningkatnya
sikap
anti
diskriminasi dan anti kekerasan
d) Menurunnya pelanggaran lalu
lintas
e) Menurunnya tingkat kriminalitas
f) Meningkatnya
rasio
jumlah
petugas kamtibmas terhadap
jumlah penduduk

2. Peningkatan
Peranserta
Masyarakat
dalam
Trantibmas dan
Penanggulangan
Bencana

a)

3. Peningkatan
Pencegahan
Penanggulangan
Bencana
dan
Kebakaran

a)

4. Pengembangan
Sarana
dan
Prasarana
Trantib
dan
Penanggulangan
Bencana

a) Tersedianya peralatan kamtib
dan penanggulangan bencana
yang
sesuai
dengan
perkembangan teknologi
b) Terantisipasinya setiap gejala
gangguan kamtibmas
c) Meningkatnya kecepatan dan
keakuratan
penanganan
gangguan
kamtibmas
dan
bencana

Ketentraman
Ketertiban
dan
Penanggulangan
Bencana
Menciptakan
kondisi
kota
Jakarta
yang
tentram, tertib dan
teratur,
serta
menciptakan
daerah
yang
mantap
dan
dinamis sehingga
dapat mendukung
kelancaran
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan,
aktivitas
masyarakat, serta
mampu
mengamankan
hasil-hasil
pembangunan
yang
telah
dilaksanakan

Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
dalam
hal
kamtibmas
b) Meningkatnya rasa aman setiap
anggota
masyarakat
dalam
melakukan kegiatannya

Tersedianya
sarana
dan
prasarana pemadam kebakaran
dan penanggulangan bencana
yang memadai dan mutakhir.
Meningkatnya kemampuan dan
keterampilan aparat pemadam
kebakaran
b) Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
penanggulangan kebakaran
c) Meningkatnya
kualitas
dan
kuantitas petugas penanggulan
bencana
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Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kerja

Kesatuan Bangsa

Menciptakan
suasana kondusif
yang mendukung
proses penguatan
kembali persatuan
dan
kesatuan
bangsa
serta
mendorong proses
peningkatan
pemahaman
mengenai hak-hak
azasi manusia dan
demokrasi

Membina
rasa
persatuan
dan
kesatuan
bangsa
melalui
perwujudan
sistem
dan
iklim
kehidupan
masyarakat
yang
demokratis
dan
berwawasan
kebangsaan,
serta
melalui
pembinaan
hubungan
antar
golongan
kelompok
dan
lembaga
kemasyarakatan yang
ada

1.

Pemantapan
Integrasi Bangsa
dan HAM

a) Terciptanya integrasi bangsa
yang kokoh
b) Berkurangnya
perkelahian/
perselisihan
yang
bersifat
partisan dan primordial
c) Meningkatnya peran instansi/
lembaga Pemerintah Daerah
dan lembaga independen dalam
penegakan hukum dan hak
asasi manusia

2.

Pengembangan
Hubungan Antar
Lembaga
Kemasyarakatan

a)

b)

Terciptanya stabilitas politik dan
keamanan yang nyaman dan
kondusif
Terwujudnya
kesamaan
persepsi terhadap kejadiankejadian di masyarakat dan
terhadap
hasil-hasil
pembangunan
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BAB VI
BIDANG PEMERINTAHAN
6.1. UMUM
Krisis ekonomi berkepanjangan yang berlanjut dengan reformasi di
bidang politik dan hukum telah melahirkan perubahan cepat pada tatanan
kehidupan dan perilaku masyarakat perkotaan. Di satu pihak, dampak
positif dari perubahan ini adalah terjadinya transformasi dari masyarakat
yang terkungkung dan tak berdaya menjadi masyarakat yang lebih berani
bersuara dan memperoleh kebebasan dalam berdemokrasi, dengan
harapan terciptanya struktur masyarakat yang lebih dinamis dan partisipatif.
Namun di lain pihak, dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya
kebebasan yang tidak terkendali dan pengabaian hukum dari sebagian
masyarakat kota yang justru menimbulkan keresahan masyarakat.
Dinamika politik nasional dalam lima tahun terakhir diharapkan dapat
menjadi proses pembelajaran (learning process) bagi kehidupan
masyarakat terutama dalam berperilaku politik dan berdemokrasi serta
dalam menyikapi positif kebebasan yang diperolehnya. Pemerintah daerah
perlu menyadari bahwa perilaku politik dan demokrasi masyarakat Jakarta
dalam dinamika politik nasional mempunyai arti yang besar dalam
mendukung peranserta aktif positif dalam penyelenaggaraan pemerintahan
dan pembangunan nasional. Dengan demikian ke depan dapat terwujud
masyarakat yang diharapkan mampu mendorong peran serta positif dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Dalam kaitan perubahan dan proses reformasi di atas, peranan dan
eksistensi aparatur daerah sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah juga dituntut untuk mampu memahami kondisi
objektif lingkungan masyarakatnya. Aparatur daerah diharapkan mampu
mewujudkan harapan masyarakat akan terjadinya perubahan pada
pelayanan publik yang lebih adil, netral, profesional, efisien, efektif,
produktif, transparan serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN). Untuk itu, diperlukan perubahan total pada sikap, perilaku dan
tindakan ke arah budaya kerja yang efektif dan efisien, berdisiplin tinggi,
hemat dan bersahaja serta anti KKN. Dalam jangka menengah diharapkan
akan terwujud aparatur daerah yang dapat menjadi panutan, teladan dan
berwibawa serta dalam waktu bersamaan bukan menjadi aparatur yang
ditakuti oleh lingkungan masyarakatnya.
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6.2. ARAH KEBIJAKAN
Dalam upaya merealisasikan paradigma baru penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berorientasi pada
kepentingan publik, maka arah dan pemerintahan daerah mampu
melakukan perubahan mendasar secara internal dengan berorientasi pada
perubahan dan perkembangan lingkungan masyarakatnya.
Arah kebijakan dari setiap fungsi pemerintahan meliputi:
Pemerintahan Umum
Menciptakan sistem fungsi pemerintahan untuk setiap wilayah yang
efektif dan efisien terutama dalam rangka pengembangan otonomi daerah
dengan merumuskan kebijakan dan kewenangan wilayah administrasi
kotamadya/
kabupaten
yang
bermanfaat
dalam
mewujudkan
pengembangan dan pemberdayaan pemerintah wilayah serta menata
kembali peraturan dan administrasi pertanhan sehingga tidak terjadi adanya
duplikasi sertifikasi dan pertentangan kepentingan.
Aparatur
Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme pegawai yang
bebas KKN, pro-aktif, serta mampu mengelola kekayaan daerah serta
transparan dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
Perencanaan dan Pengawasan
Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan
mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat sehingga fungsi
kontrol dan proses pengawasan baik pengawasan internal maupun
pengawasan yang dilakukan masyarakat akan lebih mudah dan efektif.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatkan penerimaan daerah dengan lebih mengoptimalkan
sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli
daerah maupun dana perimbangan dengan meningkatkan peranserta
masyarakat dan sector swasta serrta pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif dengan
berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik.
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Sistem Informasi
Menciptakan sistem teknologi informasi dan statistik yang dapat
digunakan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai basis pembangunan
daerah, serta meningkatkan profesionalisme dalam statistik dan teknologi
informasi.

6.3. STRATEGI BIDANG PEMERINTAHAN
Pemerintahan Umum
Mengoptimalkan dan mengembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip
otonomi daerah dan sistem pemerinrahan daerah dalam menjalankan
pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mendukung fungsi
pelayanan publik, serta mengembangkan sistem pemetaan dan penataan
administrasi pertanahan.
Aparatur
Meningkatkan
dan
mengoptimalkan
sistem
administrasi
kepegawaian, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur
pemerintah Propinsi DKI Jakarta, serta menambah/ menata struktur
kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien dan
efektif.
Perencanaan dan Pengawasan
Menyusun sistem perencanaan dan pengawasan daerah
komprehensiif, mampu merumusan pemikiran dari berbagai elemen
masyarakat
dan
bermanfaat
bagi
pelaksanaan
(stakeholders)
pembanguanan daerah, Selain itu mengoptimalkan peran penelitian dan
pengembangan, serta meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka
menjalin hubungan yang lebih harmonis antara Propinsi DKI Jakarta
dengan daerah-daerah lain dan luar negeri.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatkan penataan, pengelolaan perbendaharaan dan
administrasi keuangan daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah
dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan
dengan dukungan kemajuan teknologi serta mengembangkan sistem
administrasi dan pengelolaan asset-aset daerah untuk menjaga,
memelihara dan melindungi semua kekayaan daerah.
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Sistem Informasi
Mengoptimalkan sistem informasi, teknologi dan informasi
pertanahan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah
serta meningkatkan kemampuan penyediaan data-data pembangunan
secara terpadu melalui usaha pengembangan sistem statistik, sistem data
elektronik daerah serta pengelolaan arsip dan dokumentasi yang lebih baik.
Selain itu juga meningkatkan sistem kehumasan dan protocol dalam rangka
mendukung penyediaan informasi bagi masyarakat luas.

6.4. MATRIKS BIDANG PEMERINTAHAN
Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kerja

Pemerintahan Umum

Menciptakan sistem
dan
fungsi
pemerintahan untuk
setiap wilayah yang
efektif dan efisien
terutama
dalam
rangka
pengembangan
otonomi
daerah
dengan merumuskan
kebijakan
dan
kewenangan wilayah
administrasi
kotamadya/kabupaten
yang
bermanfaat
dalam mewujudkan
pengembangan dan
pemberdayaan
pemerintahan wilayah
serta menata kembali
peraturan
dan
administrasi
pertanahan sehingga
tidak terjadi adanya
duplikasi
sertifikasi
dan
pertentangan
kepentingan.

Mengoptimalkan
dan
mengembangkan
pelaksanaan
prinsip-prinsip
otonomi daerah dan
sistem
pemerintahan
daerah
dalam
menjalankan
pemerintahan dan
pembangunan
daerah
dalam
rangka mendukung
fungsi
pelayanan
publik,
serta
mengembangkan
sistem
pemetaan
dan
penataan
administrasi
pertanahan.

1. Program
Pengembangan
Otonomi Daerah

a) Terlaksananya
pembangunan
yang berdasarkan prinsip-prinsip
otonomi daerah
b) Meningkatnya koordinasi antara
legislatif dan eksekutif
c) Terwujudnya
pelaksanaan
pemerintahan
daerah
yang
sesuai
kondisi
dengan
kebutuhan
masyarakat
DKI
Jakarta.

2. Program
Pengembangan
Pemerintahan
Tingkat Propinsi

a) Terciptanya
administrasi
pemerintahan
Propinsi
DKI
Jakarta yang tertib dan dinamis
b) Meningkatnya pelayanan publik
yang
lebih
efisien
oleh
penyelenggara
pemerintahan
tingkat propinsi

3. Pengembangan
Pemerintahan
Jakarta Pusat

a) Terciptanya pemerintahan Jakrta
Pusat yang tertib dan dinamis
b) Meningkatnya pelayanan publik
yang
lebih
efisien
oleh
penyelenggara
pemerintahan
Jakarta Pusat

4. Pengembangan
Pemerintahan
Jakarta Utara

a) Terciptanya
pemerintahan
Jakarta Utara yang tertib dan
dinamis
b) Meningkatnya pelayanan publik
yang
lebih
efisien
oleh
penyelenggara
pemerintahan
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Jakarta Utara
5. Pengembangan
Pemerintahan
Jakarta Barat

a) Terciptanya
pemerintahan
Jakarta Barat yang tertib dan
dinamis
b) Meningkatnya pelayanan publik
yang
lebih
efisien
oleh
penyelenggara
pemerintahan
Jakarta Barat

6. Pengembangan
Pemerintahan
Jakarta Selatan

a) Terciptanya
pemerintahan
Jakarta Selatan yang tertib dan
dinamis
b) Meningkatnya pelayanan publik
yang
lebih
efisien
oleh
penyelenggara
pemerintahan
Jakarta Selatan

7. Pengembangan
Pemerintahan
Jakarta Timur

a) Terciptanya
pemerintahan
Jakarta Timur yang tertib dan
dinamis
b) Meningkatnya pelayanan publik
yang
lebih
efisien
oleh
penyelenggara
pemerintahan
Jakarta Timur

8. Pengembangan
Pemerintahan
Kepulauan Seribu

a) Terciptanya
pemerintahan
Kepulauan Seribu yang tertib
dan dinamis
b) Meningkatnya pelayanan publik
yang
lebih
efisien
oleh
penyelenggara
pemerintahan
Kepulauan Seribu

9. Penataan
Administrasi
Penataan

a) Tersedianya peraturan di bidang
pertanahan yang lengkap, akurat
dan tepat dalam menyelesaikan
masalah-masalah pertanahan
b) Terwujudnya
sistem
administrasi pertanahan yang
baik
c) Tersedianya data penggunaan
tanah Propinsi DKI Jakarta
d) Adanya kejelasan status seluruh
lahan milik pemerintah daerah
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Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kerja

Aparatur

Meningkatkan
dan
mengembangkan
profesionalisme
pegawai yang bebas
KKN, pro-aktif, serta
mampu
mengelola
kekayaan
daerah
secara
transparan
dalam
lingkungan
Pemerintahan
Daerah.

Meningkatkan dan
mengoptimalkan
sistem administrasi
kepegawaian,
meningkatkan
kemampuan
dan
ketrampilan
aparatur
pemerintah Propinsi
DKI Jakarta, serta
menambah/ menata
struktur
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
yang efisien dan
efektif.

1. Pegembangan
SDM Aparatur

a) Meningkatnya kualitas aparatur
pemerintahan
b) Terwujudnya
aparat-aparat
yang profesional dan berdedikasi
tinggi dalam menjalankan fungsi
pelayanan publik.

2. Peningkatan
Administrasi
Kepegawaian

a) Terwujudnya
mekanisme
administrasi kepegawaian yang
lebih baik
b) Terciptanya
pembinaan
administrasi
kepegawaian
yang lebih baik

3. Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur

a) Meningkatnya
produktivitas
aparatur pemerintah
b) Meningkatnya
jumlah
pegawai
yang berpendidikan
sarjana
c) Meningkatnya
ketrampilan
aparatur

4. Penataan
Organisasi dan
Ketatalaksanaan
serta Pengolahan
Data

a) Terbentuknya struktur lembaga
dan ketatalaksanaan pemerintah
daerah yang lebih efektif dan
efisien
b) Tersusunnya uraian jabatan
perangkat daerah
c) Terciptanya
birokrasi
pemerintah yang bebas sdari
KKN, transparan dan akuntabel
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Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kerja

Menyusun sistem
perencanaan dan
pengawasan
daerah
yang
komprehensif,
mampu
merumuskan
pemikiran
dari
berbagai
elemen
masyarakat
(stakeholders) dan
bermanfaat
bagi
pelaksanaan
pembangunan
daerah. Selain itu
mengoptimalkan
peran
penelitian
dan
pengembangan,
serta meningkatkan
kerjasama
antar
daerah
dalam
rangka
menjalin
hubungan
yang
lebih
harmonis
antara Propinsi DKI
Jakarta
dengan
daerah-daerah lain
dan luar negeri

1. Pengembangan
Perencanaan dan
Pengendalian
Rencana

a) Tersusunnya
perencanaan
daerah
yang
mampu
menampung hasil pemikiran
masyarakat
b) Meningkatnya rasio realisasi
terdapat perencanaan daerah
c) Meningkatnya
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
perencanaan daerah

2. Program
Penelitian dan
Pengembangan

a) Tersedianya
hasil-hasil
penelitian dan pengembangan
yang relevan bagi pembangunan
DKI Jakarta
b) Tersusunnya
perencanaan
pembangunan yang lebih terarah
karena didasari oleh penelitian
dan pengembangan
c) Terkelolanya
dokumentasi
hasil
penelitian
dan
pengembangan
d) Meningkatnya
kemudahan
pencarian
referensi
bagi
penelitian dan pengembangan

3. Peningkatan
Pengawasan
Fungsional

a) Terciptanya mekanisme check
and
balances
dalam
pelaksanaan pemerintahan
b) Meningkatnya
penyelesaian
kasus
KKN
yang
ditindaklanjuti
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
c) Meningkatnya
jumlah
unit
kerja/
dinas
yang
melaksanakan
akuntabilitas
kinerjanya

4. Program
Peningkatan
Kerjasama Antar
Daerah

a) Terjalinnya hubungan
dan
kerjasama yang harmonis antar
kota dan daerah di dalam dan
luar negeri
b) Tersedianya
informasi
pengalaman-pengalaman
daerah-daerah lain
dalam
melaksanakan pembangunan

Perencanaan dan
Pengawasan
Menyusun
perencanaan
pembangunan daerah
yang transparan dan
mampu
memenuhi
sebagian
besar
kebutuhan
masyarakat sehingga
fungsi kontrol dan
proses pengawasan
baik
pengawasan
internal
maupun
pengawasan
yang
dilakukan masyarakat
akan lebih mudah dan
efektif.
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Arah Kebijakan
Pengolaan
Keuangan Daerah
Meningkatkan
penerimaan daerah
dengan
lebih
mengoptimalkan
sumber – sumber
penerimaan daerah,
baik yang berasal
dari pendapatan asli
daerah maupun dan
perimbangan dengan
meningkatkan peran
serta masyarakat dan
sektor swasta serta
pengelolaan
penerimaan
dan
pengeluaran
keuangan
daerah
yang lebih efesien
dan efektif dengan
berorientasi
pada
transparasi
dan
akuntabilitas publik

Strategi
Meningkatkan
penataan
pengelolaan
perbendaharaan dan
administrasi
keuangan
daerah
untuk
mendukung
aktivitas
ekonomi
daerah
dengan
mengoptimalkan
pendapatan
asli
daerah dan dana
perimbangan dengan
dukungan kenajuan
tekhnologi
serta
mengembangkan
sistem administrasi
dan pengelolaan aset
– aset daerah untuk
menjaga memelihara
dan
melindungi
semua
kekayaan
daerah

Program

Indikator Kinerja

1. Peningkatan
Perbendaharaan
Daerah

a) Terciptanya
sistem
perbendaharaan daerah yang
tertib transparan dan efektif

2. Peningkatan
Administrasi
Keuangan Daerah

a) Terciptanya sistem pengelolaan
keuangan
daerah
yang
transparan dan akuntabel
b) Berkurangnya keluhan terhadap
pengelolaan/
pelayanan
administrasi keuangan daerah

3. Peningkatan
Penerimaan
Daerah

a) Tercapainya penerimaan daerah
yang optimal guna pelaksanaan
pembangunan
b) Tersusunnya suatu sistem dan
pola penerimaan daerah yang
efektif dan efesien
c) Terjadinya perubahan struktur
pendapatan daerah yang lebih
sehat

4. Peningkatan
Administrasi dan
Pengelolaan Aset
Daerah

a) Tertatanya
administrasi
pengelolaan aset daerah dan
didukung dengan data yang valid
dan akurat
b) Terinventarisasinya
barang
daerah secara lebih efektif dan
efesien
c) Berkurangnya kasus kerusakan
dan kehilangan aset pemerintah
daerah
d) Terintegrasinya
kewenangan
pengelolaan kawasan khusus
antara pusat dan daerah
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Arah Kebijakan
Sistem Informasi
Menciptakan sistem
teknologi
informasi
yang
dapat
digunakan
oleh
pemerintah
dan
masyarakat sebagai
basis pembangunan
daerah,
serta
meningkatkan
profesionalisme
dalam statistik dan
teknologi informasi

Strategi
Mengoptimalkan
sistem informasi dan
geo informasi dalam
pelaksanaan
pemerintahan
dan
pembangunan daera
serta meningkatkan
kemampuan
penyediaan data-data
pembangunan secara
terpadu
melalui
usaha
pengembangan
sistem
statistik,
sistem data elektronik
daerah
serta
pengelolaan
arsip
dan
dokumentasi
yang
lebih
baik.
Selain
itu
juga
meningkatkan sistem
kehumasan
dan
protokol
dalam
rangka mendukung
penyediaan informasi
bagi masyarakat luas

Program

Indikator Kinerja

1. Peningkatan
Statistik Daerah

a) Tersedianya data dan informasi
statistik yang cepat, tepat, rinci
dan relevan sesuai kebutuhan
masyarakat
b) Terpenuhinya kebutuhan data
untuk penyusunan kebijakan
program
dan
evaluasi
pembangunan

2. Pengembangan
Teknologi
Informasi

a) Terciptanya sistem database/
elektronik yang terpadu yang
mudah diakses masyarakat
b) Terciptanya sistem informasi
lintas sektoral bagi pimpinan
untuk pengambilan keputusan
c) Berkembangnya
pemanfaatan
teknologi
informasi
dalam
memacu
manajemen
pemerintahan yang lebih modern

3. Peningkatan
Pengelolaan Arsip
dan Dokumentasi

a) Terciptanya sistem pengelolaan
arsip
dan
dokumentasi
pemerintahan daerah yang rapi
b) Meningkatnya kemudahan akses
serta pencarian arsip dan
dokumentasi yang diperlukan

4. Pengembangan
Kehumasan dan
Keprotokolan

Terciptanya
kemudahan
bagi
masyarakat untuk memperoleh
informasi
langsung
mengenai
penyelenggaraan
pemerintahan
dan pembangunan daerah

5. Pemetaan
Informasi
Pertanahan

Terciptanya sistem pemetaan dan
informasi pertanahan daerah yang
baik
dan
berguna
bagi
pembangunan daerah

dan
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BAB VII
BIDANG EKONOMI
7.1. UMUM
Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada
pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi nyaris terhenti dan laju
inflasi meningkat pesat. Akibatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat
merosot tajam dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat penganggguran
meningkat dengan tajam. Krisis ekonomi telah mengangkat kepermukaan
beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan perekonomian baik pada
tingkat nasional maupun regional.
Sementara itu, kedepan, pembangunan ekonomi khususnya di
Propinsi DKI Jakarta akan menghadapi dua tantangan utama yaitu yang
terkait dengan dengan isu globalisasi atau perdagangan babas, dan isu
desentralisasi. Pengalaman membangun pada masa lalu yang bermuara
pada krisis yang berkepanjangan dapat digunakan sebagai pelajaran
berharga dalam membangun Propinsi DKI Jakarta ke depan. Secara
normative, untuk membangun perekonomian yang kuat, sehat dan
berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan dengan
mengedepankan partisipasi masyarakat berdasarkan aturan main yang
jelas, etika dan moral yang baik, nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak assi
manusia serta persamaan derajat, hak, dan kewajiban warga negara,
termasuk kesetaraan dan keadilan jender.
Wujud perekonomian Propinsi DKI Jakarta ke depan harus
mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan melalui partisipasi masyarakat
secara luas namun tetap mempertimbangkan pencapaian daya saing,
afektivitas dan efesiensi serta daya dukung lingkungan untuk kehidupan
yang berkelanjutan.
Di bidang ekonomi terdapat 6 fungsi, yaitu 1) pariwisata, 2) industri
dan perdagangan, 3) investasi dan pengembangan usha daerah, 4) UKM
dan koperasi, 5) peternakan, perikanan dan kelautan, 6) pertanian dan
kehutanan.
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Kondisi dan Permasalahan
Pariwisata
1. Citra atau dampak dari persepsi wisatawan mancanegara (wisman)
yang menempatkan Jakarta sebagai kota yang kurang kondusif, aman
dan nyaman untuk berwisata.
2. Produk unggulan yang kurang berkembang, misalnya penataan ruang
kota Jakarta antara lain pemanfaatan Kota Tua yang belum optimal
untuk objek wisata.
3. Kemampuan SDM dibidang industri pariwisata yang kurang memadai,
kurangnya aksesibilitas obyek pariwisata, standar pelayanan yang
belum optimal, belum memadainya sarana dan prasarana obyek wisata
dan kurangnya apresiasi, partisipasi serta pemahaman masyarakat
tentang kepariwisataan.
4. Promosi pariwisata lintas sektoral yang masih kurang efektif dan efisien.

Industri dan Perdagangan
Ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan untuk
mewujudkan pembangunan industri di Propinsi DKI Jakarta dalm
menghadapi era perdagangan global dan otonomi daerah, yaitu:
1. Masih lemahnya daya saing industri karena belum didukung basis
kegiatan produksi, perdagangan dan jaringan distribusi yang kuat.
2. Masih rendahnya kualitas produksi sehingga peningkatan nilai tambah
dan perluasan lapangan kerja belum tercapai dengan maksimal.
3. Belum terciptanya jaringan distribusi dan perdagangan yang mampu
menjamin ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga
yang bersaing.
4. Belum luasnya diversifikasi para ekspor dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas produksi dalam rangka mengantisipasi pasar global.
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Pengembangan Usaha Daerah
1. Belum optimalnya penataan dan restrukturisasi Usaha Daerah (PD/
BUMD/ PT Patungan) dalam memperbaiki kinerjanya sehingga dapat
lebih efisien dan produktif.
2. Masih perlu ditingkatkannya informasi penanaman modal serta
peningkatan pelayanan investasi khususnya pelayanan perijinan daerah.

3. Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah yang diarahkan untuk
pelayanan kepada publik.
4. Belum optimalnya produktivitas usaha daerah dalam kaitannya dengan
kontribusi pada PAD.

Usaha Kecil, Menengah (UKM) dan Koperasi
1. Permasalahan tentang pedagang kaki lima yang belum tertib tertata.
2. Rendahnya akses pemasaran, daya saing, kualitas produk UKM yang
belum kompetitif dan rendahnya kualitas SDM yang mempunyai jiea
kewirausahaan yang tangguh.
3. Lemahnya akses permodalan dan juga akses kemitraan dengan
pengusaha besar.
4. Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan dan pengembangan
usaha melalui Lembaga Keuangan Mikro serta penyertaan modal
melalui skema modal ventura dan dana bergulir.

Peternakan, Perikanan dan Kelautan
1. Belum optimalnya penataan jaringan distribusi peternakan dan
perikanan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta
sehingga fluktuasi untuk produk hasil ternak dan perikanan.
2. Kurangnya usaha pengembangan produk peternakan dan perikanan
yang ramah lingkungan melalui diversifikasi, peningkatan kualitas
produk, akses teknologi dan akses permodalan, serta kualitas SDM
yang dapat meningkatkan daya saing produk.
3. Masih kurangnya sarana penangkapan ikan dan budidaya ikan.
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4. Belum dimanfaatkannya benda-benda berharga atau muatan kapal
tenggelam (penanganan harta karun).

Pertanian dan Kehutanan
1. Lemahnya ketahanan pangan (supply belum memadai).
2. Perlunya penataan kembali jalur distribusi hasil pertanian dan
kehutanan, termasuk sistem tata niaga.
3. Adanya ketergantungan kebutuhan komoditas pertanian dan hasil hutan
dari luar Propinsi DKI Jakarta.
4. Belum adanya standarisasi mutu komoditas pertanian dan hasil hutan,
termasuk perlu adanya ketentuan dan peraturan mengenai pengawasan
peredaran produk pertanian dan hasil hutan.
5. Belum optimalnya penghijauan wilayah Propinsi DKI Jakarta yang
mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wialayah.
6. Masih lemahnya perlindungan konsumen terhadap bahaya pestisida dan
zat-zat berbahaya lainnya terkait dengan penggunaan komoditas
pertanian dan hasil hutan.
7. Masih lemahnya jaringan kemitraan di bidang agribisnis.
8. Belum optimalnya SDM petugas yang memberikan penyuluhan dan
pengawasan.
9. Belum optimalnya penerapan teknologi di bidang pertanian dan
kehutanan.

7.2. ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan di bidang ekonomi adalah sebagai berikut :
Pariwisata
Menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber potensial dalam
penciptaan pendapatan masyarakat, penyerapan lapangan kerja dan
penerimaan daerah serta wahana pelestarian sumber daya pariwisata
potensial yang menjadi andalan perekonomian Propinsi DKI Jakarta.
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Industri dan Perdagangan
Menjadikan usaha industri yang sehat, berteknologi tepat guna,
mandiri dan tahan terhadap globalisasi, ramah lingkungan dalam suatu
kawasan industri yang mampu memperluaskan kesempatan kerja,
meningkatkan kualitas sumber daya termasuk investasi serta meningkatkan
ekspor, sedangkan untuk perdagangan, menciptakan sistem perdagangan
yang sehat dan efisien, adil dan dinamis bagi semua skala usaha, serta
mengembangkan jaringan distribusi produk industri dan perdagangan.

Pengembangan Usaha Daerah
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja pengelolaan usaha
daerah sehingga mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat
di era globalisasi serta menjadi sumber penerimaan daerah. Di samping itu
perlu meningkatkan iklim kondusif bagi berkembangnya investasi dan
usaha-usaha swasta secara lebih efektif, efesien dan produktif.
Usaha Kecil, Menengah ( UKM ) dan Koperasi
Mendorong berkembangnya usaha kecil dan menengah ( UKM )
yang sehat, dinamis serta mengurangi hambatan usaha sehingga UKM
dapat menjadi pilar perekonomian Jakarta dalam penyerapan tenaga kerja,
peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan ekspor. Sedangkan
untuk koperasi, mendorong tumbuhnya koperasi serba usaha yang secara
nyata dibutuhkan masyarakat, dan memperluas jaringan sehingga mampu
mengisi mata rantai kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat, serta
menjadikan koperasi sebagai gerakan masyarakat.
Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Mengembangkan sistem distribusi produk peternakan yang dapat
menjamin penyediaan gizi bagi masyarakat Jakarta dengan harga
terjangkau serta sesuai standar kesehatan yang ditentukan sedangkan
untuk perikanan dan kelautan mendorong perkembangan usaha perikanan
yang lebih efesien, produktif dan bernilai tambah tinggi, serta mengurangi
berbagai hambatan dan kendala yang dihadapai nelayan.
Pertanian dan Kehutanan
Menciptakan pola pertanian perkotaan pada lahan sempit yang
efektif, produktif, bermutu dan bernilai tambah tinggi dengan model padat
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tekhnologi, serta menambah ketersediaan pangan dan gizi masyarakat
dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk
kehutanan, meningkatkan pengendalian penggunaan / konsumsi kayu dan
produk hutan serta memperluas hutan kota dan hutan lindung untuk
kesinambungan ekosistem perkotaan.

7.3. STRATEGI BIDANG EKONOMI
Strategi yang mendukung pembangunan ekonomi di Propinsi DKI
Jakarta sebagai berikut :
Pariwisata
Mengembangkan pariwisata secara terpadu melalui pengembangan
produk pariwisata, perluasan pasar pariwisata, pengembangan sarana dan
prasarana pendukung pariwisata (travel biro, komunikasi, listrik, air bersih,
hotel, restoran dan wisata minat khusus) serta pemulihan citra pariwisata
Jakarta sebagai daerah wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi
sehingga dapat bersaing secara sehat di era pasar terbuka.
Industri dan Perdagangan
Menata basis industri dan perdagangan secara terpadu dan sinergis
dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif yang dimiliki Jakarta dan
berbasis sumber daya lokal khususnya industri yang berorientasi ekspor
dengan mutu internasional guna meningkatkan daya saing produk industri
dan perdagangan yang kokoh dan tangguh demi menjamin kelancaran
distribusi kebutuhan pokok masyarakat dan menciptakan jaringan
perdagangan dengan daerah lain dan dengan luar negeri untuk menjawab
tantangan persaingan global.
Pengembangan Usaha Daerah
Mengoptimalkan penataan dan restrukturisasi Usaha Daerah (PD/
BUMD/ PT Patungan) dalam rangka memperbaiki kinerja dan
profesionalisme pengelolaan usaha daerah sehingga menjadi efektif, efisien
dan produktif serta mampu bersaing secara sehat di era globalisasi.
Meningkatkan kualitas dan informasi pelayanan investasi disertai dengan
iklim investasi yang kondusif sehingga swasta mampu berkembang dalam
era pasara bebas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset – aset daerah
dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dan meningkatkan
kemampuan pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan masyarakat.
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Usaha Kecil, Menengah ( UKM ) dan Koperasi
Mengoptimalkan peran UKM dan Koperasi melalui peningkatan
profesionalisme SDM yang mempunyai jiwa kewirahusaan, keterampilan
manajemen usaha dan permodalan, memperluas akses pasar dan kualitas
produk UKM dengan melakukan kemitraan dengan pengusaha besar, serta
pengembangan usaha UKM dan koperasi melalui lembaga keuangan
mikro, disamping itu juga melakukan penataan pedagang kaki lima dan
usaha skala mikro dalam upaya menjadikan kota Jakarta tertib dan nyaman.
Peternakan,Perikanan dan Kelautan
Mengembangkan produk peternakan dan perikanan yang bernilai
tambah tinggi melalui usaha diversifikasi, peningkatan kualitas produk,
kualitas SDM serta permodalan, mengoptimalkan
penataan jaringan
distribusi peternakan dan perikanan dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi
masyarakat Jakarta dengan harga yang terjangkau serta mengembangkan
budidaya peternakan dengan model perkotaan yang berlahan sempit serta
tidak menggangu lingkungan. Selain itu meningkatkan peran serta
masyarakat terhadap pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumber
daya laut (khususnya budidaya, wisata bahari dan penangkapan).
Pertanian dan Kehutanan
Mengembangkan produk pertanian berlahan sempit yang padat yang
dapat berfungsi sebagai penyangga / reservasi lingkungan perkotaan dan
ekosistemnya, memperlancar jalur distribusi produk pertanian dan
kehutanan dari produsen ke konsumen sehingga harga produk tersebut
dapat dikendalikan serta menerapkan standarsisasi mutu komoditas
pertanian dan hasil hutan termasuk pengawasan peredaran produk
pertanian dan hasil hutan. Selain itu meningkatkan fungsi hutan kota
sebagai hutan wisata, hutan lindung dan cagar alam dengan upaya
memperluas ruang terbuka hijau (RTH) untuk keindahan kota dan paru-paru
kota dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW ).
7.4. MATRIKS bidang ekonomi
Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Mengembangkan
pariwisata
secara
melalui
terpadu

1. Pengembangan
Produk Pariwisata

a) Terwujudnya kegiatan pariwisata
sebagai wahana berkreasi di
kesenian
dan
bidang

Pariwisata

Menjadikan sektor
pariwasata sebagai
sumber
potensial
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dalam
penciptaan
pendapatan
masyarakat,
penyerapan
lapangan kerja &
penerimaan daerah
serta
wahana
pelestarian sumber
daya
pariwisata
potensial
yang
menjadi
andalan
perekonomian
Propinsi DKI Jakarta

pengembangan
produk
pariwisata,
perluasan
pasar
pariwisata,
pengembangan
sarana
dan
prasarana
pendukung
pariwisata ( travel
biro,
komunikasi,
listrik, air bersih ,
hotel, restoran dan
wisata minat khusus )
serta pemulihan citra
pariwisata
Jakarta
sebagai
daerah
wisata yang nyaman
untuk
dikunjungi
sehingga
dapat
bersaing
secara
sehat di era pasar
terbuka

kebudayaan
b) Tersedianya
master plan
kebijakan sektor pariwisata DKI
Jakarta
c) Meningkatnya
jumlah serta
kualitas produk/ obyek wisata
d) Meningkatnya
keterampilan
dan kemampuan
SDM
pariwisata

2. Pengembangan
Pasar Pariwisata

a) Tersedianya informasi pariwisata
dalam bentuk buletin, brosur,
video serta media internet
b) Meningkatnya
jumlah
wisatawan
mancanegara
dan nusantara
c) Meningkatnya jumlah devisa
sektor pariwisata
d) Meningkatnya
peran
pariwisata
dalam PDRB
e) Meningkatnya peran pariwisata
dalam penyerapan
tenaga
kerja

3. Program
Pengembangan
Sarana
dan
Pelayanan
Pariwisata

a) Meningkatnya
sarana
dan
prasana pariwisata
b) Meningkatnya pelayanan yang
bermutu
menurut
standar
internasional di kepariwisataan
c) Berkembangnya
saran
pendukung pariwisata, seperti
travel agent, restoran dan lainlain
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Arah Kebijakan
Industri dan
Perdagangan
Menjadikan
usaha
industri yang sehat
bertekhnologi tepat
guna, mandiri dan
tahan
terhadap
globalisasi,
ramah
lingkungan
dalam
suatu
kawasan
industri yang mampu
memperluas
kesempatan
kerja,
meningkatkan
kualitas sumber daya
termasuk
investasi
serta meningkatkan
ekspor
sedangkan
untuk perdagangan
menciptakan sistem
perdagangan
yang
sehat dan efisien, adil
dan dinamis bagi
semua skala usaha,
serta
mengembangkan
jaringan
distribusi
produk industri dan
perdagangan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Menata basis industri
dan
perdagangan
secara terpadu dan
sinergis
dengan
mengoptimalkan
keunggulan
komparatif
yang
dimiliki jakarta dan
berbasis
sumber
daya lokal khususnya
industri
yang
berorientasi ekspor
dengan
mutu
internasional
guna
meningkatkan daya
saing produk industri
dengan
tetap
memperhatikan
kualitas lingkungan,
mengembangkan
jaringan
distribusi
produk industri dan
perdagangan
yang
kokoh dan tangguh
demi
menjamin
kelancaran distribusi
kebutuhan
pokok
masyarakat
dan
menciptakan jaringan
perdagangan dengan
daerah
lain
dan
dengan luar negeri
untuk
menjawab
tantangan persaingan
global

1. Penataan
dan
Penguatan Basis
Industri
dan
Perdagangan

a) Meningkatnya nilai tambah
sektor
industri
dan
perdagangan
b) Makin
Kokohnya
pengembangan
kawasan
industri berbasis sumber daya
manusia dan sumber daya
potensial lainnya
c) Meningkatnya keragaman basis
produksi dan distribusi yang
berdaya saing global
d) Meningkatnya usaha industri
yang ramah lingkungan
e) Terciptanya struktur usaha
perdagangan yang lebih sehat
f) Terwujudnya mekanisme pasar
yang kuat
g) Terwujudnya pelayanan prima
sesuai standar internasional

2. Penataan
dan
Pengembangan
Produk
Industri
dan Perdagangan

a) Meningkatnya kualitas produk
industri dan perdagangan
b) Meningkatnya
keanekaragaman
produk
industri
c) Meningkatnya pasar produk
industri
dan
jaringan
distribusinya
d) Meningkatnya
penggunaan
teknologi industri yang ramah
lingkungan
e) Meningkatnya
partisipasi
masyarakat, UKM dan investasi
swasta dalam pengembangan
industri dan perdagangan
f) Terciptanya
sistem
usaha
industri hulu dan industri hilir
g) Meningkatnya kualitas industri
kecil dan menengah melalui
pengembangan sentra – sentra
industri
h) Meningkatnya kulaitas SDM
industri
dan
perdagangan
secara profesional dan handal

3. Penataan Jaringan
Distribusi Produk
Industri
dan
Perdagangan

a) Terselenggaranya jaringandan
pemasaran produk industri
yang
seimbang
dan
proporsional dengan partisipasi
UKM yang lebih luas
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b) Terjaminnya ketersediaam dan
kelancaran distribusi barang
yang memenuhi kebutuhan
masyarakat
c) Terjaminnya kulaitas barang
yang dipasarkan
d) Terwujudnya
mata
rantai
kegiatan sektor perdagangan
dan jasa yang sehat, efesien
dan efektif
e) Terjaminnya
ketersediaan
barang kebutuhan masyarakat
dengan harga terjangkau
f) Berkurangnya distorsi pada
distribusi barang kebutuhan
pokok
g) Meningkatnya
daya
saing
produk lokal di pasar dalam dan
luar negeri
4. Pengembangan
Ekspor

a) Meningkatnya nilai ekspor non
migas
b) Meningkatnya
sumbangan
ekspor terhadap perolehan
devisa dan PDRB
c) Meningkatnya
peran
aktif
masyarakat dan UKM dalam
pengembangan ekspor
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Arah kebijakan
Pengembangan
Usaha Daerah
Meningkatkan
profesionalisame dan
kinerja pengelolaan
usaha
daerah
sehingga
mampu
tumbuh, berkembang
dan bersaing secara
sehat
di
era
globalisasi
serta
menjadi
sumber
penerimaan daerah
disamping itu perlu
meningkatkan iklim
kondusif
bagi
berkembangnya
investasi dan usaha –
usaha swasta secara
lebih efektif efisien
dan produktif

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Mengoptimalkan
pentaan
dan
restrukturisasi usaha
daerah ( PD/ BUMD/
PT Patungan ) dalam
rangka memperbaiki
kinerja
dan
profesionalisme
pengelolaan
usaha
daerah
sehingga
menjadi lebih efektif,
efisien dan produktif
serta
mampu
bersaing
secara
sehat
di
era
globalisaasi
meningkatkan
kualitas dan informasi
pelayanan investasi
disertai dengan iklim
investasi
yang
kondusif
sehingga
swasta
mampu
berkembang dalam
era
pasar
bebas
serta
mengoptimalkan
pemanfaatan aset –
aset daerah dalam
upaya meningkatkan
penerimaan daerah
upaya meningkatkan
penerimaan daerah
dan
meningkatkan
kemampuan
pemerintah
daerah
dalam
melayani
kebutuhan
masyarakat

1. Penataan
dan
Restrukturisasi
Usaha
Daerah
(PD/ BUMD/ PT
Patungan)

a) Terwujudnya PD/ BUMD/ PT
patungan yang sehat dan
mandiri
b) Meningkatnya
kinerja
PD/
BUMD/ PT patungan
c) Meningkatnya
pendapatan
daerah dari sumber PD/ BUMD/
PT patungan
d) Terwujudnya pengelolaan PD/
BUMD/ PT Patungan yang
professional, transparan dan
akuntabel serta mampu bersaing
diera globalisasi

2. Peningkatan
Pelayanan
Penanaman Modal
dan Usaha Swasta
Lain

a) Meningkatnya jumlah investor
dan nilai investasi di Propinsi
DKI Jakarta yang memacu
pertumbuhan
ekonomi
masyarakat
b) Terciptanya kemudahan dalam
melakukan kegiatan investasi
c) Terciptanya iklim investasi yang
kondusif
d) Meningkatnya efisiensi fungsi
pelayanan usaha swasta
e) Tersedianya pelayanan jasa
sarana dan prasarana ekonomi
bagi usaha swasta
f) Terjaminnya
gerak
perekonomian sektor swasta
dalam pemulihan ekonomi

3. Pemberdayaan
Aset Daerah

a) Meningkatnya
jumlah
aset
daerah yang termanfaatkan
b) Meningkatnya PAD yang berasal
dari pemanfaatan aset daerah
c) Terpenuhinya pelayanan publik
dari pemanfaatan aset yang idle
d) Meningkatnya pengelolaan aset
daerah dengan lebih fokus
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Arah kebijakan
Usaha Kecil,
Menengah dan
Koperasi
Mendorong
berkembangnya
usaha
kecil
dan
menengah
yang
sehat dinamis serta
mengurangi
hambatan
usaha
sehingga UKM dapat
menjadi
pilar
perekonomian
Jakarta
dalam
penyerapan tenaga
kerja,
peningkatan
pendapatan
masyarakat
dan
peningkatan ekspor
sedangkan
untuk
koperasi, mendorong
tumbuhnya koperasi
serba usaha yang
secara
nyata
dibutuhkan
masyarakat
dan
memperluas jaringan
sehingga
mampu
mengisi mata rantai
kegiatan
ekonomi
yang
dijalankan
masyarakat,
serta
menjadikan koperasi
sebagai
gerakan
masyarakat

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Mengoptimalkan
peran
UKM
dan
koperasi
melalui
peningkatan
profesionalisme SDM
yang mempunyai jiwa
kewirahusaan,
keterampilan
manajemen
usaha
dan
permodalan,
memperluas
akses
pasar dan kualitas
produk UKM dengan
melakukan kemitraan
dengan pengusaha
besar,
serta
pengembangan
usaha
UKM
dan
koperasi
melalui
lembaga keuangan
mikro, disamping itu
juga
melakukan
penataan pedagang
kaki lima dan usaha
skala mikro dalam
upaya
menjadikan
kota Jakarta tertib
dan nyaman

1. Penataan
Kaki
Lima dan Usaha
Skala Mikro

a) Meningkatnya
produktivitas
usaha skala mikro
b) Terciptanya usaha skala mikro
yang sehat dan dinamis
c) Meningkatnya
ketahanan
ekonomi DKI Jakarta
d) Terwujudnya
landasan
bagi
pembangunan
ekonomi
berkelanjutan, dengan peran
usaha skala mikro yang berarti
e) Tertatanya para pedagang kaki
lima ke lokasi binaan (lokbin)
f) Tertibnya para pedagang kaki
lima

2. Pemberdayaan
UKM dan Koperasi

a) Meningkatnya jumlah dan skala
usaha UKM
b) Meningkatnya
efisiensi
dan
produktivitas usaha skala kecil
dan menengah
c) Meningkatnya
kualitas
dan
kuantitas produk yang dihasilkan
d) Meningkatnya akses UKM pada
sumber daya produktif terutama
permodalan dan pemasaran
e) Berkurangnya
beban
biaya
transaksi untuk mendorong daya
saing UKM dan Koperasi
f) Meningkatnya jumlah koperasi
dan anggota koperasi
g) Meningkatnya
efisiensi
dan
efektivitas
manajemen
organisasi koperasi
h) Meningkatnya peranan koperasi
dalam
perekonomian
DKI
Jakarta

3. Pengembangan
Kewirausahan

a) Meningkatnya
pengetahuan
serta sikap wirausaha dalam
menjalankan usahanya
b) Meningkatnya jumlah usaha
yang produktif dan berwawasan
c) Terciptanya
lapangan
kerja
mandiri

4. Pengembangan
Lembaga
Keuangan Mikro

a) Meningkatnya jumlah lembaga
keuangan mikro
b) Terselenggaranya
penerapan
skema kredit usaha kecil yang
mendorong akses usaha kecil,
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c)

d)
e)

f)

menengah dan mikro kepada
sumber permodalan
Tersosialisasinya skema kredit
dan prosedur untuk mengakses
sumber permodalan
Semakin beratnya penyaluran
dana kepada UKM dan Koperasi
Bertambahnya jumlah penerima
modal usaha melalui lembaga
keuangan mikro
Tersedianya lembaga penjamin
yang handal

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator kinerja

Peternakan,
Perikanan dan
Kelautan
Mendorong
tumbuhnya
model
peternakan kota yang
ramah
lingkungan
serta
mengembangkan
system
distribusi
produk
peternakan
yang dapat menjamin
penyediaan gizi bagi
masyarakat Jakarta
dengan
harga
terjangkau
serta
sesuai
standar
kesehatan
yang
ditentukan.
Sedangkan
untuk
perikanan
dan
kelautan mendorong
perkembangan usaha
perikanan yang lebih
efisien, produktif dan
bernilai tambah tinggi
, serta mengurangi
berbagai hambatan
dan kendala yang
dihadapi nelayan

Mengembangkan
produk
peternakan
dan perikanan yang
bernilai tambah tinggi
melalui
usaha
diversifikasi
peningkatan kualitas
produk , kualitas
SDM
serta
permodalan
mengoptimalkan
penataan
jaringan
distribusi peternakan
dan perikanan dalam
upaya
memenuhi
kebutuhan
gizi
masyarakat Jakarta
dengan harga yang
terjangkau
serta
mengembangkan
budidaya peternakan
dengan
model
perkotaan
yang
berlahan sempit serta
tidak
menggangu
lingkungan selain itu
meningkatkan peran

1. Pengembangan
Produksi
Peternakan
dan
Perikanan

a) Meningkatnya
produksi
peternakan unggulan terutama
sapi perah dan unggas
b) Meningkatnya nilai tambah dan
pendapatan
masyarakat
peternakan
c) Meningkatnya kesehatan hewan
ternak
d) Terpeliharanya sumber daya
lingkungan di lokasi peternakan
e) Meningkatnya
produksi
perikanan darat dan laut
f) Meningkatnya keanekaragaman
produksi dan konsumsi ikan
masyarakat
g) Meningkatnya
produksi
dan
keanekaragaman ikan hias
h) Meningkatnya
ekspor
hasil
produksi perikanan
i) Meningkatnya
pemanfaatan
tekhnologi produksi perikanan
dan pengolahannya
j) Meningkatnya
pendapatan
masyarakat perikanan
k) Meningkatnya
produktivitas
nelayan DKI Jakarta
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serta
masyarakat
terhadap pelestarian,
pengembangan dan
pemanfaatan sumber
daya
laut
(
khususnya budidaya,
wisata bahari dan
penangkapan)

2. Penataan
Distribusi
Peternakan
Perikanan

Hasil
dan

a) Terciptanya system distribusi
dan
pemasaran
produk
peternakan yang efisien dan
efektif
b) Meningkatnya kerjasama antar
daerah dalam pengadaan dan
penyaluran hewan ternak
c) Terjaminnya ketersediaan dan
kebutuhan gizi masyarakat yang
bersumber
dari
produk
peternakan yang memenuhi
standar kesmavet
d) Meningkatnya
kualitas
dan
keamanan produk peternakan
dan perikanan yang dipasarkan
e) Terciptanya system distribusi
hasil - hasil perikanan yang
efektif dan efisien
f) Terjaminnya
ketersediaan
kebutuhan gizi masyarakat yang
berasal dari produk perikanan
g) Meningkatnya
kualitas
keamanan dan keanekaragaman
produk yang dipasarkan

3. Pengembangan
dan Pemanfaatan
Sumber Daya Laut

a) Meningkatnya
pemanfaatan
sumber daya laut untuk usaha
produktif dan pariwisata
b) Berkembangnya
keanekaragaman
usaha
ekonomi kelautan non perikanan
c) Terciptanya kelestarian sumber
daya laut

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Pertanian dan
Kehutanan
Menciptakan
pola
pertanian perkotaan
pada lahan sempit
yang
efektif,
produktif,
bermutu
dan bernilai tambah
tinggi dengan model
padat
tekhnologi,
serta
menambah
ketersediaan pangan
dan gizi masyarakat
dalam jumlah yang
cukup dan harga
yang
terjangkau

Mengembangkan
produk
pertanian
berlahan sempit yang
padat
tekhnologi
yang dapat berfungsi
sebagai penyangga /
reservasi lingkungan
perkotaan
dan
ekosistemnya,
memperlancar jalur
distribusi
produk
pertanian
dan
kehutanan
dari
produsen
ke

1. Pengembangan
Produksi,
Pemasaran
Pertanian
dan
Kehutanan

a) Meningkatnya
produksi
hortikultura bernilai tinggi
b) Meningkatnya produksi tanaman
hias
c) Meningkatnya pendapatan dan
kesejahteraan petani
d) Meningkatnya
pemanfaatan
lahan dan teknologi pertanian
lahan sempit
e) Terselenggarannya pengadaan
distribusi dan penyaluran bahan
pangan yang efisien dan efektif
f) Meningkatnya
kualitas
dan
keanekaragaman pangan yang
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sedangkan
untuk
kehutanan
meningkatkan
pengendalian
penggunaan
/
konsumsi kayu dan
produk hutan serta
memperluas
hutan
kota
dan
hutan
lindung
untuk
kesinambungan
ekosistem perkotaan

konsumen sehingga
harga
produk
tersebut
dapat
dikendalikan
serta
menerapkan
standarisasi
mutu
komoditas pertanian
dan
hasil
hutan
termasuk
pengawasan
peredaran
produk
pertanian dan hasil
hutan
selain
itu
meningkatkan fungsi
hutan kota sebagai
hutan wisata, hutan
lindung dan hutan
cagar alam dengan
upaya memperluas
ruang terbuka hijau (
RTH
)
untuk
keindahan kota dan
paru – paru kota
dengan
tetap
memperhatikan
rencana tata ruang
wilayah ( RTRW)

dikonsumsi
g) Meningkatnya skor mutu pola
pangan harapan
h) Meningkatnya
partisispasi
masyarakat dan swasta dalam
pengembangan
agribisnis
pertanian
i) Terkendalinya pemasaran dan
konsumsi kayu dan hasil hutan
lainnya
j) Meningkatnya kualitas kayu dan
olahan hasil hutan lainnya yang
dikonsumsi
k) Berkurangnya
pelanggaran
perdagangan / penyelundupan
hasil hutan
l) Meningkatnya
pengembangan
agro wisata
2. Pengembangan
Hutan

a) Meningkatnya
pengembangan
ekowisata
b) Meningkatnya
rehabilitasi
reboisasi dan penghijauan
c) Meningkatnya hutan kota dan
usaha – usaha konservasi
kawasan hutan (hutan lindung,
cagar alam, suaka margasatwa
dan
taman
nasional
laut
kepulauan seribu)
d) Meningkatnya ruang terbuka
hijau ( RTH ) kehutanan
e) Terciptanya keamanan hutan
kota serta kawasan hutan
(hutan lindung, cagar alam,
suaka margasatwa dan taman
nasional laut kepulauan seribu)
f) Meningkatnya peran serta /
partisipasi
aktif
masyarakat
dalam
pengembangan
dan
penataan hutan kota, hutan
lindung cagar alam, suaka
margasatwa
dan
Taman
Nasional Laut Kepulauan Seribu
g) Meningkatnya
jumlah
penangkaran satwa langka
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BAB VIII
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

8.1. UMUM
Masalah pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu masalah
pembangunan yang nyata, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas
sumber daya manusia untuk pembangunan. Perhatian kepada bidang
pendidikan dan kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi
ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan
pembangunannya, akan menenukan pula pembangunan di kedua bidang ini
secara mendasar.
Propinsi DKI Jakarta secara khusus mengemban tugas
pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang cukup pelik karena
karakteristik persoalannya terkait dengan banyak aspek lain terutama
besarnya populasi penduduk dan sekaligus masyarakat kurang mampu di
wilayah perkotaan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk menjangkau
masyarakat miskin menjadi tantangan terbesar pembangunan bidang ini
yang akan semakin bertambah di kemudian hari.
Gaya hidup perkotaan, dan dampak pembangunan dan sektor lain
sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Tuntutan
ekonomi juga mengakibatkan anak-anak dari golongan kurang mampu,
harus berhenti sekolah untuk bekerja. Mutu lulusan sekolah juga dirasakan
tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Kondisi dan Permasalahan Pendidikan
Secara umum kebijakan di bidang pendidikan ditujukan untuk
menghasilkan manusia-manusia yang tidak hanya pandai secara akademis
namun juga siap untuk bekerja. Pendidikan lebih ditujukan untuk mencetak
manusia dewasa yang mandiri dalam kehidupan bermasyarakat, yang
bertanggung jawab dan tahu akan kelebihan serta kekurangan dirinya
sehingga menjadi pribadi yang penuh perhatian dan peduli terhadap
sesamanya. Untuk mencapai tujuan itu ada beberapa persoalan yang perlu
diperhatikan dalam pembangunan bidang pendidikan yaitu, (1) kualitas
pendidikan, dimana di dalamnya termasuk kualitas kurikulum,kualitas guru,
dan kualitas manajemen pendidikan, (2) kesetaraan dan aksesibilitas
(equality and accessibility) untuk memperoleh pelayanan pendidikan (baik
sarana maupun prasarananya).
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Dari segi kualitas pendidikan, persoalan yang muncul adalah seputar
muatan dalam kurikulum yang belum sesuai dengan harapan dari
kebutuhan dunia tenaga kerja maupun akademis. Disamping itu kualitas
pendidikan juga menyangkut persoalan seputar kualitas guru yang masih
kurang profesioanal karena minim dengan pengalaman dan komitmen
mendidik, serta kualitas menajemen pendidikan secara umum yang masih
kurang baik.
Sedangkan dari segi kesempatan, kesetaraan dan aksesibilitas,
persoalan yang muncul adalah masih rendahnya pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan bagi semua orang tanpa memperhatikannya latar
belakangnya. Angka putus sekolah dan buta huruf masih menjadi satu
persoalan pendidikan di Propinsi DKI Jakarta. Pemerataan kesempatan
berarti mengharuskan dunia pendidikan untuk terus memberikan
kesempatan yang sama kepada semua orang di semua wilayah, sehingga
pendidikan - baik sarana dan prasarananya - dapat diakses oleh
masyarakat dengan mudah. Dalam persoalan kesetaraan dan aksesibilitas
pendidikan ini, terkait erat upaya dari semua pihak untuk mengusahakan
pendidikan formal maupun pendidikan alternatif agar dapat menjangkau
kelompok masyarakat yang kurang mampu dan tidak terjangkau secara
geografis. Disini, peran serta masyarakat luas serta peran dari berbagai
sektor pembangunan dituntut untuk memberikan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat. Pendidikan untuk anak jalanan misalnya, tidak hanya
manjadi tanggung jawab instansi pendidikan saja, melainkan juga
melibatkan instansi sosial dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
Dari pengelompokkan permasalahan pendidikan diatas, dibawah
ini adalah beberapa rincian permasalahan yang muncul di bidang
pendidikan di Propinsi DKI Jakarta.
1. Kesempatan memperoleh pendidikan tingkat dasar belum merata
terutama untuk menjangkau masyarakat kurang mampu.
2. Angka putus sekolah, angka buta huruf yang masih tinggi.
3. Partisipasi sekolah di tingkat SLTP dan SMU masih rendah.
4. Mutu dan muatan kurikulum masih kurang sesuai dengan kebutuhan
pasar tenaga kerja, yang tercermin dari banyaknya lulusan yang tidak
memiliki ketrampilan yang dibutuhkan.
5. Pendidikan Luar
pemerintah.

Sekolah

belum

dapat

perhatian

optimal

dari

6. Lulusan Perguruan Tinggi tidak menjawab tuntutan otonomi.
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7. Pelayanan pendidikan yang masih rendah, dan belum standard
pelayanan minimal yang sesuai dengan kondisi Propinsi DKI Jakarta.
8. Kuantitas dan kualitas guru masih dirasakan kurang memadai.
9. Tingkat kesejahteraan guru masih rendah.
10. Sarana dan prasarana pendidikan dalam jumlah dan kualitas masih
dirasakan kurang, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di
wilayah padat penduduk.
11. Manajemen berbasis sekolah belum terlaksana dengan baik dan ini
mencerminkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam dunia
pendidikan.
12. Alokasi anggaran untuk pendidikan masih dirasakan belum memadai
untuk kebutuhan yang ada.
13. Sekolah masih belum mampu memecahkan masalah tawuran, narkoba,
dan pergaulan bebas, dengan optimal.
Kondisi dan Permasalahan Kesehatan
Kebijakan umum untuk bidang kesehatan ditujukan untuk mengatasi
permasalahan kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Permasalahan
kesehatan di Propinsi DKI Jakarta paling tidak bisa dibagi ke dalam tiga
kelompok yaitu (1) masalah kesehatan khas perkotaan, (2) masalah
kesehatan yang terkait
dengan sistem kesehatan daerah dan
desentralisasi, (3) masalah kesehatan akibat pembangunan di berbagai
sektor.
Masalah kesehatan khas perkotaan antara lain terdiri dari (1)
masalah kesehatan karena kemiskinan dan lingkungan, (2) yang berkaitan
dengan industrialisasi, (3) yang berkaitan dengan posko-sosial individu dan
keluarga, seperti stress, ketergantungan obat,kekerasan, (4) masalah
kesehatan kelompok seperti pada pekerja sektor informal, wanita tuna
susila, kelompok eksekutif muda, kelompok lansia, (5) masalah kesehatan
karena bencana atau krisis.
Masalah kesehatan yang terkait sistem kesehatan daerah dan
desentralisasi erat kaitannya dengan pembiayaan kesehatan, sumber daya
kesehatan dan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan perlu
mempertimbangkan sistem perlindungan kepada kelompok yang kurang
mampu, mempertimbangkan sistem subsidi silang dari yang kaya terhadap
yang kurang mampu, dan sistem pra bayar. Ini dilakukan untuk memperoleh
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pelayanan yang bermutu untuk semua lapisan masyarakat. Peran swasta
dalam hal ini juga sangat vital, karena fakta menunjukkan bahwa fasilitas
kesehatan swasta jauh lebih banyak daripada fasilitas pemerintah. Selain
alat dan tenaga medis yang handal untuk kesehatan masyarakat yang
esensial, perlu sekali diperhatikan bahwa tersedianya tenaga medis
ataupun peralatan yang memadai, tidak mengalahkan pentingnya aspek
perencanaan, pencegahan, dan manajemen bencana, dalam menciptakan
sebuah sistem pelayanan kesehatan yang integratif.
Masalah kesehatan akibat pembangunan di berbagai sektor adalah
masalah kesehatan yang dampaknya paling besar dibandingkan dengan
masalah kesehatan jenis lain. Pembangunan yang ceroboh di bidang lain
seperti penanganan sampah atau jalur hijau dapat mengakibatkan banjir
yang pada gilirannya akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan.
Dari pengelompokkan permasalahan kesehatan diatas, dibawah ini
adalah beberapa rincian permasalahan yang muncul di bidang kesehatan di
Propinsi DKI Jakarta.
1. Kualitas (kelayakan) sarana dan prasarana kesehatan masih rendah,
demikian pula halnya dengan daya tampung Rumah Sakit yang makin
terbatas.
2. Pelayanan kesehatan masih rendah mutunya sedangkan tuntutan
masyarakat sudah tinggi terutama pada kelalaian RS dalam melayani
kesehatan.
3. Pelayanan gawat darurat masih buruk, termasuk koordinasi antar
lembaganya dalam penanganan terpadu kondisi gawat darurat.
4. Kuantitas dan kualitas tenaga medis masih kurang memuaskan.
5. Tingkat kesejahteraan rakyat masih kurang memuaskan.
6. Sistem manajemen, struktur, dan kinerja RS dirasakan kurang sesuai
dengan kebutuhan dan membatasi kemandirian, sehingga kurang
mendukung pelayanan kesehatan yang optimal.
7. Sistem birokrasi menyulitkan pelayanan kesehatan di rumah sakit
pemerintah.
8. Belum tersedianya sistem informasi standard mengenai pelayanan
kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit pemerintah.
9. Pembinaan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pola
hidup bersih sehat dilingkungan kumuh dirasakan masih kurang optimal
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baik hasil maupun prosesnya, sehingga perilaku sehat masyarakat
masih buruk dan masalah kesehatan dil ingkungan kumuh masih belum
teratasi.
10. Peran serta masyarakat untuk aktif dalam meningkatkan hidup sehat
dan sadar kesehatan masih rendah.
11. Mahalnya biaya pengobatan.

8.2. ARAH KEBIJAKAN
Pendidikan
Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga Propinsi DKI Jakarta menuju
terciptanya manusia yang berkualitas tinggi serta dapat meningkatkan
penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Kesehatan
Meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga paramedis dan
tenaga medis, sehingga dapat saling mendukung dalam memberikan
prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan,
pemulian dan rehabilitasi masyarakat serta dapat memelihara mutu
lembaga dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana dalam
bidang medis dan tersedianya obat yang harganya terjangkau oleh
masyarakat

8.3. STRATEGI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Pendidikan
Mendorong upaya pemerataan kesempatan pendidikan terutama
pendidikan dasar, pendidikan sekolah luar biasa, kepada kelompok yang
kurang mampu melalui kebijakan yang mendorong terciptanya pendidikan –
pendidikan alternatif khususnya pendidikan luar sekolah (PLS), mengurangi
angka putus sekolah dengan memperhatikan keterjangkauan biaya, serta
meningkatkan peran perpustakaan umum and daerah dalam mendorong
upaya untuk mempopulerkan fungsinya sebagai penunjang pendidikan
masyarakat. Khususnya pendidikan masyarakat. Khusus pendidikan tinggi ,
mendukung upaya peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi.
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Kesehatan
Mendorong upaya perbaikan pelayanan kesehatan dengan
menerapkan kebijakan yang mengatur standar mutu pelayanan kesehatan
dan koordinasi antar instansi dalam penanggulangan keadaan gawat
darurat, mendorong dan mendukung upaya-upaya perbaikan manajemen
kesehatan menuju kemandirian lembaga-lembaga kesehatan agar dapat
mengembangkan potensinya dalam memberikan pelayanan kesehatan
yang optimal, serta mendukung upaya untuk memperbaiki dan menambah
sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengurangi peran
aktif masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan gaya hidup sehat sebagai
cara pencegahan penyakit.

8.4. Matriks bidang pendidikan dan kesehatan

Arah kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Mendorong
upaya
pemerataan
kesempatan
pendidikan terutama
pendidikan
dasar,
pendidikan
sekolah
luar biasa, kepada
kelompok yang kurang
mampu
melalui
kebijakan
yang
mendorong
terciptanya pendidikan
– pendidikan alternatif
khususnya pendidikan
luar sekolah ( PLS ),
mengurangi
angka
putus sekolah dengan
memperhatikan
keterjangkauan biaya,
serta
meningkatkan
peran perpustakaan
umum dan daerah
dalam
mendorong
upaya
untuk
mempopulerkan
fungsinya
sebagai
penunjang pendidikan
masyarakat
khusus
pendidikan
tinggi,

1. Pengembangan
Pendidikan
Sekolah
Tingkat
Dasar

a) Meningkatnya
angka
partisipasi sekolah (APS) dan
angka partisipasi kasar/ murni
(APK/ M) Sekolah Dasar (SD) /
Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan
Sekolah
Lanjutan
Tingkat
Pertama (SLTP) Madrasah
Tsanawiyah ( MTs ) menjadi
100 %
b) Meningkatnya daya tampung
SLTP/ MTs
c) Berkurangnya angka putus
sekolah siswa SD/ MI dan
SLTP/ MTs
d) Terlaksananya
layananan
pendidikan
dasar
bagi
masyarakat tidak mampu
e) Meningkatnya
peran
dan
fungsi komite sekolah di
seluruh SD/ MI dan SLTP /
MTs
f) Tersempurnakannya Perda –
perda di bidang pendidikan
sesuai dengan arah dan
tuntutan
pembangunan
pendidikan
dasar
dan
prasekolah
g) Meningkatnya proporsi guru
yang berpendidikan minimal D-

Pendidikan
Mengupayakan
perluasan
dan
pemerataan
kesempatan
memperoleh
pendidikan
yang
bermutu bagi seluruh
warga propinsi DKI
Jakarta
menuju
terciptanya manusia
yang
berkualitas
tinggi, serta dapat
meningkatkan
pengusaan,
pengembangan dan
pemanfaatan
ilmu
pengetahuan
dan
tekhnologi
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mendukung
upaya
peningkatkan
kerjasama
antar
perguruan tinggi

2 untuk guru SD/ MI dan
minimal D-3 untuk guru SLTP /
MTs
h) Tersedianya
sarana
dan
prasarana pendidikan dasar
dan prasekolah yang lebih baik
2. Program
Pengembangan
Pendidikan Luar
Sekolah
3. Pengembangan
Pendidikan
Sekolah
Tingkat
Menengah Umum
dan Kejuruan

a) Tercapainya program kejar
paket A dan B
b) Tersedianya
sarana
dan
prasarana pendidikan luar
sekolah dengan baik
c) Menurunnya
angka
buta
aksara, bahasa dan angka
d) Meningkatnya pengembangan
pendidikan sekolah luar biasa

4. Pengendalian dan
Peningkatan
Informasi
Perguruan Tinggi

a) Meningkatnya
APK
SMU/
SMK/ MA
b) Meningkatnya mutu kurikulum
c) Meningkatnya mutu pendidikan
sekolah kejuruan yang sesuai
dengan kebutuhan tenaga
kerja
d) Meningkatnya daya tampung
SMU/ SMK/ MA
e) Meningkatnya proporsi guru
SMU/
SMK/
MA
yang
berpendidikan minimal S-1
f) Tersedianya
sarana
dan
prasarana pendidikan SMU/
SMK/ MA yang lebih baik
g) Meningkatnya kualitas pelajar

5. Pengembangan
Perpustakaan

a) Meningkatnya kajian iptek dan
perannya dalam pembangunan
b) Terlaksananya perencanaan
strategis
bidang
litbang
berdasarkan
kebutuhan
masyarakat
c) Meningkatnya
pemanfaatan
hasil penelitian perguruan
tinggi
untuk
perumusan
kebijkaan pemerintah daerah
d) Meningkatnya
wawasan
penelitian dan iptek bagi
mahasiswa Perguruan Tinggi
a) Meningkatnya jumlah dan jenis
bahan pustaka
b) Meningkatnya
layanan
perpustakaan
keseluruh
wilayah
c) Meningkatnya minat baca
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masyarakat
d) Meningkatnya
jumlah
pengunjung ke perpustakaan
e) Tersedianya
sarana
dan
prasarana
perpustakaan
umum yang memadai

Arah kebijakan

Strategi

Program

Indikator kineja

Kesehatan
Meningkatkan mutu
dan profesionalisme
tenaga
medis
sehingga
dapat
saling
mendukung
dalam memberikan
prioritas pada upaya
peningkatan
kesehatan,
pencegahan
penyembuhan,
pemulihan,
dan
rehabilitasi
masyarakat,
serta
dapat
memelihara
mutu lembaga dan
pelayanan kesehatan
termasuk sarana dan
prasarana
dalam
bidang medis dan
tersediannya
obat
yang harganya dapat
dijangkau
oleh
masyarakat

Mendorong
upaya
perbaikan pelayanan
kesehatan
dengan
menerapkan
kebijakan
yang
mengatur
standar
mutu
pelayanan
kesehatan
dan
koordinasi
antar
instansi
dalam
penanggulangan
keadaan
gawat
darurat, mendorong
dan
mendukung
upaya-upaya
perbaikan
manajemen
kesehatan
munuju
kemandirian lembaga
– lembaga kesehatan
agar
dapat
mengembangkan
potensinya
dalam
memberikan
pelayanan kesehatan
yang optimal serta
mendukung
upaya
untuk
memperbaiki
dan
menambah
sarana
dan
prasarana kesehatan
yang
dibutuhkan
tanpa
mengurangi
peran
aktif
masyarakat
untuk
mewujudkan
pelaksanaan
gaya

1. Program
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat

a) Meningkatnya
prosentase
cakupan pelayanan kesehatan
masyarakat
b) Meningkatnya kualitas petugas
pelayanan kesehatan
c) Berkurangnya tingkat kesaktian
dan kematian akibat penyakit
menular
d) Meningkatnya sarana kesehatan
yang
melaksankan
Quality
Assurance ( QA )
e) Meningkatnya jumlah dan jenis
pelayanan pencegahan sakit
f) Meningkatnya proporsi tenaga
medis dibandingkan dengan
jumlah penduduk persatuan
wilayah
g) Meningkatnya
cakupan
pemeriksaan
oleh
sarana
pelayanan kesehatan
h) Meningkatnya
kewaspadaan
terhadap
penyakit
demam
berdarah, malaria dan TBC
i) Meningkatkan
kewaspadaan
terhadap
berkembangnya
penyakit HIV/ AIDS.

2. Program
peningkatan
kualitas pelayanan
kesehatan

a) Meningkatnya sarana kesehatan
yang melaksanakan Quality
Assurance (QA)
b) Meningkatnya persentase jumlah
dan jenis pelayanan pencegahan
oleh RS penyuluhan
c) Meningkatnya proporsi tenaga
kesehatan dibandingkan dengan
jumlah penduduk persatuan
wilayah
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hidup sehat sebagai
cara
pencegahan
penyakit

d) Meningkatnya
pelayanan
kesehatan di puskesmas dan
RSUD
e) Meningkatnya proporsi sarana
kesehatan dibandingkan dengan
jumlah penduduk per satuan
wilayah
3. Penanganan
Gawat Darurat

a) Meningkatnya persentase jumlah
pasien yang tertangani, terutama
masyarakat tidak mampu
b) Meningkatnya proporsi tenaga
kesehatan di bagian gawat
darurat terhadap jumlah pasien
c) Meningkatnya
kualitas
pelayanan kesehatan di unit
gawat darurat
d) Semakin
cepatnya
waktu
pelayanan dan penanganan
pasien gawat darurat
e) Meningkatnya
cakupan
pemeriksaan
oleh
sarana
pelayanan kesehatan gawat
darurat
f) Berkurangnya jumlah kematian
pasien gawat darurat
g) Berkurangnya keluhan terhadap
pelayanan kesehatan di unit
gawat darurat

4. Program perbaikan
kebijakan
manajemen
kesehatan

a) Meningkatnya kualitas SDM
yang memberikan pelayanan
kesehatan
b) Meningkatnya kualitas maupun
kuantitas sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan
c) Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan
d) Terselenggaranya
sistem
informasi kesehatan di setiap
unit di bawah dinas kesehatan
e) Meningkatnya
peran
serta
masyarakat
dalam
bidang
kesehatan
f) Terselenggarannya
sistem
perencanaan dan pembiayaan
kesehatan yang baik
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BAB IX
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
9.1. UMUM
Penduduk adalah modal dasar pembangunan. Namun jumlah
penduduk yang melebihi kemampuan wilayah serta kualitas sumber daya
manusia yang rendah, adalah penghambat bagi kemampuan wilayah serta
kualitas sumber daya manusia yang rendah, adalah penghambat bagi
pembangunan suatu daerah. Propinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk
sekitar 8,4 juta jiwa ( Sensus penduduk 2000 ) yang hidup di wilayah seluas
650 Km2, jelas menghadapi persoalan kependudukan yang perlu segera
diatasi agar tidak menjadi beban pembangunan.
Pembangunan kependudukan dan ketenaga kerjaan di propinsi DKI
Jakarta pada hakekatnya diarahkan kepada upaya – upaya pengendalian
penduduk baik melalui berbagai upaya kependudukan seperti keluarga
berencana dan pengendalian urbanisasi, serta peningkatan kualitas tenaga
kerja dan penciptaan kesempatan kerja untuk mengurangi penggangguran.
Selain itu, yang tidak kalah penting dalam pembangunan bidang
kependudukan dan ketenagakerjaan ini, adalah penyempurnaan data
kependudukan yang mendasar, terpadu, akurat, dan berkesinambungan,
yang menjadi data dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah
bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Data dasar yang akurat dan
aktual akan sangat membantu dalam menentukan kelompok sasaran yang
patut menjadi prioritas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
sehingga pembangunan dapat mencapai tujuan yang dimaksud.

Kondisi dan Permasalahan Kependudukan
Persoalan kependudukan di Propinsi DKI Jakarta pada dasarnya
adalah jumlah penduduk yang terlalu besar jika dibanding dengan daya
tampung wilayah dan pelayanan yang bisa diberikan oleh kota. Besarnya
jumlah penduduk ini antar lain disebabkan oleh tingginya angka kelahiran
serta banyaknya pendatang dari luar daerah ke Propinsi DKI Jakarta. Hal ini
menjadi masalah ketika kota tidak mampu dengan angka kelahiran yang
tinggi. Sehingga akhirnya mereka harus tinggal di pemukiman yang padat
dengan kualitas lingkungan hidup yang tidak sehat.
Persoalan lain dari bidang kependudukan di Propinsi DKI Jakarta
yang cukup memprihatinkan adalah belum tersedianya data kependudukan
yang akurat dan sempurna untuk menggambarkan kondisi penduduk. Data
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kependudukan yang sah dan akurat diperlukan untuk melakukan
perencanaan pembangunan, dimana data kependudukan ini dapat
menggambarkan kelompok sasaran yang sepatutnya mendapat prioritas
dan manfaat pembangunan.
Beberapa permasalahan bidang kependudukan di Propinsi DKI
Jakarta :
1. Pelayanan mengenai kependudukan dirasakan masih belum memadai.
2. Urbanisasi ke Propinsi DKI Jakarta masih sulit dikendalikan.
3. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2000 tentang perubahan pertama atas
peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 1 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem
Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
4. Keikutsertaan KB di daerah kumuh dan Kepulauan Seribu belum
optimal.
5. Mahalnya kontrasepsi sehingga tidak terjangkau oleh kelompok miskin.
6. Rendahnya partisipasi pria ber-KB.
7. Rendahnya sikap dan pengetahuan tentang kesehatan keluarga dan
kesejahteraan keluarga terutama di kalangan penduduk miskin.

Kondisi dan Permasalahan Ketenagakerjaan
Berkaitan dengan masalah kependudukan di Propinsi DKI Jakarta,
masalah ketenagakerjaan yang muncul adalah penganguran dan kualitas
tenaga kerja yang masih belum memadai atau tidak sesuai dengan
kebutuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Persoalan-persoalan
semacam ini tentu saja menjadi kendala pembangunan Propinsi DKI
Jakarta yang dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang produktif
dan efektif dalam bekerja, terutama dalam era perdagangan bebas AFTA
2003, beberapa masalah yang menonjol antara lain :
1. Tingginya tingkat pengangguran.
2. Pencari kerja melebihi ketersediaan lapangan kerja.
3. Ketidaksesuaian antara kualitas angkatan kerja dengan persyaratan
lapangan kerja.
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4. Penduduk Propinsi DKI Jakarta kurang berminat jadi TKI.
5. Ketaatan terhadap peraturan ketenagakerjaan masih rendah.
6. Gangguan keamanan di daerah transmigrasi mengurangi minat warga
Propinsi DKI Jakarta untuk bertransmigrasi.
7. Sulit mengubah pola masyarakat agar memiliki sikap kerja industrialis
dan jasa.

9.2. ARAH KEBIJAKAN
Kependudukan
Meningkatnya kualitas penduduk propinsi DKI Jakarta melalui upaya
pengendalian urbanisasi, pengendalian kelahiran, memperkecil angka
kematian dan peningkatan kualitas program KB serta pelayanan
kependudukan melalui perbaikan administrasi dan catatan sipil.
Ketenagakerjaan
Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui
peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi
tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian,
peningkatan produktivitas, peningkatan upah, jaminan kesejahteraan
pekerja, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat.

9.3. STRATEGI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Kependudukan
Memperbaiki dan meningkatkan upaya pengendalian penduduk
melalui pemantapan program-program kependudukan, pelayanan
kependudukan dan penguatan kelembagaan serta kerjasama antar instansi
untuk mengendalikan urbanisasi ke DKI, mengoptimalkan upaya kampanye
pembentukan keluarga berencana yang sehat dan sejahtera,
mengupayakan keterjangkauan dan akses masyarakat kurang mampu
kepada fasilitas dan pelayanan KB, serta mengupayakan perbaikan
kebijakan kependudukan sesuai dengan perubahan kondisi di Propinsi DKI
Jakarta.
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Ketenagakerjaan
Mendorong dan mendukung upaya-upaya penciptaan dan perluasan
lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran yang didukung oleh
inventarisasi dan ketenagakerjaan serta potensi lapangan kerja yang ada di
Propinsi DKI Jakarta, mengupayakan perlindungan dan kebebasan
berserikat kepada tenaga kerja dengan menekankan kepada kualitas kerja,
serta meningkatkan upaya pengendalian ketenagakerjaan dengan programprogram pengiriman tenaga kerja ke luar Propinsi DKI Jakarta.
9.4. Matriks bidang kependudukan dan ketenagakerjaan
Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Kependudukan
Meningkatkan
kualitas
penduduk
Propinsi DKI Jakarta
melalui
upaya
pengendalian
urbanisasi,
pengendalian
kelahiran,
memperkecil angaka
kematian
dan
peningkatan kualaitas
program KB serta
pelayanan
kependudukan
melalui
perbaikan
administrasi
dan
catatan sipil

Memperbaiki
dan
meningkatkan upaya
pengendalian
penduduk
melalui
pemantapan program
kependudukan
pelayanan
pendudukan
dan
penguatan
kelembagaan serta
pengendalian
urbanisasi ke DKI,
mengoptimalkan
upaya
kampaye
pembentukan
keluarga berencana
yang
sehat
dan
sejahtera,
mengupayakan
keterjangkauan dan
akses
masyarakat
yang kurang mampu
kepada fasilitas dan
pelayanan KB, serta
mengupayakan
perbaikan kebijakan
kependudukan
sesuai
dengan
perubahan kondisi di
Propinsi DKI Jakarta

1. Pengendalian
Kependudukan

a) Menurunnya jumlah perkawinan
usia dini
b) Meningkatnya pemahaman dan
upaya masyarakat, keluarga dan
remaja
terhadap
kesehatan
reproduksi
c) Menurunnya jumlah kehamilan
remaja
d) Meningkatnya jumlah peserta KB
e) Menurunnya angka kelahiran
total
f) Meningkatnya
prosentase
pasangan usia subur yang
terlayani program KB
g) Meningkatnya jumlah pasangan
usia subur yang ber KB mandiri
h) Menurunnya angka migrasi

2. Pembinaan
Administrasi
Kependudukan
dan Catatan Sipil

a) Tersedianya
data
dasar
kependudukan yang akurat dan
lengkap yang didukung oleh
tekhnologi
b) Tersedianya
informasi
kependudukan
untuk
kepentingan publik
c) Terciptanya
administrasi
kependudukan yang baik
d) Meningkatnya
kesadaran
penduduk
pada
tertib
administrasi kependudukan
e) Meningkatnya penduduk yang
memiliki akta catatan sipil
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Arah Kebijakan
Ketenagakerjaan
Mengembangkan
ketenagakerjaan
secara menyeluruh
melalui peningkatan
lapangan
usaha
produktif dan terpadu
untuk
mengurangi
tingkat
pengangguran, serta
diarahkan
pada
kompetensi,
kemandirian,
peningkatan
produktivitas,
peningkatan
upah,
jaminan
kesejahteraan
pekerja, perlindungan
tenaga kerja dan
kebebasan berserikat

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Mendorong
dan
mendukung upaya –
upaya
penciptaan
dan
perluasan
lapangan pekerjaan
untuk
mengurangi
penggangguran yang
didukung
oleh
inventarisasi
data
ketenagakerjaan
serta
potensi
lapangan kerja yang
ada di Propinsi DKI
Jakarta
mengupayakan
perlindungan
dan
kebebasan berserikat
kepada tenaga kerja
dengan menekankan
kepada kualitas kerja,
serta meningkatkan
upaya pengendalian
ketenagakerjaan
dengan program –
program pengiriman
tenaga kerja ke luar
Propinsi DKI Jakarta

1. Pengembangan
Kesempatan Kerja

a) Meningkatnya informasi
ketenagakerjaan dan pasar
tenaga kerja untuk masyarakat
b) Meningkatnya
pengiriman
tenaga kerja ke luar negeri
c) Terciptanya peluang kerja dan
usaha bagi pekerja dan tenaga
kerja penyandang cacat
d) Menurunnya pengangguran

2. Perlindungan dan
Pengendalian
Tenaga Kerja

a) Meningkatnya
perlindungan
pengawasan dan penegakan
hokum
ketenagakerjaan
khususnya bagi perempuan
b) Berkurangnya
kasus
pelanggaran ketenagakerjaan
c) Meningkatnya jumlah tenaga
kerja yang terlindungi oleh
program jamsostek
d) Berkurangnya
demonstrasi
masalah ketenagakerjaan dan
kebijakan perusahaan

3. Peningkatan

a) Meningkatnya
upah
dan
produktivitas tenaga kerja
b) Meningkatnya pelatihan tenaga
kerja

Produktivitas
Tenaga Kerja
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BAB X
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
10.1. UMUM
Pemahaman dan pengahyatan agama masih belum banyak
menyentuh atau teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu
maka pendidikan agama harus digunakan juga sebagai proses
penyadaran masyarakat bagi terbentuknya kehidupan social dan
kerukunan masyarakat yang lebih baik lagi.
Kondisi sosial dan budaya yang sangat beragam dalam kehidupan
bermasyarakat memerlukan sentuhan kebijakan dan tidak lanjut untuk
mendukung perbaikan infastruktur sosial budaya yang dimiliki Jakarta.
Infrastruktur social ini sangat luas karena mengangkat aspek
kesejahteraan di satu pihak dan partisipasi mereka dalam pembangunan
di lain pihak. Gambaran kondisi ini ditentukan oleh sikap dan tingkah laku
masyarakat mencerminkan budaya masyarakat tersebut. Dan didalam visi
disebutkan salah satu kalimatnya adalah dihuni oleh masyrakat yang
sejahtera dan berbudaya. Arti budaya disini bukan hanya seni budaya,
akan tetapi budaya dalam arti moral, dan profesionalisme adan etos kerja.
Budaya dalam arti moral berarti disiplin, hormat – menghormati, menuju
tinggi rasa kebersamaan, dan sebagainya, sedangkan budaya dalam arti
etos kerja, maksudnya adalah semangat budaya kerja yang dilandasi
profesionalisme sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi
pembentukan masyarakat yang partisipasi, rukun, peduli, mandiri dan
demokratis.
Beragamnya masyarakat yang tinggal di Propinsi DKI Jakarta
dapat dipandang sebagai suatu potensi pembangunan, tetapi dapat juga
menjadi peluang bagi terjadinya konflik sosial luasnya cakupan
pembangunan bidang sosial dan budaya di Propinsi DKI Jakarta tidak
mungkin hanya ditangani oleh pemerintah daerah, namun memerlukan
peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
Kondisi dan masalah di bidang social dan budaya adalah sebagai
berikut:
1. Belum optimalnya pembinaan kerukunan antar umat beragama.
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana keagamaan.
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3. Program – program yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan
dirasakan belum optimal.
4. Program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) belum optimal.
5. Masih belum optimalnya pelayanan pemakaman.
6. Belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat.
7. Masih adanya potensi konflik sosial.
8. Belum optimalnya penanganan pemberdayaan perempuan.
9. Degradasi moral di masyarakat, terutama di lingkungan generasi
pemuda sebagai dampak negatif dari kemajuan informasi,
penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan lain-lain.
10. Belum optimalnya pengembangan bidang kesenian dan kebudayaan.
11. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan.
12. Masih kurangnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap
nilai-nilai dan tinggalan sejarah dan budaya maupun bagi para pelaku
budaya yang mempunyai andil dalam upaya pelestarian dan
pengembangan kebudayaan dan permuseuman.
13. Belum terpenuhinya kebutuhan ruang interaksi publik dan fasilitas
olahraga.

10.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan social dan budaya adalah sebagai
berikut :
Keagamaan
Membina dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat
beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan
saling menghormati dengan meningkatkan kualitas pemahaman dan
pelaksanaan ibadah menurut syariat agama masing – masing, serta
mempermudah umat beragama dalam menjalankan ibadahnya.
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Kesejahteraan Sosial
Menciptakan iklim kehidupan yang layak berdasarkan atas azas
kemanusiaan yang adil, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik
terutama bagi kelompok miskin dan anak terlantar, memantapkan
penanganan PMKS, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam
usaha kesejahteraan sosial, serta memberikan pelayanan yang memadai
bagi masyarakat dalam permasalahan pemakaman.
Pemberdayaan Masyarakat
Menciptakan iklim kehidupan yang layak dan kondusif melalui
pembangunan ketahanan masyarakat dan penanggulangan degradasi
moral masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasinya di bidang
ekonomi dan social dari tingkat propinsi sampai tingkat
kelurahan,
termasuk memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender
di berbagai bidang kehidupan.
Pelestarian Budaya dan Permuseuman
Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian dengan
tetap mengacu pada etika, moral, estika, dan agama, serta tetap
melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan betawi serta
kebudayaan daerah lainnya. Melakukan pembinaan dan pengembangan
museum serta peninggalan sejarah dan cagar budaya yang berpotensi
untuk pegembangan pariwisata daerah.
Olahraga dan Kepemudaan
Menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi
generasi muda dalam mengaktualisasikan diri dan lembaganya sebagai
wahana pendewasaan untuk berkembang dalam upaya melestarikan
kader bangsa, melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan
narkotika dan zat adiktif lainnya serta bahaya HIV/ AIDS. Disamping itu
juga meningkatkan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dan
permassalan olahraga secara sistematis dan komprehensif melalui
lembaga pendidikan dan keolahragaan serta pembinaan pramuka.

10.3. STRATEGI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Strategi yang mendukung pembangunan sosial budaya di Propinsi
DKI Jakarta sebagai berikut :
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Keagamaan
Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga keagamaan untuk
meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, meminimalkan
dampak negatif kehidupan kota metropolitan serta meningkatkan
pemahaman, pengahayatan
dan pengamalan ajaran agama untuk
membentengi dampak negatif pembangunan dan era globalisasi.
Kesejahteraan Sosial
Mengoptimalkan
koordinasi
pelaksanaan
program-program
penanggulangan kemiskinan secara terpadu, baik di intern unit-unit
pemerintahan Propinsi DKI Jakarta maupun antar unit, meningkatkan dan
memantapkan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial untuk
menjamin upaya-upaya perbaikan pelayanan dan perlindungan sosial
kepada PMKS secara terpadu antara instansi terkait dengan masyarakat,
serta meningkatkan kualitas pelayanan pemakaman.
Pemberdayaan Masyarakat
Mengoptimalkan upaya pemerintahan dalam mendorong proses
pembangunan di segala bidang melalui pemberdayaan lembaga –
lembaga masyarakat seperti dewan kota, dewan kelurahan, RW, RT dan
lain-lain, mengupayakan arah pembangunan yang partisipatif agar
masyarakat dapat mandiri dalam proses pembangunan sosial ekonomi
untuk mengentaskan kemiskinan demi terciptanya ketahanan masyarakat
untuk meminimalkan potensi konflik dan degradasi moral, serta
mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender.
Pelestarian Budaya dan Permuseuman
Memantapkan komitmen pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk
mengembangkan kebudayaan dan kesenian dalam era keterbukaan
dengan dukungan dan kerjasama antar instansi terkait, mempromosikan
keanekaragaman budaya Betawi dan budaya daerah lainnya, khususnya
dalam pengembangan industri pariwisata, pengembangan museum serta
peninggalan sejarah dan cagar budaya.
Olahraga dan kepemudaan
Mendorong masyarakat untuk hidup sehat melalui kegiatan
oalataga, meningkatkan prestasi olahraga melalui penyediaan sarana
dan prasarana yang memadai serta kegiatan-kegiatan pekan olahraga
daerah, penerapan teknologi, peningkatan pembinaan dan penghargaan
kepada para atlit, pelatih dan pengurus. Serta menempatkan /
memperdayakan pemuda sebagai bagian dalam proses pembangunan di
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daerah dengan memperhatikan potensi, minat dan bakat, disamping
meningkatkan kewaspadaan pemuda terhadap bahaya narkoba atau
dampak negatif lainnya.
10.4. MATRIKS bidang sosial dan budaya
Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Mengoptimalkan
fungsi
lembagalembaga keagamaan
untuk meningkatkan
kualitas
kerukunan
antar
umat
beragama,
meminimalkan
dampak
negatif
kehidupan
kota
metropolitan
serta
meningkatkan
pemahaman,
penghayatan
dan
pengamalan ajaran
agama
untuk
membentengi
dampak
negatif
pembangunan
dan
era globalisasi

1. Peningkatan
Kualitas
Kerukunan Hidup
Beragama

a) Meningkatkan pemahaman dan
pengalaman ajaran agama bagi
individu, keluarga, masyarakat,
dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
b) Meningkatkan kualitas penyuluh,
pembimbing, tokoh dan pemuka
agama
dalam
pembinaan
kehidupan beragama
c) Berkurangnya pertikaian antar
warga / masyraakat yang dipicu
oleh masalah SARA

2. Pemberdayaan
lembaga-lembaga
Sosial Keagamaan

a) Meningkatnya kualitas lembaga lembaga sosial keagamaan
b) Meningkatanya
peranan
lembaga-lembaga
sosial
keagamaan
c) Meningkatnya
sarana
dan
prasarana kegiatan keagamaan
d) Terlaksananya
pemberian
subsidi bagi lembaga pendidikan
keagamaan

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Kesejahteraan
Sosial
Mennciptakan iklim
kehidupan yang layak
berdasarkan
atas
azas
kemanusiaan
yang
adil,
untuk
mewujudkan
kehidupan yang lebih
baik terutama bagi
kelompok
masyarakat miskin,
dan anak terlantar,
memantapkan
pengangan
PMKS,
mengoptimalkan
peran
serta
masyarakat
dalam
usaha kesejahteraan

Mengoptimalkan
koordinasi
pelasanaan program
-program
penanggulangan
kemiskinan
secara
terpadu, baik di intern
unit-unit
pemerintahan
Propinsi DKI Jakarta
maupun antar unit,
meningkatkan
dan
memantapkan
kebijakan pemerintah
di
bidang
kesejahteraan sosial
untuk
menjamin

1. Peningkatan
Pelayanan
dan
Rehabilitasi Sosial

a) Meningkatnya perlindungan dan
pelayanan
sosial
terhadap
penduduk
usia
lanjut,
penyandang cacat dan anak
terlantar
b) Meningkatnya jumlah pelayanan
sosial dasar dan fasilitasi umum
yang menyediakan aksesibilitas
bagi penduduk lanjut usia, cacat
dan veteran
c) Meningkatnya
jumlah
penyandang cacat yang dapat
terserap dalam dunia usaha
d) Meningkatnya
kualitas
pelayanan dan rehabilitasi sosial
terhadap anak balita terlantar
dan anak jalanan, korban

Keagamaan
Membina
dan
meningkatkan
kerukunan
hidup
antar umat beragama
sehingga
tercipta
suasana kehidupan
yang harmonis dan
saling menghormati
dengan
meningkatkan
kualitas pemahaman
dan
pelaksanaan
ibadah
menurut
syariat
agama
masing-masing serta
mempermudah umat
beragama
dalam
menjalankan
ibadahnya
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sosial,
serta
memberikan
pelayanan
yang
memadai
bagi
masyarakat
dalam
permasalahan
pemakaman

narkotika
e) Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi
sosial
terhadap
korban tindak kekerasan, dan
tuna sosial
f) Meningkatnya jumlah penerima
jaminan dan asuransi sosial
g) Meningkatnya jumlah model
pelayanan
standar
yang
diterapkan
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
sosial
h) Meningkatnya jumlah peraturan
perundangan daerah yang tidak
diskriminatif terhadap penduduk
cacat dan kelompok renta
lainnya
i) Meningkatnya
pembinaan
manajemen lembaga-lembaga
sosial

upaya-upaya
perbaikan pelayanan
dan
perlindungan
sosial
kepada
perlindungan sosial
kepada PMKS secara
terpadu
antara
instansi
terkait
dengan masyarakat,
seta
meningkatkan
kualitas
pelayanan
pemakaman

2. Peningkatan
Peranserta
Sosial Masyarakat

a) Meningkatnya
jumlah
dan
kualitas TKSM, Orsos/ LSM dan
dunia usaha yang berperan aktif
dalam memberikan pelayanan
sosial
termasuk
dalam
penanggulangan
penyalahgunaan narkoba
b) Berkurangnya proporsi peran
pemerintah
dibanding
masyarakat
dalam
penyelenggarakan
pelayanan
sosial
c) Meningkatnya
perlindungan
pada anak-anak jalanan yang
tidak bersekolah
d) Meningkatnya jumlah pekerja
sosial dan TKSM terdidik dan
terlatih yang didayagunakan
dalam
penyelenggaraan
pelayanan sosial
e) Meningkatnya sosialisasi tentang
bahaya narkotika dan zat adiktif
lainnya di sekolah-sekolah dan
masyarakat kelurahan

3. Peningkatan
Pelayanan
Pemakaman

a) Meningkatnya
kemudahan
pemberian fasilitas pemakaman
bagi masyarakat umum
b) Menurunnya biaya pemakaman
c) Meningkatnya
pelayanan
petugas pemakaman
d) Meningkatnya
pelayanan
pemakaman bagi warga yang
tidak mampu
e) Berkurangnya tanah produktif
yang digunakan masyarakat bagi
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yang digunakan masyarakat bagi
makam keluarga
f) Semakin
tertibnya penataan
lahan pemakaman

Arah Kebijakan
Pemberdayaan
Masyarakat
Menciptakan
iklim
kehidupan
masyarakat
yang
layak dan kondusif
melalui
pembangunan
ketahanan
masyarakat
dan
penaggulangan
degradasi
moral
masyarakat
dalam
upaya meningkatkan
partisipasinya
di
bidang ekonomi dan
social dari tingkat
propinsi
sampai
tingkat
kelurahan,
termasuk
memperjuangkan
terwujudnya
kesetaraan
dan
keadilan jender di
berbagai
bidang
kehidupan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Mengoptimalkan
upaya
pemerintah
dalam
mendorong
proses pembangunan
di segala bidang
melalui
pemberdayaan
lembaga-lembaga
masyarakat
seperti
Dewan Kota, Dewan
Kelurahan, RW, RT
dan lain – lain,
mengupayakan arah
pembangunan yang
partisipatif
agar
masyarakat
dapat
mandiri dalam proses
pembangunan sosial
ekonomi
untuk
mengentaskan
kemiskinan
demi
terciptanya
ketahanan
masyarakat
untuk
meminimalkan
potensi konflik dan
degaradasi
moral,
serta
mendorong
terwujudnya
kesetaraan
dan
keadilan jender

1. Peningkatan
Ketahanan
Masyarakat
dan
Penanggulangan
Kemiskinan

a) Meningkatnya
pembinaan
terhadap PMKS dalam hal
keterampilan untuk hidup mandiri
tanpa merugikan orang lain
b) Meningkatnya
penyuluhan
tentang sadar hukum dan
bahaya narkoba
c) Menurunnya tingkat kerawanan
sosial
d) Meningkatnya pelayanan dan
bantuan pada korban bencana
e) Meningkatnya
jumlah
masyarakat
yang
dapat
mengakses
informasi
dan
sumber daya ekonomi bagi
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
f) Menurunnya jumlah penduduk
miskin di DKI Jakarta
g) Terpenuhinya kebutuhan pangan
bagi keluarga miskin
h) Tersedianya
pelayanan
pendidikan bagi keluarga miskin
melalui pemberian beasiswa
i) Meningkatnya
pelayanan
kesehatan dasar bagi keluarga
miskin
j) Meningkatnya angka partisipasi
sekolah untuk SD dan SLTP

2. Pemberdayaan
Masyarakat
Kelurahan

a) Semakin berperannya Dewan
Kelurahan dalam menjalankan
fungsinya
b) Terpenuhinya prasarana dan
sarana
yang
dibutuhkan
masyarakat
c) Bertambahnya
usaha-usaha
rumah tangga yang memperoleh
dana bergulir
d) Meningkatnya
peran
warga
masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunanan
wilayah
kelurahan
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3. Pemberdayaan
Perempuan

a) Meningkatnya
peranan
perempuan dalam bidang sosial,
ekonomi dan politik
b) Meningkatnya kesetaraan dan
keadilan jender
c) Menurunnya
persentase
perempuan yang buta huruf
d) Meningkatnya Tingkat Partisipasi
Angkatan
Kerja
(TPAK)
perempuan
e) Meningkatnya
jumlah
dan
proporsi
perempuan
yang
menamatkan
sekolah
pada
setiap jenjang pendidikan
f) Berkurangnya tindak diskriminasi
terhadap perempuan di dunnia
kerja
g) Menurunnya
kasus
tindak
kekerasan terhadap perempuan

Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Pelestarian Budaya
dan Permuseuman
Mengembangkan
kebebasan berkreasi
dalam
berkesenian
dengan
tetap
mengacu pada etika,
moral, estika, dan
agama, serta tetap
melestarikan
apresiasi
nilai
kesenian
dan
kebudayaan Betawi
serta
kebudayaan
daerah
lainnya.
Melakukan
pembinaan
dan
pengembangan
museum
serta
peninggalan sejarah
dan cagar budaya
yang
berpotensi
untuk
mengembangkan
pariwisata daerah

Memantapkan
komitmen pemerintah
Propinsi DKI Jakarta
untuk
mengembangkan
kebudayaan
dan
kesenian dalam era
keterbukaan dengan
dukungan
dan
kerjasama
antar
instansi
terkait,
mempromosikan
keanekaragaman
budaya Betawi dan
budaya
daerah
lainnya, khususnya
dalam
pengembangan
industri
pariwisata,
pengembangan
museum
serta
peninggalan sejarah
dan cagar budaya

1. Pelestarian
dan
Pengembangan
Kebudayaan

a) Terwujudnya pemahaman dan
penghargaan masyarakat pada
nilai budaya nasional
b) Berkembangnya budaya dan
kesenian Betawi sebagai sumber
daya pengembangan pariwisata
daerah
c) Terwujudnya sistem nilai budaya
betawi yang diperkaya oleh
budaya nasional yang serasi dan
kondusif
d) Meningkatnya jumlah kunjungan
ke sarana kebudayaan dan
kesenian

2. Pengembangan
Museum
dan
Pelestraian
Peninggalan
Cagar
Budaya/
Sejarah

a) Bertambahnya keragaman objek
wisata yang berbasis seni,
budaya dan peninggalan sejarah
b) Meningkatnya
wisatawan
nusantara dan mancanegara
yang berkunjung ke museummuseum
dan
peninggalan
sejarah di Propinsi DKI Jakarta
c) Meningkatnya sistem informasi
seni
budaya,
peninggalan
sejarah dan permuseuman
d) Meningkatnya
pemeliharaan
museum, cagar budaya dan
peninggalan budaya
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3. Pengawasan
Pemugaran

Arah Kebijakan
Olahraga dan
Kepemudaan
Menciptakan
dan
mengembangkan
iklim yang kondusif
bagi generasi muda
dalam
upaya
melestarikan
kader
bangsa,
penyalahgunaan
narkotika
kader
bangsa. Melindungi
generasi muda dari
bahaya
penyalahgunaan
narkotika dan zat
adiktif lainnya serta
bahaya HIV / AIDS.
Di samping itu juga
meningkatkan
pembibitan
dan
pembinaan olahraga
prestasi
dan
permassalan
olahraga
secara
sistematis
dan
komprehensif melalui
lembaga pendidikan
dan
keolahrgaaan
serta
pembinaan
pramuka

Strategi

a) Meningkatnya
daya
tarik
bangunan
dan
lingkuangan
bersejarah
b) Bertambahnya bangunan dan
lingkungan bersejarah
c) Meningkatnya apresiasi pelajar
dan
masyarakat
akan
peninggalan bersejarah

Program

Indikator Kinerja

1. Peningkatan
Mendorong
Peran
masyarakat
untuk
Kepemudaan dan
hidup sehat melalui
Pramuka
kegiatan
olahraga
melalui penyediaan
sarana
dan
prasarana olahraga
yang memadai serta
kegiatan-kegiatan
pekan
olahraga
daerah,
penerapan
teknologi,
peningkatan
pembinaan
dan
penghargaan kepada
para atlit, pelatih dan
pengurus,
serta 2. Peningkatan
Prestasi Olahraga
menempatkan
/
memperdayakan
pemuda
sebagai
bagian dalam proses
pemangunan
di
daerah
dengan
memperhatikan
potensi, minat dan
bakat, di samping
meningkatkan
kewaspadaan
pemuda
terhadap
bahaya narkoba atau
dampak
negatif
3. Pembinaan
lainnya
Olahraga
Masyarakat

a) Terciptanya
peran
serta
organisasi kepemudaan dalam
proses pembangunan daerah
b) Meningkatnya
peran
dan
partisipasi
pemuda
dalam
pencegahan
dan
penanggulangan narkoba
c) Meningkatnya
jumlah
keanggotaan pramuka pada
siswa tingkat dasar sampai
dengan tingkat menengah
d) Meningkatnya
dukungan
pemerintah daerah bagi kegiatan
pembinaan kepemudaan dan
pramuka
a) Meningkatnya
peran
KONI
daerah sebagai induk organisasi
olahraga di daerah
b) Meningkatnya prestasi olahraga
daerah
c) Meningkatnya
jumlah
dan
kualitas
kompetisi
seluruh
cabang olahraga
d) Meningkatnya
jumlah
dan
kualitas sarana dan prasarana
olahraga
e) Meningkatnya dukungan dunia
usaha dalam pengembangan
kegiatan dan sarana olahraga
a) Meningkatnya minat masyarakat
berolahraga
b) Meningkatnya
pemanfaatan
sarana dan prasarana yang
tersedia di wilayah masyarakat
setempat
c) Meningkatnya
perkumpulan
olahraga masyarakat
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BAB XI
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
11.1. UMUM
Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan sumber yang
penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya.
Sumber daya alam menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan
fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sedangkan
lingkungan merupakan tempat dalam arti luas bagi manusia dalam
melakukan aktifitasnya. Untuk itu, pengelolaan sumber daya alam
seharusnya
mengacu kepada aspek konservasi dan pelestarian
lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang hanya berorientasi
ekonomi hanya membawa efek positif secara ekonomi terapi
menimbulkan efek negatif bagi kelangsungan kehidupan umat manusia.
Oleh karena itu pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek
ekonomi tatapi juga memperhatikan aspek etika dan sosial yang berkaitan
dengan kelestarian serta kemampuan dan daya dukung sumber daya
alam. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi
acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta
keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan
hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pemanfaatan
daya alam seharusnya memberi kesempatam dan ruang bagi peranserta
masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan.
Peranan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam perumusan
kebijakan pengelolaan sumber daya alam terutama dalam rangka
perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah,
kontrol masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup merupakan hal yang penting. Dengan demikian
hak dan kewajiban masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara
keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan harus dapat
dioptimalkan. Kesalahan dalam pengelolaan dapat berpotensi
mempercepat terjadinya kerusakan sumber daya alam, termasuk
kerusakan hutan lindung, pencemaran udara, hilangnya keanekaragaman
hayati, kerusakan konservasi alam, dan sebagainya. Meningkatnya
intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk
mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak tempat yang antara
lain berupa pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak
memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar
yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan,
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dan eksploitasi hutan lindung yang mengabaikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan.
Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya
alam dan lingkungan hidup dewasa ini, maka kebijakan di bidang sumber
daya alam dna lingkungan hidup ditujukan pada upaya: (1) mengelola
sumber daya alam, baik yang dapat diperbahurui maupun yang tidak
dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya, (2) memberdayakan
masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3)
memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan
kawasan konservasi baru di wilayah tertentu, dan (4) mengikutsertakan
masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas 3
fungsi, yaitu: Sumber daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Masing-masing fungsi memiliki permasalahan spesifik yang akan di
uraikan di bawah ini.
Sumber Daya Alam
Kondisi dan permasalahan sumber daya alam di Propinsi DKI
Jakarta adalah :
1. Belum optimalnya upaya konservasi, rehabilitasi dan penghematan
penggunaan sumber daya alam.
2. Kurangnya sumur pemantau untuk memonitor kondisi permukaan air.
3. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten dalam
penggunaan air tanah.
4. Kurangnya pasokan air bersih dan penggunaan air tanah yang kurang
terkontrol.
5. Koordinasi instansi terkait yang masih belum baik dalam pengelolaan
jaringan utilitas bawah tanah.
6. Pengelolaan daerah resapan air masih kurang baik.
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7. Belum memadainya Perda Pertambangan dan
mendukung kelancaran tugas dan fungsi di lapangan.

Energi

untuk

8. Data dan informasi geologi belum memadai dalam perencanaan Tata
Ruang.

Lingkungan Hidup
1. Pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah gas pada air
sungai, air tanah,air laut dan udara relatif makin meningkat.
2. Belum memadainya penanganan sumber-sumber pencemaran seperti
limbah rumah tangga, industri, rumah sakit, kantor, pelabuhan,
transportasi.
3. Lemahnya sistem pengawasan dan penerapan sanksi bagi sumber
pencemaran.
4. Belum memadainya sistem sanitas lingkungan pada daerah-daerah
kumuh.
5. Belum tersedianya sistem pengolahan limbah yang memadai.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan
yang sehat dan nyaman, termasuk peran serta dalam pengelolaan
Lingkungan Hidup.
7. Banyak ditemui proses perizinan yang belum memasukkan unsur
pengelolaan lingkungan dan amdal.
8. Kebijakan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi belum bisa berjalan
dengan seimbang.
9. Eksploitasi tanah dan produk Sumber Daya Alam yang berlebihan
berdampak terhadap rawannya pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup.
10. Belum mantapnya kewenangan daerah dalam pengelolaan lingkungan
hidup.
11. Masih belum tercapainya kebutuhan akan ruang terbuka hijau yang
ideal di Propinsi DKI jakarta.
12. Banyaknya perubahan fungsi
pengendalian ruang terbuka hijau.

taman

dan

masih

lemahnya
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13. Belum optimalnya penanaman pohon-pohon besar sebagai paru-paru
kota.
Kebersihan
1. Belum memadainya pengganti Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Bantar Gebang.
2. Belum optimalnya teknologi penanganan sampah.
3. Belum memadainya penanganan limbah B3.
4. Belum membudayakan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan
kota.
5. Tingkat pelayanan dan fasilitas kebersihan serta pengelolaan sampah
belum optimal.
6. Fasilitas kebersihan umum belum memenuhi standar kesehatan.
11.2. ARAH KEBIJAKAN
Pembangunan wilayah di bidang sumber daya alam dan
lingkungan
hidup
pada
dasarnya
merupakan
upaya
untuk
mendayagunakan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat dengan memperhatikan pelestarian fungsi dan
keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan,
kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang.
Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masingmasing, sebagai berikut :
Sumber Daya Alam
Mengelola sumber daya alam (SDA) dan memelihara daya dukung
serta upaya konservasi, rehabilitasi dan penggunaan sumber daya alam
yang menerapkan teknologi ramah lingkungan.
Lingkungan Hidup
Menyeimbangkan
kepentingan
lingkungan
hidup
dengan
kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan
berkelanjutan.
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Kebersihan
Menciptakan
kota yang bersih, bebas dari polusi dengan
pemanfaatan teknologi tepat guna.

11.3. STRATEGI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP

Sumber Daya Alam
Mengoptimalkan upaya konservasi, rehabilitasi dan penghematan
sumber daya pertambangan, energi dan air melalui sosialisasi
penghematan, kepedulian dan kesadaran masyarakat, meningkatkan
kerjasama antar unit/ instansi terkait dalam pengelolaan dan penegakan
hukum.
Lingkungan Hidup
Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta
dan pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan
meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, menyediakan RTH di
permukiman padat dan kumuh sebagai ruang interaktif, mengikutsertakan
masyarakat dalam pengelolaan taman, serta penegakkan hukum yang
tegas dalam penanganan sumber pencemaran lingkungan.
Kebersihan
Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat , swasta
dan pemerintah dalam penanganan masalah sampah, pelayanan dan
fasilitas kebersihan, menyediakan lokasi TPA baru, meningkatkan
kemampuan penanganan limbah B3, serta mengupayakan teknologi
hemat lahan dalam pengelolaan sampah.

11.4. Matriks Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Arah Kebijakan

Startegi

Program

Indikator Kinerja

Sumber Daya Alam
Mengelola
sumber
daya alam (SDA) dan
memelihara
daya
dukung serta upaya
konservasi,
rehabilitasi
dan
penghematan
penggunaan sumber

Mengoptimalkan
upaya
konservasi,
rehabilitasi
dan
penghematan
sumber
daya
pertambangan,
energi dan air melalui
sosialisasi

1. Pengembangan
sumber
daya
pertambangan dan
energi

a) Meningkatnya pemanfaatan hasil
tambang dan energi untuk
mendukung
kesejahteraan
masyarakat
b) Tercapainya stabilitasi distribusi
BBM dan gas untuk memenuhi
kebutuhan
masyarakat
dan
usaha
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daya
alam
yang
menerapkan
teknologi
ramah
lingkungan

penghematan,
kepeduluan
dan
kesadaran
masyarakat,
meningkatkan
kerjasama
antar
unit/instansi
terkait
dalam
pengelolaan
dan
penegakan
hukum

Arah Kebijakan

Strategi

Lingkungan Hidup
Menyeimbangkan
kepentingan
lingkungan
hidup
dengan kepentingan
sosial
ekonomi
masyarakat
dalam
konteks
pembangunan
berkelanjutan

Meningkatkan
partisipasi
dan
akuntabilitas
masyarakat, swasta
dan
pemerintah
dalam
mengatasi
pencemaran
lingkungan hidup dan
meningkatkan sistem
pengelolaan
lingkungan,
menyediakan RTH di
permukiman
padat
dan kumuh sebagai
ruang
interaktif
mengikutsertakan
masyarakat
dalam
pengelolaan taman,
serta
penegakan
hukum yang tegas
dalam penanganan
sumber pencemaran
lingkungan

2. Pengembangan
sumber air tanah

Program

a) Terkendalinya penggunaan air
tanah oleh instansi pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat
b) Terjaganya cadangan sumber air
tanah
melalui
penambahan
sumur resapan, injection well
dan reservoir air di bawah tanah

Indikator Kinerja

1. Peningkatan
Kualitas
Lingkungan

a) Meningkatkan
fungsi
laut
sebagai sumber daya ekonomi,
transportasi dan pariwisata
b) Meningkatnya fungsi sungai / kali
sebagai sumber daya ekonomi
dan wisata
c) Meningkatnya peran serta
masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan fungsi sungai dan
laut
d) Terkendalinya emisi gas
pencemar udara

2. Peningkatan
Pengendalian
Dampak
Lingkungan

a) Terkendalinya
pelaksanaan
kegiatan yang berdampak pada
lingkungan hidup
b) Meningkatnya pemahaman dan
kepedullian masyarakat pada
lingkungan hidup
c) Terlaksananya
penegakan
hukum terhadap pelanggaran di
bidang lingkungan hidup

3. Penataan
dan
Pengembangan
Ruang
Terbuka
Hijau (RTH)

a) Meningkatnya
kualitas
dan
kuantitas ruang terbuka hijau
dan ruang interaksi publik
b) Terciptanya
keseimbangan
lingkungan kehidupan yang lebih
sehat, indah dan nyaman

4. Penyerasian
Keindahan
Lingkungan

a) Meningkatnya
kualitas
dan
kuantitas taman kota
b) Tertatanya
dengan
baik
penempatan ornamen dan street
furniture, termasuk media luar
ruang
c) Meningkatnya
perencanaan
keserasian
ornamen
kota
terhadap
unsur-unsur
kota
lainnya

dan
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Arah Kebijakan

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Kebersihan

Menciptakan
kota
yang bersih, bebas
dari polusi dengan
pemanfaatan
teknologi tepat guna

Meningkatnya
partisipasi
dan
akuntabilitas
masyarakat, swasta
dan pemerintahdalam
penanganan masalah
sampah. Pelayanan
dan
fasilitas
kebersihan,
menyediakan lokasi
TPA
baru,
meningkatkan
kemampuan
penanganan limbah
B3,
serta
mengupayakan
teknologi
hemat
lahan
dalam
pengelolaan sampah

1. Peningkatan
sarana
Prasarana
Kebersihan

dan

a) Meningkatnya
kebersihan
b) Meningkatnya
sarana
dan
kebersihan

pelayanan

ketersediaan
prasarana

c) Tersedianya lokasi TPA dan
pengolahan sampah dengan
teknologi penanganan yang
tepat guna
2. Peningkatan
Pelayanan
Kebersihan

a) Meningkatnya kesadaran dan
peranserta masyarakat terhadap
kebersihan kota
b) Meningkatnya kebersihan kota
c) Meningkatnya
kebersihan

kinerja
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aparat

BAB XII
BIDANG SARANA DAN PRASARANA KOTA
12.1.

UMUM

Propinsi DKI Jakarta yang merupakan kota metropolitan,
merupakan tempat yang menarik baik sebagai tempat usaha atau kerja,
maupun tempat tinggal. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan
terbukanya lapangan usaha menyebabkan pertumbuhan penduduk
metropolitan Jakarta meningkat secara berarti dengan konsekuensi pada
kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan untuk
memperkuat fungsi internal dan eksternal kota. Persoalan utama yang
dihadapi akibat perkembangan kota yang pesat adalah ( 1 ) kurang
memadai sarana pengendalli banjir, ( 2 ) bencana banjir yang terus terjadi
setiap tahun di sejumlah lokasi langganan, yang disebabkan permukaan
tanah Jakarta seluas 40 % datarannya relatif rendah ( 3 ) Meluasnya
permukiman kumuh, ( 4 ) meningkatnya kemacetan lalu lintas dan
rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum, ( 5 ) kurangnya
ketersediaan utilitas perkotaan, ( 6 ) kurang lengkapnya instrumen
penataan kota, serta ( 7 ) kurang memadainya pengendalian pemanfaatan
ruang kota.
Untuk mewujudkan kota Jakarta yang indah, sehat dan nyaman,
baik sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun pemukiman, pemerintah
Propinsi DKI Jakarta dihadapkan pada kendala kemampuan manajerial
serta terbatasnya lahan dan pembiayaan untuk dapat memberikan
pelayanan sarana dan prasarana publik yang memadai dan merata bagi
seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, jumlah penduduk yang besar dan
angka komuter yang tinggi menyebabkan tuntutan terhadap ketersediaan
sarana dan prasarana perhubungan semakin meningkat, kondisi geografis
Jakarta yang terletak di dataran rendah dan menjadi muara dari tiga belas
sungai juga menuntut upaya pengembangan sarana pengendalian rendah
dan miskin melalui perbaikan lingkungan pemukiman dan kawasan kumuh
serta pembangunan rumah susun sederhana.
Sejalan dengan upaya pengembangan kota, partisipasi masyarakat
propinsi DKI Jakarta dalam penataan ruang terus ditingkatkan.
Penyediaan data dan informasi tata ruang Propinsi DKI Jakarta juga harus
lengakp, menyeluruh dan didukung oleh sistem informasi pemukiman,
pertanahan dan bangunan yang akurat, mutakhir, efesien, dan efektif.
Sejak dini penataan ruang perlu memperhatikan kaidah teknis, ekonomis,
dan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan umum, penataan
ruang harus memperhatikan dinamika masyarakat dengan instrumen
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peraturan yang lengkap dan memadai untuk mengantisipasikan konflik
kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Upaya pemberdayaan, partisipasi
dan kesadaran masyarakat dalam ikut memelihara berbagai sarana
prasarana kota seabagai aset pemerintah daerah perlu makin
ditingkatkan.
Bidang sarana dan prasarana kota terdiri atas 5 fungsi, yaitu :
kelengkapan kota, tata air, perhubungan, perumahan dan pemukiman
serta Tata Ruang dan Tata Bangunan. Masing-masing fungsi memiliki
permasalahan spesifik yang akan di uraiakan di bawah ini .
Kelengkapan Kota
1. Jaringan utilitas kota belum tertata secara optimal.
2. Belum meratanya penerangan umum terutama pada kawasan kumuh
dan pinggiran.
3. Belum meratanya pelayanan air bersih.
4. Belum meratanya pelayanan air limbah.
5. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana kelengkapan kota.

Tata Air
1. Belum terbangunnya sistem makro pengendali banjir.
2. Masih belum tertanganinya lokasi genangan air pada waktu musim
hujan di berbagai wilayah kota.
3. Terjadinya penyempitan dan pendangkalan sungai.
4. Banyaknya pemukiman liar di bantaran kali.
5. Kurang memadainya
pengendali banjir.

pemeliharaan

dan

pengelolaan

sarana

6. Tidak mampunya sistem drainase di Propinsi DKI Jakarta menyalurkan
air ke tempat penampungan / pembuangan.
7. Faktor kesadaran / disiplin masyarakat dalam memelihara drainase
lingkungan yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.
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8. Keterbatasan lahan untuk drainase dan pembebasan lahan yang
memerlukan biaya tinggi.
9. Hulu daerah aliran sungai berada diluar kendali pemerintah Propinsi
DKI Jakarta.
10. Kurangnya pengawasan dan tegasnya penegakan hokum.

Perhubungan
1. Kurangnya sarana transportasi umum dan tingginya mobilitas
penumpang di Propinsi DKI Jakarta.
2. Meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan pribadi.
3. Meningkatnya jumlah lokasi rawan kemacetan.
4. Meningkatnya jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas dalam
kurun waktu 10 tahun terakhir.
5. Tidak seimbangnya laju pertumbuhan kendaraan dengan ruas jalan.
6. Sulit dan mahalnya pembebasan lahan untuk jalan.
7. Masih minimnya transportasi laut di Kepulauan Seribu.
8. Disiplin pengguna jalan masih rendah.
9. Kurangnya keamanan pengguna angkutan umum.
10. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait.

Perumahan dan Permukiman
1. Meningkatnya kebutuhan perumahan terutama bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
2. Sulit dan mahalnya pembebasan lahan untuk pembangunan rumah
susun.
3. Kurangnya fasilitas pendukung kawasan pemukiman padat dan
lingkungan rumah susun.
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4. Rendahnya kesadaran penghuni rumah susun sederhana dalam
memenuhi kewajibannya.
5. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga banyak
masyarakat miskin tinggal di lokasi permukiman kumuh.
6. Belum Optimalnya penataan permukiman di pulau yang padat
penduduknya.
7. Rendahnya tingkat penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan
munculnya permukiman kumuh di daerah aliran sungai (DAS).
8. Pemerintah
kurang
siap
dalam mengantisipasi kecepatan
pertumbuhan fisik lingkungan kumuh dan penataan permukiman
kumuh.

Tata Ruang
1. Belum memadainya instrumen implementasi Rencana Tata Ruang
Wilayah 2010.
2. Belum memadainya pemahaman masyrakat terhadap penataan ruang.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.
4. Kurangnya sosialisasi penggunaan ruang kota.
5. Banyaknya kawasan kumuh yang belum tertata.
6. Belum terpadunya penataan ruang dengan pengelolaan lingkungan
hidup.
7. Terbatasnya ruang usaha bagi sektor informal.
8. Belum optimalnya pelayanan masyarakat serta pengawasan dan
penertiban bangunan.

Tata Bangunan
1. Belum memadainya instrumen pendukung mekanisme penataan
bangunan dan gedung pemda.
2. Belum mencukupinya sarana bangunan dan gedung pemda.

copyright @2002 by dkiweb@dki.go.id

12.2. ARAH KEBIJAKAN
Seiring dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan kota
yang semakin pesat, perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana
kota guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menunjang
berbagai aktivitas masyarakat dan pemerintah. Berbagai upaya
pembangunan untuk bidang sarana dan prasarana kota tersebut
dituangkan dalam arah kebijakan pemerintah daerah sesuai fungsinya,
yang meliputi :
Kelengkapan Kota
Membangun dan mengembangkan fasilitas penerangan jalan dan
tempat umum, serta jaringan utilitas yang dibutuhkan masyarakat guna
mendukung serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat
Tata Air
Melanjutkan pembagunan sarana pengendali banjir dan drainase
kota, sehingga ancaman bencana banjir dan genangan air dapat
dikurangi, baik banyaknya lokasi maupun sebarannya.
Perhubungan
Meningkatkan kinerja sistem transportasi, pos dan telekomunikasi
melalui pemanfaatan secara optimal jaringan transportasi, pos dan
telekomunikasi serta perbaikan kuantitas dan kualitas pelayanan.
Perumahan dan Pemukiman
Membangun fasilitas perumahan dan pemukiman, dalam
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak dan
terjangkau.
Tata Ruang
Mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dan partisipatif
berdasarkan prinsip adil, efesien dan berkelanjutan.
Tata Bangunan
Mewujudkan penataan bangunan dan gedung pemda yang
berkualitas dan handal untuk mendukung penyelenggaraan fungsi
pemerintah dan pelayanan masyarakat.
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12.3. STRATEGI BIDANG SARANA DAN PRASARANA KOTA
Kelengkapan Kota
Meningkatnya fasilitas penerangan jalan dan jaringan utilitas (listrik,
telekomunikasi, gas dan air) terutama di daerah padat pemukiman dan
tempat umum, meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau pertamanan
sebagai sarana interaksi masyarakat dan mendukung keindahan kota,
serta meningkatkan pelayanan air limbah dan air bersih kepada
masyarakat dan dunia usaha.
Tata Air
Meningkatkan kerjasama dengan masayarakat dan instansi terkait
dalam menanggulangi banjir, mengoptimalisasi saluran drainase yang ada
serta memperbanyak situ atau waduk untuk menampung air hujan atau air
kiriman dari daerah lain dan meningkatkan pengawasan serta ketertiban
di bantaran kali, melaksanakan pelebaran sungai dan pengerukan kali
serta terus melaksanakan pembangunan banjir kanal timur dengan
pendekatan pada pemerintah pusat.
Perhubungan
Mengoptimalkan ruas jalan dan jembatan yang ada termasuk
fasilitas pejalan kaki (pedestrian, halte, zebra cross, jembatan
penyebrangan
orang),
memperbaiki
kualitas
pelayanan
dan
pengembangan angkutan umum massal, koordinasi dengan daerahdaerah berbatasan, serta meningkatkan pelayanan angkutan dari dan Ke
pulauan Seribu.
Perumahan dan Perhubungan
Mengoptimalkan pemabangunan rumah susun sederhana, menata
pemukiman padat di Kepulauan Seribu, mengantisipasikan pertumbuhan
fisik lingkungan kumuh dan permukiman di bantaran sungai.
Tata Ruang
Meningkatkan dan melengkapi instrumen pentaan ruang,
meningkatkan kerjasama penataan ruang daerah dengan kabupaten dan
kota se-Bodetabek, meningkatkan peranserta masyarakat dalam
penataan ruang dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang
secara konsisten dan berkelanjutan.
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Tata Bangunan
Menyusun master plan penataan gedung pemda, melaksanakan
peningkatan pembangunan saran gedung pemda, mengoptimalkan aset –
aset yang ada secara efisien dan efektif. Meningkatkan koordinasi lintas
sektor / unit terkait di lingkungan pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan
para pelaku jasa konstruksi.
Arah Kebijakan
Kelengkapan Kota
Membangun
dan
mengembangkan
fasilitas penerangan
jalan dan tempat
umum, serta jaringan
utilitas
yang
dibutuhkan
masyarakat
guna
mendukung
serta
menggerakan
kegiatan
ekonomi
masyarakat

Arah Kebijakan
Tata Air
Melanjutkan
pembangunan
sarana pengendalian
banjir dan drainase
kota
sehingga
ancaman
bencana
banjir dan genangan
air dapat dikurangi,
baik
banyaknya
lokasi
maupun
sebarannya

Strategi
Meningkatkan
fasilitas penerangan
jalan dan jaringan
utilitas
(listrik,
telekomunikasi, gas
dan air) terutama di
daerah
padat
pemukiman
dan
tempat
umum,
meningkatkan jumlah
ruang terbuka hiajau
pertamanan sebagai
sarana
interaksi
masyarakat
dan
mendukung
keindahan kota, serta
meningkatkan
pelayanan air limbah
dan air bersih kepada
masyarakat
dan
dunia usaha

Strategi
Meningkatkan
kerjasama
dengan
masyarakat
dan
instansi terkait dalam
menanggulangi
banjir,
mengoptimalisasi
saluran
drainase
yang
ada
serta
memperbanyak situ
atau waduk untuk
menampung air hujan
atau air kiriman dari
daerah
lain
dan
meningkatnya
pengawasan sserta
ketertiban di bantaran

Program

Indikator Kinerja

1. Pembangunan
Prasarana
Jaringan Utilitas

a) Tertatanya jaringan listrik,gas,air
bersih serta air limbah

2. Penerangan Jalan
dan
Tempat
Umum

a) Bertambahnya
jumlah
dan
kualitas titik lampu penerangan
di jalan dan tempat umum

3. Pengembangan
Pelayanan
Air
Limbah

a) Meningkatnya pemeliharaan dan
pengembangan
jaringan
air
limbah
buangan
pabrik,
pertokoan, restoran, dll

4. Pengembangan
Pelayanan
Air
Limbah

a) Meningkatnya mutu pelayanan
air bersih
b) Meningkatnya jumlah pelanggan
air bersih
c) Terkendalinya pengguna air
tanah oleh dunia usaha dan
masyarakat
d) Meningkatnya pemenuhan air
baku untuk air bersih
e) Menurunnya tingkat kebocoran
air bersih

Program

Indikator Kinerja

1. Pengendalian
Banjir

a) Berkurangnya
titik
rawan
genangan banjir
b) Meningkatnya kuantitas dan
kualitas prasarana dan sarana
pengendalian banjir, saluran /
kali waduk/ situ, pompa air dan
pintu air
c) Meningkatnya kapasitas aliran
saluran/ kali dan penampungan
waduk/ situ

2. Peningkatan
Drainase Kota

a) Tertatanya rencana induk sistem
drainase yang efektif dan efesien
b) Meningkatnya kualitas sarana
drainase kota
c) Meningkatnya
frekuensi
sosialisasi
kesadaran
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kali, melaksanakan
pelebaran sungai dan
pengerukan kali serta
terus melaksanakan
pemabngunan banjir
kanal timur dengan
pendekatan
pada
pemerintah pusat

Arah Kebijakan
Perhubungan
Meningkatkan kinerja
sistem transportasi,
pos
dan
telekomunikasi
melalui pemanfaatan
secara
optimal
jaringan transportasi,
pos
dan
telekomunikasi serta
perbaikan kuantitas
pelayanan

masyarakat terhadap drainase
lingkungan setempat
d) Meningkatnya
kapasitas
pengaliran saluran penghubung
dan saluran mikro/ permukiman

Strategi

Program

Indikator Kinerja

Mengoptimalkan ruas
jalan dan jembatan
yang ada termasuk
fasilitas pejalan kaki
(pedestrian,
halte,
zebra
cross,
jembatan
penyebrangan orang)
memperbaiki kualitas
pelayanan
dan
pengembangan
angkutan
umum
massal,
koordinasi
dengan daerah –
daerah berbatasan,
serta meningkatakan
pelayanan angkutan
dari dan Kepulauan
Seribu

1. Pengembangan
Jaringan Jalan dan
Jembatan

a) Meningkatnya kuantitas jalan di
daerah pemukiman
b) Tersedianya jalan arteri untuk
kawasan
permukiman
dan
perdagangan
c) Meningkatnya ruas jalan dan
pelebaran
jalan
sesuai
perkembangan
volume
kendaraan
d) Meningkatnya fasilitas trotoar
untuk pejalan kaki

2. Pengembangan
Sarana
dan
Fasilitas
Perhubungan

a) Menurunnya tingkat kepadatan
di jalan arteri
b) Menurunnya tingkat kecelakaan
dan pelanggaran lalu lintas
c) Bertambahnya
sarana
pengaturan lalu lintas
d) Meningkatnya
kualitas
pelayanaan angkutan umum
e) Terkendalianya
penggunaan
frekuensi radio dan tertatanya
jaringan pos secara baik

3. Pengembangan
Pelayanan
Angkutan Umum

a) Meningkatnya
frekuensi
pengawasan
pelayanan
angkutan umum
b) Tersedianya angkutan umum
massal
c) Meningkatnya kedisiplinan awak
angkutan umum dan masyarakat
pengguna jasa angkutan umum
d) Tersedianya
angkutan
penumpang dan barang dari dan
ke Kepulauan Seribu
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Arah Kebijakan
Perumahan dan
Permukiman
Membangun fasilitas
perumahan
dan
permukiman, dalam
pemenuhan
kebutuhan
dasar
masyarakat
akan
hunian yang layak
dan terjangkau

Strategi
Mengoptimalkan
pembangunan rumah
susun
sederhana,
menata permukiman
padat di Kepulauan
Seribu,
mengantisipasikan
pertumbuhan
fisik
lingkungan
kumuh
dan permukiman di
bantaran sungai

Program

Indikator Kinerja

1. Pengembangan
Perumahan

a) Semakin
seimbangnya
ketersediaan dan kebutuhan
perumahan khususnya rumah
susun bagi rakyat kecil
b) Meningkatnya tingkat hunian
rumah
susun
sesuai
peruntukannya
c) Meningkatnya
jumlah
masyarakat
miskin
yang
mendapatkan hunian layak

2. Pengembangan
Lingkungan
Permukiman

a) Tertatanya
lingkungan
permukiman
terutama
di
lingkungan rumah susun
b) Meningkatnya
frekuensi
pengawasan
pengembangan
lingkungan permukiman
c) Tertatanya sistem penghijauan
permukiman
d) Meningkatnya
kesadaran
masyarakat akan pentingnya
lingkungan yang bersih dan
sehat

3. Pelayanan
Perumahan
Permukiman

a) Meningkatnya jumlah fasilitas
permukiman yang layak
b) Menurunnya jumlah permukiman
di lokasi ilegal

dan
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Arah Kebijakan
Tata Ruang
Mewujudkan
penataan ruang yang
berkualitas
dan
partisipatif
berdasarakan prinsip
adil, efesien dan
berkelanjutan

Strategi
Mewujudkan
dan
melengkapi
instrumen penataan
ruang meningkatkan
kerjasama penataan
ruang antar daerah
dengan
kabupaten
dan
kota
seBodetabek,
meningkatkan peran
serta
masyarakat
dalam
penataan
ruang
dan
melaksanakan
pengendalian
pemanfaatan ruang
secara konsisten dan
berkelanjutan

Program

Indikator Kinerja

1. Perencanaan
Ruangan

a) Semakin lengkapnya instrumen
pentaan ruang
b) Meningkatnya luas kawasan
yang tertata baik
c) Meningkatnya partisipasi dan
kesadaran masayarakat dalam
penataan ruang kota
d) Meningkatnya green-ratio, water
ratio dan road ratio

2. Pemanfaatan dan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang

a) Tersedianya
instrumen
pengendalian
pemanfaatan
ruang yang memadai
b) Tersedianya sistem manajemen
pertanahan yang efesien dan
efektif

3. Penataan
dan
Pengawasan
Bangunan

a) Meningkatnya kinerja pelayanan
perijinan kepada masyarakat
b) Tersedianya sistem informasi
manajemen pelayanan perijinan
c) Tersedianya peraturan tentang
penataan
dan
pengawasan
bangunan
d) Terlaksananya
penertiban
terhadap pelanggar ketentuan
yang berlaku

4. Pengembangan
Kawasan Khusus/
Strategis

a) Terlaksananya pentaan kawasan
khusus/ strategis
b) Meningkatnya
aktivitas
masyarakat di kawasan khusus/
strategis
c) Bertambahnya
sarana
dan
prasarana
pendukung
pengembangan kawasan
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BAB XIII
KEBIJAKAN ANGGARAN
13.1. UMUM
Perlu disadari bahwa terciptanya Otonomi Daerah memerlukan
suatu proses transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan di daerah Paradigma penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di Propinsi DKI Jakarta telah mengalami pergeseran
yang cukup berarti, dari pelaksanaan oleh pemerintah daerah kepada
pemberian peluang yang lebih besar bagi peran serta masyarakat.
Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari
kebijakan anggaran, yang menjamin adanya semangat efisiensi dan
efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan
masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan
Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi,
transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Untuk menghindarI timbulnya in-efisiensi pengguna anggaran,
dibangun struktur anggaran baru menurut bidang, fungsi, dan program
yang diharapkan dapat memberikan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.
Dengan diberlakukannya Perda Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan pengelolaan keuangan
dan pelaksanaan anggaran akan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

13.2. Kebijakan Alokasi Anggaran
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam alokasi
anggaran adalah terpenuhinya azas keadilan yang mempertimbangkan
program prioritas dan terpenuhinya ruang lebih luas bagi peran serta
masyarakat, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik.
Kebijakan pengalokasian anggaran diarahkan untuk mengurangi
ketidakseimbangan antara anggaran propinsi dan kotamadya/ kabupaten.
Alokasi anggaran selama ini belum memperlihatkan adanya
keseimbangan yang sehat antara anggaran propinsi disatu pihak dengan
kotamadya dilain pihak, sehingga menimbulkan kesenjangan vertikal yang
sangat berpengaruh terhadap kinerja pembangunan secara keseluruhan.
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Hal ini tercermin dalam anggaran tahun 2002, alokasi anggaran rutin dan
pembangunan untuk propinsi masih mencapai 73 persen dan sisanya 27
persen teralokasikan untuk 5 kotamadya dan 1 kabupaten Kepulauan
Seribu. Untuk itu secara bertahap alokasi anggaran Kotamadya dan
Kabupaten akan diperbesar seiring dengan pendelegasian kewenangan
yang diberikan.
Untuk mengatasi ketidakseimbangan pengalokasian anggaran
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Untuk belanja periodik, khususnya belanja pegawai dan TAL
(telepon,air, dan listrik) dialokasikan pada setiap unit kerja.
2. Untuk belanja aktivitas, seiring dengan pendelegasian kewenangan
oleh propinsi, maka alokasi anggaran bagi wilayah akan meningkat
sesuai dengan tanggung jawab yang didelegasikan. Besarnya alokasi
anggaran kepada suatu unit kerja akan sangat tergantung pada
prioritas program pembangunan dan misi yang akan dilaksanakaan
oleh pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
3. Perlu diperhatikan program prioritas yang menjadi instrumen
pemecahan mendasar antara lain : penanganan masalah banjir,
kebersihan, perumahan dan transportasi.

13.3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan
Pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi
pendapatan daerah melalui upaya yang efektif dan efesien serta
mendapatkan dukungan masyarakat.
Arah kebijakan bidang pendapatan :
1. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan
pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan daerah.

dari

penggalian

sumber-sumber

3. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang
pendapatan.
Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber
pendapatan daerah harus terus dilakukan sehingga nantinya pendapatan
daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah
saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar
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ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat kedudukan Kota
Jakarta sebagai kota jasa, maka sudah saatnya dirancang berbagai
tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang
berbasiskan pada kegiatan jasa-jasa, sebagai basis pendapatan.
Strategi pengelolaan pendapatan :
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Identifikasi potensi jenis pajak-pajak daerah baru khususnya yang
berbasiskan pada kegiatan jasa.
b. Kewenangan yang lebih luas bagi suku dinas dalam pemungutan
pajak dan retribusi daerah.
c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian.
d. Peningkatan profesionalisme dari SDM unit pengelola pendapatan.
e. Sosialisasi untuk membangun dukungan masayarakat terhadap
kebijakan baru di bidang pendapatan.
2. Dana Perimbangan
a. Meningkatnya komunikasi dengan Pemerintah Pusat.
b. Perluasan dasar bagi hasil pajak sehingga mencakup pajak
penghasilan perorangan dan badan, serta pajak penjualan dan
jenis-jenis pajak nasional lainnya.
c. Penentuan dasar bagi hasil bukan pajak yang tidak semata-mata
didasarkan pada ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya
alam.
3. Penerimaan Lain – lain
a. Pemberdayaan BUMD sebagai institusi yang mapu memberikan
kontribusi berbentuk hasil dividen.
b. Pengelolaan alternatif yang lebih proaktif atas surplus anggaran
yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi.
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BAB XIV
EVALUASI KINERJA
14.1.

UMUM
Bagian penting dalam pengelolaan pembangunan adalah evaluasi
yang mantap atas pelaksanaan rencana pembangunan. Evaluasi
dilakukan untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini
penyimpangan-penyimpangan pelaksaan dari rencana pembangunan,dan
kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat
sasaran dan tepat waktu. Evaluasi dilakukan dengan merujuk pada
lintasan sebab akibat, melalui penetapan indikator kinerja.

14.2. INDIKATOR DAN STANDAR KINERJA
Dalam
rangka memilih indikator kinerja, perlu diupayakan
pengukuran yang dapat dilakukan secara mudah dan murah. Untuk itu,
pengukuran kinerja tersebut sadapat mungkin merupakan kegiatan yang
melekat pada proses penyelenggaraan pembangunan sehingga tidak
menimbulkan biaya berlebihan. Laporan Dinas, BPS dan pihak-pihak
ketiga (Konsultan dan pusat-pusat kajian) dapat digunakan sebagai alat
penilaian.

14.3

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
1. Penetapan Indikator Kinerja
a. Masukan (input)
b. Keluaran (output)
c. Hasil (outcome)
d. Manfaat (benefit)
e. Dampak (impact)
2. Penetapan Capaian Kinerja
Untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja
pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
dalam renstra.
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3. Formulir Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA
Instansi :
Tahun :

Formulir PK

No Kebijaksaan Program Kegiatan Indikator Satuan

Rencana

Realisasi Capaian

Kinerja

Indikator

Bobot

Hasil

Indikator

Capaian

Ket

Kinerja Kinerja ( % ) Indikator
kinerja ( % )
1

2

3

4

5

6

7

8

Input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Output

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Outcome

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome

Benefit

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja benefit

Impact

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja impact

9

10

Rumus – rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja,
yaitu :
i. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan
pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka semakin untuk
menghitung capaian indikator kinerja digunakan rumus sebagai berikut :
Realisasi
Capaian Indikator Kinerja = ------------------------------- x 100%
Rencana

ii. Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukan
semakin rendahnya pencapaian kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :
Rencana-(Realisasi-Rencana)
Capaian Indikato Kinerja = ---------------------------------------------- x 100%
Rencana
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11

12

iii. Nilai capaian indikator Kinerja :

(Capaian Indikator Kinerja x Bobot)
Capaian Indikator Kinerja = -----------------------------------------------100 %

14.4. EVALUASI KINERJA
1. Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-1)
Formulir Evaluasi kinerja kegiatan (Formulir EK-1) adalah formulir yang
memuat tentang evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan.
EVALUASI KINERJA KEGIATAN
Instansi :
Tahun :
No

Program

Kegiatan

Kelompok

capaian Kelompok Bobot Kelompok

Niali Capaian

Indikator Kinerja Indikator kinerja ( % ) Indikator Kinerja Kelompok Indikator
1

2

3

4

5

(%)

Kinerja

6

7

Inputs
Outputs
Outcomes
Benefits
Impacts
Jumlah Nilai Capaian Kegiataan 1
Inputs
outputs
Outcomes
Benefits
Impacts
Jumlah Nilai Capaian kegaiatan 2
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Untuk memperoleh nilai capaian kelompok indikator kinerja digunakan rumus :
Capaian Kelompok Indikator Kinerja x Bobot Kelompok Indikator Kinerja

Capaian kelompok
Indikator Kinerja

= -----------------------------------------------------------------------------------100 %

2. Formulir Evaluasi Kinerja Program (Formulir EK-2)
Formulir Evaluasi kinerja program (Formulir EK-2) adalah formulir yang
memuat tentang evaluasi kinerja berdasarakan program.
EVALUASI KINERJA PROGRAM
Instansi :
Tahun :

formulir EK-2

No Kebijaksanaan Program

1

2

3

Kegiatan

4

Nilai capaian

Bobot

Nilai Capaian

kegiatan ( % )

Kegiatan ( % )

Akhir Kegiatan

5

6

7

Jumlah nilai capaian Program 1
Jumlah nilai capaian program 2

3. Formulir Evaluasi Kinerja Kebijaksanaan (Formulir EK-3)
Formulir Evaluasi Kinerja Kebijaksanaan (Formulir EK-3) adalah formulir yang
memuat evaluasi kinerja berdasarkan kebijaksanaan.

14.6. ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA
Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat
keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikatorindikator kinerja sebagaimana yang ditujukkan oleh pengukuran dan
penilaian kinerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan
lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan
keberhasilan/ kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.
Oleh karena itu, dari kesimpulan hasil evaluasi perlu dilakukan
analisis pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.
Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan
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dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran,
tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan
strategis. Dalam analisis ini, perlu pula dijelaskan proses pencapaian
sasaran dan tujuan secara efisien, efektif dan ekonomi sesuai dengan
kebijaksanaan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis
tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh
secara lengkap dan rinci. Disamping itu, perlu pula dilakukan analisis
terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang
antara lain mencakup analisis input-output, analisis realisasi outcome dan
benefit, analisis impact, baik positif maupun negatif, dan analisis proses
pencapaian indikator-indikator kinerja, analisis keuangan, dan analisis
kebijakan.
Analisis
tersebut
antara
lain
dilakukan
dengan
membandingkan indikator kinerja dengan realisasi, seperti :

cara

1) Perbandingkan antara kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan.
2) Perbandingan antara kinerja nyata dan tahun-tahun sebelumnya.
3) Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul
dibidangnya atau dengan sektor swasta.
4) Perbandingan kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau
dengan standar internasional.
Bagi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat, perlu pula ditetapkan standar yang berkaitan dengan
penggunaan jasa pelayanan pemerintah, dengan memperhatikan standar
internasional dengan kendala-kendala atau tingkat kepuasaan yang
diinginkan masyarakat pelanggan.
Selanjutnya, untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu
instansi terutama yang sifatnya lintas sektoral, digunakan indikatorindikator ekonomi, sosial atau indikator lainnya baik yang bersifat nasional
maupun internasional, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Produk Domestik Bruto (PDB), PDB per Kapita, tingkat inflasi, ekspor,
impor, tingkat kualitas dan pemertaan pelayanan kesehatan, tingkat
kematian bayi dan balita, tingkat kesehatan ibu dan anak, tingkat
kesehatan gizi masyarakat, dan tingkat usia harapan hidup rata-rata
penduduk, dan sebagainya.
Penilaian kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator :
masukan, keluaran, hasil dampak dan manfaat, akan melengkapi Laporan
Pertanggungjawaban Gubernur yang terdiri atas :
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1) Laporan perhitungan APBD
2) Nota perhitungan APBD
3) Laporan Aliran Kas
4) Neraca Daerah
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BAB XV
PENUTUP

Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Propinsi DKI Jakarta 2002-2007
merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat taktis strategis sesuai
dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada poldas dan propeda.
Dokumen renstrada ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan
strategi daerah.
Dokumen renstrada memiliki jangka waktu lima tahunan dan merupakan
pedoman bagi Gubernur Propinsi DKI Jakarta terpilih dalam melaksanakan
program pembangunan yang bersumber dari APBD.
Program pembangunan yang tertuang dalam renstrada di kelompokkan ke
dalam 8 (delapan) bidang pembangunan yang mencakup bidang hukum,
ketentraman ketertiban umum dan kesatuan bangsa, bidang pemerintahan,
bidang ekonomi, bidang pendidikan dan kesehatan, bidang kependudukan dan
ketenagakerjaan, bidang sosial dan budaya, bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup serta bidang sarana dan prasarana kota, kedelapan bidang
pembangunan tersebut masing-masing memiliki 8 fungsi dan program yang jelas
dan rasional, dimaksudkan agar kegiatan pembangunan tertata rapi, tidak
tumpang tindih dan fokus pada permasalahan yang dihadapi Propinsi DKI
Jakarta.
Berdasarkan hal-hal diatas, Renstrada Propinsi DKI Jakarta 2002-2007
diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemecahan
masalah mendasar di Propinsi DKI Jakarta, sehingga hasilnya dapat dinikmati
secara lebih merata dan lebih adil bagi seluruh masyarakat.
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